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Wielerfeest Outrijve – Avelgem 
31 maart 2013

Ter gelegenheid van 
de doortocht van de 
Ronde Van Vlaanderen 
valt er heel wat te bele-
ven in Avelgem. Vooral 
in Outrijve, dorp van 
Paul Deman, de win-
naar van de eerste ronde 
100 jaar geleden, wordt 
een heus wielerfeest 
georganiseerd.

Ter ere van Paul Deman 
wordt aan de woning waar 
hij in 1961 overleden is, 
ter hoogte van de open-
bare weg aan de huidige 
fermette van Salons Alta 
Ripa, een gedenkteken 
ingehuldigd.

’s Middags organiseert 
wielerclub Hand in Hand 
Demeyer een eetfestijn 

voor alle wielerliefhebbers in Avelgem en de inwoners van Outrijve. U geniet er samen 
met uw buren van de wedstrijd die tussen 12.00 en 12.15 uur live door Outrijve 
passeert. Daarna schuift u gezellig aan tafel en kunt u de wedstrijd volgen op groot 
scherm. Na de koers zet Danny Fabry, op uitnodiging van de wielerclub, de rest van 
het volksfeest in gang! De hele dag door is er randanimatie voor jong en oud met 
fietswedstrijden op rollen, gekke fietsen, springkastelen en een hommage aan Paul 
Deman en Marc Demeyer. 

Ook de Vrienden van de Molen houden voor de gelegenheid de wind in de wieken 
van de Tombeelmolen en zorgen voor pannenkoeken met Tombeelmeel. 

En net als vorig jaar is er ook een feestgebeuren aan het rond punt in Kerkhove 
waar u verwend wordt bij frituur ’t Hoekske en door café De Paljas. Op de bioboerderij 
’t Ganzenhof kunnen cliënten, personeelsleden en sympathisanten van groep Ubuntu 
terecht voor een gezellig samenzijn, genieten van de renners langs het parcours en de 
wedstrijd volgen op het binnenplein.

In café De Volle Maan in de Stationsstraat kunt u 2 weken vóór de Ronde tot 2 weken 
erna genieten van de werken van amateurschilder Pieter Bracke. Pieter Bracke schildert 
in zijn vrije tijd gesmaakte werken rond het 
thema ‘wielerhelden’.

De gemeente werkt ook aan een permanente 
fietslus Rekkem – Outrijve – Rekkem (ge-
boortedorp van Paul Deman) en is met Toerisme 
Leiestreek ingestapt in een grootse tentoonstel-
ling rond Flandriens die op 6 locaties in West-
Vlaanderen wordt uitgebouwd. Voor Avelgem 
zal de tentoonstelling opgesteld worden in het 
pompgebouw van Bossuit. 

www.pauldeman.be

Avelgem 2013 - ode aan
Outrijvenaar en eerste winnaar Ronde Van Vlaanderen

Paul Deman
Rekkem 25 april 1889 - Outrijve 31 juli 1961

Vacatures
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In Info Avelgem, editie april 
vindt u een extra katern met 
alle mobiliteitsinfo omtrent 
de doortocht van de Ronde 
van Vlaanderen in Avelgem.
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Uw gemeente

1 DESKUNDIGE 
FINANCIEN
(contractueel B1-B3)

CONTEXT
Je wordt ingeschakeld op dienst financiën 
van de gemeente en het OCMW waar je een 
belangrijke schakel vormt tussen de finan-
cieel beheerder en de twee medewerkers 
van de financiële dienst.

TAKEN
• Beheer en controle van het financieel 
proces van de gemeente & het OCMW. 

• Coördinatie en uitvoering van de boek-
houding en diverse financiële gegevens.

• Optimaliseren van diverse procedures 
zoals uitgaven- en ontvangstencyclus, 
aankoopprocedures en toepassing 
overheidsopdrachten, contracten- en 
verzekeringenbeheer,…

• Verstrekken van financieel advies

PROFIEL
• Je beschikt over een bachelordiploma  
(of gelijkgesteld) bij voorkeur in de 
richting boekhouden.

• Je hebt basiskennis van overheidsop-
drachten of bent bereid je hierin bij te 
scholen.

• Je verkiest sturen boven aangestuurd 
worden, bent assertief, policompetent, 
PC-vaardig en hebt een probleemoplos-
send vermogen.

WIJ BIEDEN
Naast een veelzijdige job in 
een aangename werkomge-
ving, een contractuele aan-
stelling met een aangepaste 
bezoldiging en verschillende 
voordelen: hospitalisatiever-
zekering, maaltijdcheques en 
een tweede pensioenpijler;

Brutojaarsalaris bij 0 jaren 
anciënniteit: € 27.280,37 
(functierelevante anciënniteit 
kan in aanmerking komen);

Er wordt een wervingsreserve 
aangelegd voor 2 jaar.

Gemeente Avelgem werft aan in voltijds dienstverband: 

INTERESSE?
Richt jouw sollicitatiebrief 
met duidelijk CV, het in-
schrijvingsformulier en een 
kopie van het gevraagde 
diploma aan het college van 
burgemeester en schepe-
nen, Kortrijkstraat 8, 8580 
Avelgem. 

