Info

Avelgem
Info juni 2013

Geen reden
tot vervelen
in de zomervakantie!

fun

ballen

muziek

spelen

genieten

P O P E I L A N D De Gavers Harelbeke

prijzenzwemmen
ravotten waterspelletjes
stoere safaripen plezier ontdekken
now
or
never

plonzen in het kleuterbad

kleutertrommelbos pret

ijsjes uitstap Blaarmeersen

‘T SPEELPLEIN
plezier
SPORTKAMPEN
blije gezichten

golf- en omnisportkamp
verkleedpartijen
themanamiddag

KINDERCLUB

ZWEMBADDAGEN adventure sportkamp
kampen bouwen
reuze picknick
slothappening
GRABBELPAS
zon
filmfestival
spelen

1

Versterking gezocht voor de vakantie

1

Zitdagen belastingen

2

Gemeentediensten gesloten op 7 juni

2

Reisdocumenten in orde?

2

Fantasierijke tekenfilms voor volwassenen 2

het dorp van Asterix

kok &
spel blije gezichten

Geen reden tot vervelen in de vakantie

Je komt er alles over te weten in de vakantiewijzer die vanaf 31 mei in de
Avelgemse scholen wordt bedeeld. Zie vanaf dan ook op www.uitinavelgem.be.

Versterking gezocht voor de vakantie!
Ben jij minimum 15 jaar, voltijds student, steek jij graag de handen uit de
mouwen en hou je van de gezellige
drukte van spelende kinderen? Dan zijn
wij misschien op zoek naar jou!

Taken:

De dienst Jeugd en Cultuur zoekt namelijk 4 jobstudenten voor de zomer.
Zowel voor de Kinderclub in het OC
van Kerkhove als voor ‘t Speelplein in
het OC van Outrijve zoeken we voor de
maanden juli en augustus telkens één
halftijdse kracht. Je werkt van maandag tot vrijdag van 10.30 tot 15.00 uur
(met half uur middagpauze).

• (spel)materiaal sorteren, inventariseren
en opruimen

• coördineren van het middaggebeuren:
maaltijden klaarzetten, opscheppen,
afruimen, afwassen, …
• onderhoudstaken in en rond het gebouw
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Zitdagen belastingen

Solliciteer online vóór 15 juni 2013 op
www.avelgem.be/jobstudenten
Voor meer info kun je terecht bij de
dienst Jeugd & Cultuur op 056 65 30 90
of via jeugd@avelgem.be.
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Uw gemeente

Zitdagen belastingen
Hulp nodig om uw belastingaangifte in te vullen? De belastingambtenaren
staan klaar om u te helpen!
Op dinsdag 4, 11 en 25 juni 2013 kunt u telkens van 9.00 tot 12.00 en van 14.00
tot 16.00 uur terecht in het gemeentehuis om uw belastingaangifte te laten invullen.
Voor deze dienst hoeft u niets te betalen. Het enige wat u nodig hebt, is uw belastingbrief samen met uw loonfiches, bedrag van kadastraal inkomen, fiscale attesten,
bewijs van pensioensparen, documenten van kapitaalaflossing van een lening,…

Reisdocumenten in orde?
De vakantiemaanden staan voor de deur.
Voor velen hét moment om op reis te gaan.
Maar wie wil reizen, moet over de nodige
geldige identiteitsbewijzen beschikken.
Voor een reis binnen Europa volstaat een
geldige Belgische elektronische identiteitskaart (EIK). Kinderen onder de twaalf jaar
moeten over een Kids-ID beschikken.
Ook buiten Europa kunt u in sommige landen (Marokko, Tunesië, Turkije, Jordanië,...)
onder bepaalde voorwaarden met deze identiteitsbewijzen terecht, maar dat is eerder
uitzonderlijk. Meestal heeft u een internationale reispas nodig.
Kijk tijdig na over welke documenten u moet beschikken zodat u ze kunt aanvragen
via een gewone procedure, want de spoedprocedure is een dure zaak!
EIK
• recente pasfoto
• normale procedure (levering 3 weken) 15 euro
• dringende procedure (levering binnen de 3 werkdagen) 120 euro
• zeer dringende procedure (levering binnen de 2 werkdagen) 180 euro
Kids-ID
• recente pasfoto
• normale procedure (levering 3 weken) 6 euro
• dringende procedure (levering binnen de 3 werkdagen) 110 euro
• zeer dringende procedure (levering binnen de 2 werkdagen) 170 euro

20 fantasierijke
tekenfilms voor
volwassenen
nog tot half juli
in de bibliotheek
De eigen dvd–collectie van de
bibliotheek wordt aangevuld
door het project CinéBib van
vzw Cinema Novo in opdracht
van de Provincies West- en
Oost-Vlaanderen.

Na het succes van de animatiefilms uit
onze kinder- en jeugdfilmcollectie is het
dringend tijd om ook als volwassene
te kunnen genieten van de wondere
wereld van de tekenfilm. De tijd dat in
animatiefilms enkel pratende insecten
of onhandige zoogdieren meespelen is
immers lang voorbij.
Neem nu ‘Princess’ van Anders
Morgenthaler, een harde film over het
ontmantelen van de Deense pornoindustrie of ‘Ghost in the Shell’ met
sierlijke cyborggevechten en filosofische overpeinzingen.
Heb je de tekenfilmkriebels te pakken?
Kom dan zeker langs in de bibliotheek.
Een dvd uit de CinéBib-collectie kun je
gratis ontlenen voor 1 week. De films
vind je in de CinéBib-display in de
bibliotheek.
Geniet ervan!
Meer info in de bibliotheek, 056 65 30
40, www.avelgem.be/bibliotheek, bibliotheek@avelgem.be.

Reispas volwassenen
• 2 recente kleurenpasfoto’s
• normale procedure (levering 2 weken) 81 euro
• dringende procedure (levering binnen de 2 werkdagen) 250 euro
Reispas kinderen
• 2 recente kleurenpasfoto’s
• normale procedure (levering 2 weken) 51 euro
• dringende procedure (levering binnen de 2 werkdagen) 220 euro
Meer info bij dienst Burgerzaken op 056 65 30 30 of op www.ibz.rrn.fgov.be voor de EIK en
Kids-ID en op diplomatie.belgium.be voor uw reispas.

Op vrijdag 7 juni 2013 zijn het gemeentehuis, het containerpark, Spikkerelle, de
sportdienst en de bibliotheek uitzonderlijk
gesloten.
2355_Affiche_animatie.indd 1
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Oproep beheersorgaan
bibliotheek en Spikkerelle
Na de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college van burgemeester en schepenen wordt er een nieuw beheersorgaan voor
de bibliotheek en Spikkerelle samengesteld voor de komende
zes jaar.
Ben je een inwoner van Avelgem en heb je zin om op een positieve en kritische manier samen te werken om de bibliotheek en
Spikkerelle nog beter op maat van jouw gemeente te maken?
Ben je een trouwe bibliotheekbezoeker of ben je wel thuis in de
cultuur- of bibliotheeksector? Maak je vaak gebruik van de infrastructuur van Spikkerelle, ben je abonnee of pik je regelmatig
een voorstelling mee?
Stel je dan kandidaat voor het nieuwe gezamenlijke beheersorgaan van de bibliotheek en Spikkerelle. Dit kan schriftelijk t.a.v.
het college van burgemeester en schepenen van Avelgem, uiterlijk
op 15 juni 2013.
Meer info bij dienst Jeugd & Cultuur, 056 65 30 90, spikkerelle@
avelgem.be, of via www.avelgem.be/spikkerelle en www.avelgem.
be/bibliotheek.

De nieuwe cultuurbrochure
van Spikkerelle is er!
In de week van 3 juni 2013 valt de
cultuurbrochure 2013-2014 in jouw
brievenbus. De brochure bundelt alle
informatie over de voorstellingen, vormingsactiviteiten, tentoonstellingen en
jeugdfilms van Spikkerelle.
Wie niet kan wachten, kan het volledige
programma al ontdekken tijdens de
presentatieavond op 31 mei. Die avond
kun je ook in primeur de cultuurbrochure ontvangen en als eerste een
abonnement kopen. Abonnementen
kunnen vanaf 4 juni ook in Spikkerelle worden aangekocht.
De ticketverkoop gaat pas op 17 juni van start. Abonnees kunnen vanaf 4 juni al losse tickets aankopen.
Meer info in Spikkerelle op 056 65 30 90 of via spikkerelle@avelgem.be.

Eindejaarstentoonstelling met de eerste
proefdrukken op de nieuwe etspers
Zondag 23 juni 2013 van 10.30 tot 18.00 uur.
GAVKA, oud stationsgebouw, Yzerwegstraat 1 in Avelgem
De tentoonstelling geeft een beeld van de diverse technieken en artistieke vaardigheden die in
de loop van het schooljaar werden aangeleerd.

zaterdag 22 juni 2013

centrumstraten Avelgem
Gezellige Avondmarkt
van 17.00 tot 23.00 uur

Avondje Avelgem wordt opnieuw een
gezellige avondmarkt met de nadruk
op randanimatie voor groot en klein.
Kuieren langs de vele kraampjes, een
hapje en een drankje, springkastelen,
muzikale optredens en kinderdisco. Hier
en daar is reeds een koopje te doen bij
de deelnemende handelaars*.

De leerlingen uit de middelbare graad maakten
voor het eerst kennis met de recent aangekochte
etspers. In de lagere graad werden heel wat mixedmediatechnieken gebruikt. Het atelier voor
volwassenen werkte vooral rond de olieverftechniek. Een leuke tentoonstelling over de meest
diverse facetten van de beeldtaal.

Deeltijds Kunstonderwijs
Inschrijvingen schooljaar 2013-2014
Conservatorium: vanaf 15 juni tijdens de
openingsuren van het secretariaat.

Tekenacademie GAVKA: tijdens de opendeurdag op zondag 23 juni van 10.30 tot 18.00 uur
of op maandag 24 juni van 16.00 tot 18.00 uur.

Ook op vrijdag 30 augustus 2013 kun je terecht in
het conservatorium en GAVKA voor inschrijvingen
van 16.00 tot 19.00 uur.

Info en/of deelname op www.avondjeavelgem.be, avondjeavelgem@gmail.
com, 0476 40 60 70.

Meer info op www.avelgem.be/kunstonderwijs.

*vooraf herkenbaar aan het logo

| Tekenacademie GAVKA, Yzerwegstraat 1 in Avelgem
0494 17 06 84, gavka@avelgem.be

| Conservatorium, Kasteelstraat 3b in Avelgem,
056 65 30 67, conservatorium@avelgem.be
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Leefomgeving

Natuuracademie Avelgem
Samen met het provinciebestuur WestVlaanderen organiseert Avelgem een
reeks van 7 natuuractiviteiten voor kinderen tussen 9 en 12 jaar. De activiteiten
vinden telkens plaats op woensdagnamiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
Ben je ook ‘zot van natuur’? Dan is dit
je kans… Met een natuurgids ontdek
je spelenderwijs de natuurwonderen in
de omgeving. Interesse? Schrijf je dan
als de bliksem in, want er zijn slechts
20 plaatsen, enkel voor kinderen uit
Avelgem! Per activiteit wordt een bijdrage

najaar 2013

van 3 euro gevraagd, dus betaal je op
het moment van inschrijven 21 euro.
Elke deelnemer is verzekerd via een
groepsverzekering van het provinciebestuur West-Vlaanderen. Voorzie telkens
aangepaste kledij, want de meeste activiteiten zijn buiten.
Waar vindt Natuuracademie plaats?
Natuurklas Natuurpunt, Coupure Deweer,
Meerstraat 45 in Avelgem
Inschrijven voor de hele reeks (7 activiteiten) vóór 1 september bij de dienst
Milieu in het gemeentehuis.

Programma
Woensdag 11 september Buisjes en

plaatjes

Speuren naar de fraaiste paddenstoelen. Gids van mycologia ZWVL
Woensdag 18 september

Watermonsters

Op zoek naar watermonsters in de
Scheldemeersen. Gids: Jean-Marie
Cottyn
Woensdag 2 oktober Speurneuzen
De natuur ontdekken in een mix van
spel en doe-activiteiten. Gids: Carmen
Vandoorne
Woensdag 23 oktober De natuur

geeft je kleur

Creatief aan de slag met kleuren uit de
natuur. Gids: Veerle Devaere
Woensdag 30 oktober De indianen

achterna

Totempalen versieren met natuurpracht. Gids: Lieve Van Bruwaene
Woensdag 20 november Op stap

met heks Renata

Heks Renata laat haar natuurheksenwijsheid over je schijnen… Gids: heks
Renata
Woensdag 27 november Maak je

eigen fruitboom

Fruitbomen leren ‘maken’ voor je eigen
tuin. Gids: Stan Van Mierlo

Distels
Elk jaar opnieuw duikt een
distelprobleem op. Nochtans
bent u als eigenaar, huurder
of andere gebruiker van welke
grond ook (een tuin, een stuk
braakliggende grond, een weiland, een bedrijfsterrein, …)
bij wet verplicht om de nodige
maatregelen te nemen om de
bloei, zaadvorming en uitzaaiing van distels tegen te houden.

Schadelijke distels moeten afgemaaid
worden kort voor de bloei, als de
bloemknoppen nog gesloten zijn. Dit
moet vóór 30 juni. Te vroeg maaien
heeft geen zin, want dan vormt de plant
nog een tweede keer bloemknoppen in
augustus/september.
Wie toch schadelijke distels laat staan,
ontvangt een waarschuwing van de
gemeente. Nadien kunnen de distels
op kosten van de overtreder (eventueel
vermeerderd met een boete) vernietigd
worden in opdracht van de gemeente.
Naast de verplichting omtrent distels
is er ook het gemeentelijk algemeen
politiereglement dat onder meer bepaalt dat eigenaars van braakliggende
of onbebouwde percelen elk jaar vóór
30 juni alle onkruid moeten afmaaien
of laten afmaaien.
Meer info bij de dienst Openbare Werken
en Patrimonium op 056 65 30 30 of via
technische.dienst@avelgem.be.

Infoavond ruiming en herinrichting van de Rijtgracht
De Vlaamse overheid voert werken uit om
de natuur te herstellen en te ontwikkelen
in de West-Vlaamse Scheldemeersen. Een
belangrijk element daarbij is zuiver water.
In 2008 zijn rioleringswerken uitgevoerd
in de Ruggekouterweg en de Waterhoek.
Sindsdien komt er bijna geen huishoudelijk
afvalwater meer in de Rijtgracht terecht.
Er ligt echter nog een dikke laag zwaar
verontreinigd slib in de Rijt. Dat wordt nu
geruimd over een lengte van 7 km.
Ook worden de oevers afgeschuind. Er
ontstaan zo oevers van maximaal 7 meter
breed (en 2 meter breed tussen de oude
en de nieuwe Rijt). Na de werken zullen
er zich riet- en andere moerasplanten op
de licht hellende oevers ontwikkelen. Zo
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worden ze in de toekomst weer aantrekkelijk als schuilplaats voor vissen en als
biotoop voor rietvogels.
De werken starten in de zomer van 2013
en zullen maximum 80 werkdagen duren,
naar verwachting gespreid over ongeveer
één jaar.
Deze terreinwerken kaderen in het natuurinrichtingsproject West-Vlaamse
Scheldemeersen, uitgevoerd door de
Vlaamse Landmaatschappij i.s.m. het
Agentschap voor Natuur en Bos.
Hinder
Het slib wordt afgevoerd langs de Schelde.
Zo hebben omwonenden zo weinig mogelijk last van vrachtwagens die slib afvoe-

ren. Fietsers en wandelaars kunnen enige
hinder ondervinden.
Voor meer informatie
Hebt u vragen, klachten of suggesties in
verband met de werken, neem dan contact op met
• Christophe Pieters, tel. 0495 30 63 23
of christophe.pieters@vlm.be
• Bart Damien, tel. 09 244 85 00 of bart.
damien@vlm.be
Op dinsdag 18 juni vindt een infoavond plaats over de geplande
werken aan de Rijtgracht. Alle
geïnteresseerden zijn welkom in
de theaterzaal van Spikkerelle om
20.00 uur.

Leefomgeving

Één zwaluw maakt de lente niet!
Het gaat niet goed met onze zwaluwen… Elk jaar opnieuw gaat hun
aantal achteruit.

ten we onze schouders onder de
bescherming van deze prachtige
en nuttige vogeltjes.

Door het gebruik van sproeistoffen verdwijnen insecten en daarmee ook het
voedsel voor de zwaluw. Onze gebouwen
zijn ook niet echt zwaluwvriendelijk meer.
Nieuwe gebouwen zijn potdicht en dus
ontoegankelijk voor zwaluwen. Ook bij
oude gebouwen worden kieren en spleten
dichtgemaakt. De nesten van huis- en
boerenzwaluw worden nog al te vaak
vernietigd of verwijderd en ook het aanbod van nestmateriaal (modder) is sterk
verminderd.

We voorzien kunstnesten voor de
uitbreiding van huiszwaluwkolonies en gierzwaluwkolonies. Op
advies van Natuurpunt werden
kunstnesten voor de huiszwaluw
opgehangen aan het stationsgebouw in Avelgem. Daarnaast
werden er door Natuurpunt ook
een aantal gierzwaluwnestkasten
opgehangen aan de gevel van het
Sint-Jan Berchmanscollege in Avelgem.

Samen met 10 andere Zuid-West-Vlaamse
gemeenten en het provinciebestuur zet-

Binnenkort verschijnt de brochure “Gezocht
– luchtacrobaten” met info en weetjes over
de verschillende zwaluwsoorten en met

© Vilda Foto
tips om zelf aan de slag te gaan om de
zwaluwen een betere toekomst te geven.
Zie ook www.bipsweb.eu/nl/projectdetail/24/zwaluwen!.aspx

Toelage in stand houden van bewoonde zwaluwnesten
De Milieuraad geeft een toelage voor het in stand houden van bewoonde zwaluwnesten. De subsidie schommelt tussen 15 en 40
euro per jaar, afhankelijk van het aantal nesten. Het aanvraagformulier vindt u bij de dienst Milieu of via www.avelgem.be en kunt
u tot 15 juli terug bezorgen aan de dienst Milieu.
Meer info bij dienst Milieu op 056 65 30 30 of via milieu@avelgem.be.

Opendag ‘Educatieve bio-boerderij
Het Ganzenhof’
Vrijdag 7 juni vanaf 13.30 tot 20.00 uur
Bio-boerderij het Ganzenhof in Avelgem zet haar deuren open!
Maak kennis met Het Ganzenhof waar een 40-tal mensen met een beperking,
vrijwilligers en medewerkers samenwerken aan de uitbouw van dit uniek project.
Telen van biologische groenten en fruit (vollegrondsteelt + beschutte teelt), composteren (kringlooptuinieren), artisanaal brood bakken in een houtoven, hout hakselen,
kweken van beschermde neerhofdieren, bereiden van confituren, siropen, likeuren,
koekjes, ...
Programma
• 13.30 uur: rondleiding met gids voor scholen
• 16.30 uur: rondleiding met gids voor bezoekers
• 18.30 uur: rondleiding met gids voor bezoekers
Doorlopend:

| vrij bezoeken van Het Ganzenhof (boerderij, tuin, serre)

| zomerterras met biodranken - mogelijkheid tot aankopen van
		 groenten, plantgoed, ...
| demonstratie K-Lumet® (ecologisch aanmaakblokje)
| compostmobiel
| maak kans op een big bag compost!
Praktisch: bio-boerderij
Het Ganzenhof, Bosstraat 2
Avelgem, 056 75 64 11, ganzenhof@groepubuntu.org, gratis toegang.

Wijziging
subsidies duurzaam energieverbruik voor
zonneboilers en
warmtepompen
Eandis heeft enige tijd geleden de toelage voor wie een zonneboiler plaatst
aangepast zodat de installatie ervan
nog meer wordt aangemoedigd. Ook
het plaatsen van een warmtepomp
wordt vanuit Eandis gesubsidieerd.
Gemeentelijke ondersteuning is daarom
niet meer nodig.
Het plaatsen van een zonneboiler en
een warmtepomp komen dan ook niet
langer in aanmerking voor een gemeentelijke subsidie en dit voor facturen met
een factuurdatum vanaf 1 juli 2013.
De gemeente blijft wel nog het plaatsen
van isolatie en hoogrendementsbeglazing bij bestaande woningen en het
bouwen van nieuwbouwwoningen met
een laag E-peil stimuleren.
Meer info bij de dienst Milieu op 056 65
30 30 of via milieu@avelgem.be.

A V E L G E M

5

Leven en welzijn

Zet uw hond of kat
niet zo maar op straat!
Met de grote vakantie in het vooruitzicht breekt ook de
traditionele periode aan waarin baasjes hun huisdier
in de steek laten om zo zonder zorgen op vakantie te
kunnen vertrekken.
Vaak halen mensen een hond of kat in huis zonder
hierover na te denken of zelfs even stil te staan bij de
gevolgen van deze beslissing. Wanneer de vakantie
er aankomt, worden de dieren dan ook even snel
weer gedumpt!
Niemand zegt dat u als baasje van een huisdier niet
op vakantie mag. Wel vragen we u om uw verantwoordelijkheid te nemen! Er zijn dierenpensions, u
kunt familie of vrienden om hulp vragen, eventueel
uw vakantie een beetje verkorten, uw huisdier meenemen, ...
Een dier koopt u immers als gezel voor het leven!

Sociaal tarief
gas en
elektriciteit
Jaarattest 2013
Krijgt u een tegemoetkoming als
persoon met een handicap of hebt
u recht op de bijkomende kinderbijslag? Dan kunt u aanspraak maken
op het sociaal tarief voor gas en
elektriciteit.
Via een elektronische gegevensuitwisseling wordt uw energieleverancier op
de hoogte gebracht van het feit dat u
recht hebt op het sociaal tarief. U hoeft
hier dus zelf niets voor te doen.
Als de automatische gegevensuitwisseling niet is gelukt, bezorgt de Federale
Overheidsdienst Sociale Zekerheid
u tegen eind mei 2013 een papieren
attest. Dit moet u dan zelf naar uw
energieleverancier sturen.

Gezocht voor volgend schooljaar:

gemachtigde opzichters

Uw taak: zorgen dat onze kinderen op een veilige manier kunnen oversteken. Hiervoor
geeft u aanwijzingen die door alle weggebruikers moeten opgevolgd worden.
Voorwaarden: u bent minimum 18 jaar, beschikt over een goed inzicht in het verkeer
en kunt anticiperen op het gedrag van andere weggebruikers, in het bijzonder op
dat van kinderen.
Wij bieden: 2 uur opleiding, materiaal en verzekering en een onkostenvergoeding
voor vrijwilligers.
De praktijk: elke basis- en/of kleuterschool is verantwoordelijk voor een kruispunt
in de buurt en heeft vóór en na school een gemachtigde opzichter nodig. U wordt
aangestuurd via de school. Afhankelijk van het aantal vrijwilligers per oversteekplaats, kan er met een beurtrol worden gewerkt: bv. enkel ’s ochtends, enkel
’s avonds, of per week.
U kunt zich aanmelden via de directie van de school in uw buurt of via de gemeente.
Meer info op 056 65 30 30 of via mobiliteit@avelgem.be.
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Mocht u hierover vragen hebben of problemen ondervinden, neem dan contact
op met het Sociaal Huis, dienst WoonZorg op 056 65 07 70 of via woonzorg@
avelgem.be.

Premie levensloopbestendig
wonen vervalt
De premie levensloopbestendig wonen
was vooral bedoeld om senioren aan
te zetten tot het aanpassen van hun
woning. In de loop der jaren moeten
we echter vaststellen dat vooral jonge
mensen er een beroep op doen. Er
werd dan ook beslist om de premie
vanaf 1 juli 2013 af te schaffen.
Meer info in het Sociaal Huis op 056 65
07 70 of via sociaalhuis@avelgem.be

Leven en welzijn

Bevolking

Jubilea en vieringen

Geboorten
09.04.2013 Henri Gheysen,
zoon van Stijn en Siebe Dubois
09.04.2013 Matteo Vanhessche,
zoon van Hannelore
17.04.2013 Nora Meeus,
dochter van Philippe en Gudrun
Haedens
17.04.2013 Daniel Novak,
zoon van Daniel en Lenka Novak
17.04.2013 Jerome Schillings,
zoon van Olivier en Maaike Demeyer
25.04.2013 Basile Deroubaix,
zoon van Ludovic en Estelle Belin
07.05.2013 Lars Verhegghe,
zoon van Gunther en Kimberley Six
08.05.2013 Noa Velghe,
dochter van Koen en Dorine Fleurquin
06.05.2013 Mila Mercher,
dochter van Jurgen en Eulalie Decock
08.05.2013 Louis Vanoverberghe,
zoon van Dries en Julie Vanhamme
10.05.2013 Marylise Tansens,
dochter van Gert en Stefanie Vandaele

Jacques Gaeremynck en Yvette Verdonck
Gouden Bruiloft (20/04/1963 Avelgem)

Geneviève Vanmeenen
100-jarige geboren op 21/04/1913 in Dottenijs

Wachtdiensten
• apotheek: 0900 10 500
of www.apotheek.be
• dokter: 056 64 75 20
055 38 89 00 voor de inwoners
van Kerkhove
• tandarts: 0903 39 969
Jacques Algoet en Odette Bijttebier
Gouden Bruiloft (26/04/1963 Avelgem)

Huwelijken
27.04.2013 Anthony Despae en
Dominika Juzba
04.05.2013 Heidi Pauwels en Kathy
Van Laeke
04.05.2013 Alain Bontinck en Emelie
Dewildeman
08.05.2013 Ousmane Diallo en Agnes
Tuyisenge
17.05.2013 Christoph Vanderbeke en
Sophie Bels

Overlijdens
20.04.2013 Katharina Jelütina,
weduwe van Firminus Hutse
20.04.2013 Roger Vromandt
27.04.2013 Georgette Dejonghe,
weduwe van Gilbertus Moerman
29.04.2013 Erik Verdonckt,
echtgenoot van Paula De Baere
04.05.2013 Eric Clarysse echtgenoot
van Ghislaine Germijns
06.05.2013 Roger Depraetere
weduwnaar van Lena De Vrieze
11.05.2013 Dorine Deconinck
echtgenote van Mario Putman
11.05.2013 Roger Vercruysse
weduwnaar van Maria Bonte
15.05.2013 Simonne Derycke
echtgenote van Roger Vercruysse
19.05.2013 Alida Vandemeulebroucke,
weduwe van Noël Vande Velde
21.05.2013 Roger Verbrugghe, echtgenoot van Rosa Verhelst

Komen eten bij ZOHRA
“Samen eten is olie voor de vriendschap.” Dit citaat van Felix Timmermans geeft op een
mooie manier weer hoe samen eten een band kan smeden en/of sterker maken. Dit
doen wij ook met de kookactiviteit binnen ZOHRA! Maandelijks, op de vierde dinsdag
van de maand, komen we samen met een groepje mensen die op één of andere manier kwetsbaar zijn. Samen maken we een eenvoudige, gezonde en budgetvriendelijke
maaltijd klaar, waar iedereen volgens eigen capaciteiten een steentje toe bijdraagt.
Daarna gaan we samen aan tafel om te proeven van onze kookkunsten. Na de afwas
volgt nog een kopje koffie.
Deze kookactiviteit is een leerrijk moment voor de deelnemers door de vele tips die ze
meekrijgen van de vrijwilliger, die kok van dienst is. Maar bovenal is deze activiteit een
gezellige middag waar de deelnemers zichtbaar genieten van het gezelschap en waar
de kiemen gelegd worden voor nieuwe sociale contacten en sterkere sociale netwerken.
ZOHRA organiseert deze activiteit in het Sociaal Huis, in samenwerking met
Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen. Dankzij de steun van de Regionale Adviesraad
van Cera konden de keuken en de zaal ingericht worden, zodat wij onze kookactiviteit
op een veilige, hygiënische en comfortabele manier kunnen laten plaatsvinden.

OCMW-voorzitter en –secretaris en enkele afgevaardigden van de Regionale Adviesgroep van Cera, samen
met een aantal deelnemers van de kookactiviteit.
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Wilt u uw activiteit ook in deze agenda? Meld uw evenement dan via www.uitdatabank.be.
tot zo 29 sep Expo: Iedereen Flandrien | Pompgebouw Bossuit | VVV | West-Vlaamse Scheldestreek | 056
45 72 82 | vvv.scheldestreek@skynet.be
tot ma 30 sep Picknick op de hoeve | Pompgebouw Bossuit | VVV West-Vlaamse Scheldestreek | 056 45 72
82 | vvv.scheldestreek@skynet.be
Tot di 31 dec Help detective Vos! | Pompgebouw Bossuit | BiPS - Biodiversiteit in de Stadsrand | www.bipsweb.eu
zo 2 SCHOOLFEEST OUTRIJVE | OC Outrijve vanaf 09:00 | Sint-Jan Berchmans Basisschool Outrijve | 056 647953
| info@sjb2.be
zo 2 In het wiel van de Flandriens, met een streekverteller | Pompgebouw Bossuit om 13.00 uur |
VVV West-Vlaamse Scheldestreek | 056 45 72 82 | vvv.scheldestreek@skynet.be
zo 2 Bezoek de Tombeelmolen | Tombeelmolen van 14.30 tot 17.30 uur | Vrienden van de Molen | 056 45 72
82 | vvv.scheldestreek@skynet.be
vr 7 Opendag ‘Educatieve bio-boerderij Het Ganzenhof’ | zie pagina 3 		
vr 7 Veiligheid en preventie - De rol van buurtinformatienetwerken (BIN) | OC Waarmaarde om
19.30 uur | N-VA Avelgem pascal@nva-avelgem.be | 0474 95 47 67
Do 13 Onder ons namiddag | zaal “De Gilde” om 14.00 uur | Ziekenzorg CM | 056 64 51 30
zo 16 Boshoutfeest | OC Outrijve | Boshout | 056 64 65 09 | depraetere.demeyere@skynet.be
Ma 17 Bloedinzamelactie | Sint-Jan Berchmansbasisschool van 18.30 tot 20.30 uur | 0472 45 57 37 | gino_dc@
skynet.be
Wo 19 Halve daguitstap | vertrek om 13.00 uur | Ziekenzorg CM | 056 64 51 30
vr 21 Black out party | JH Krak | info@krak.be
za 22 Avondje Avelgem | zie pagina 3			
za 22 Backdoor Buzze | JH Krak | info@krak.be
zo 23 Eindejaarstentoonstelling GAVKA | zie pagina 3			
zo 23 Daguitstap gent: 100 jaar Vooruit en 100 jaar Wereldtentoonstelling | Stationsplein
Avelgem om 9.00 uur | GOKA | 056 64 70 09 | byls.lieven@scarlet.be
Zo 30 Vriendenfeest in WZC St.-Vincentius | tent in de Bevrijdingslaan 18 vanaf 11.30 uur | 056 64 86 48
zo 30 In het wiel van de Flandriens, met een streekverteller | Pompgebouw Bossuit om 13.00 uur
| VVV West-Vlaamse Scheldestreek | 056 45 72 82 | vvv.scheldestreek@skynet.be
zo 30 Bezoek de Tombeelmolen | Tombeelmolen van 14.30 tot 17.30 uur | Vrienden van de Molen | 056 45 72
82 | vvv.scheldestreek@skynet.be
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