Op 14 maart 2013 wordt de 
kandidatenlijst afgesloten.

Het inschrijvingsformulier, 
de aanwervingsvoorwaar-
den en de functiebeschrij-
ving kun je vinden op www.
avelgem.be/vacatures of 
aanvragen via personeels-
dienst@avelgem.be of op 
056 65 30 30.

VACATURES VACATURES VACATURES VACATURES VACATURES 

1 DESKUNDIGE 
PERSONEELSZAKEN  
EN SECRETARIAAT
(contractueel B1-B3)

CONTEXT
Je wordt ingeschakeld op dienst secreta-
riaat & personeel waar je samen met de 
gemeentesecretaris en jouw directe collega 
zorgt voor de uitbouw van een volwaardige 
personeelsdienst voor de gemeente en bij 
uitbreiding voor het OCMW.

TAKEN
• Dagelijks personeelsbeheer en voorbe-
reiding van het personeelsbeleid.

• Aanspreekpunt voor alles wat perso-
neelsaangelegenheden betreft.

• Doublure voor het secretariaatswerk, 
zoals de voorbereiding en afwerking 
van de vergaderingen van het college 
van burgemeester en schepenen en de 
gemeenteraad.

PROFIEL
• Je beschikt over een bachelordiploma  
(of gelijkgesteld). 

• Je hebt kennis van sociaal recht & HR of 
bent bereid je hierin bij te scholen.

• Netheid, correctheid en initiatief nemen 
zijn jouw handelsmerken.

• Je bent policompetent, kunt zelfstandig 
werken en een PC heeft geen geheimen 
voor jou. 
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Leefomgeving

65+-kaarten 
langer geldig

Elke 65-plus-
s e r  i n 
V laanderen 
heeft  recht 
op een gratis 
v e r v o e r b e -
wijs van De 
Lijn. 

De 65+-kaar-
ten die een einddatum hebben van 31 
december 2012 worden pas in de loop 
van 2013 vernieuwd. Uw huidige kaart 
blijft echter geldig. 

De Lijn werkt ondertussen aan de invoe-
ring van de MOBIB-kaart, een slimme 
kaart die reizen in de toekomst gemak-
kelijker zal maken. De eerste grote 
groep die deze nieuwe kaart zal krijgen, 
zijn de 65-plussers. 65-plussers mogen 
hun huidige kaart dus blijven behouden 
tot op het moment dat De Lijn hen via 
een persoonlijke brief vraagt om hun 
nieuwe MOBIB-kaart aan te vragen.

Meer info bij De Lijn West-Vlaanderen 
op 059 56 52 11.

ei LABA 
Kippen zijn niet alleen leuk om naar 
te kijken, het zijn ook uitstekende 
afvalverwerkers. Een compost-
hoop of -bak verteert uw tuin- en 
keukenafval niet altijd zo snel. En 
kippen zijn nu net verlekkerd op 
dat deel van uw organisch afval dat 
niet of nauwelijks te composteren 
is. Bovendien legt deze gezonde 
gevederde tweevoeter om de twee 
dagen een ei.

In samenwerking met de gemeente 
Avelgem lanceert Imog van 15 maart 
tot 31 mei 2013 opnieuw een grootse 
kippenactie. 

Bij de deelnemende handelaars kunt u 
een kip aankopen voor een richtprijs van 
8,50 euro per dier. De gemeente biedt u 
daarbovenop een toelage aan van 2,50 
euro per aangekochte kip met een maxi-
mum van 2 kippen per Avelgems gezin. 
Alle kippen zijn 18 tot 20 weken oud en 
beginnen te leggen rond 20 tot 25 weken.

Om kippen te bestellen vult u het bestel-
formulier hiernaast in en gaat u vervol-
gens naar één van de handelszaken die 
vermeld staan in de Afvalkrant van IMOG. 

Met deze bon krijgt u een korting van  
€ 2,50 euro per kip (max. 2 kippen). De 
bon uit de afvalkrant hoeft niet meer 
ingevuld te worden.

Voornaam

Naam

Straat

Gemeente

Telefoonnummer

Wenst één/twee kippen te bestellen in 
het kader van de kippenactie van de 
gemeente Avelgem.

Handtekening

Nieuwe normen voor muziekactiviteiten

k i p p e n a c t i e  
2 0 1 3

Vanaf 1 januari 2013 gelden in 
Vlaanderen nieuwe geluidsnormen 
voor muziekactiviteiten. De regelge-
ving over het maximale geluidsniveau 
geldt voor alle muziekactiviteiten die 
toegankelijk zijn voor publiek en waar 
elektronisch versterkte muziek wordt 
gespeeld. 

Voor uitbaters van cafés, feestzalen, 
fitnesscentra enz. of organisatoren van 
fuiven of andere muziekactiviteiten kan 
dit gevolgen hebben. In de nieuwe regle-
mentering worden elektronisch versterkte 

muziekactiviteiten in drie categorieën 
ondergebracht, afhankelijk van het ge-
luidsniveau. In ‘categorie 1’ is het maxi-
male geluidsniveau kleiner of gelijk aan 
85 dB(A); in ‘categorie 2’ is het groter 
dan 85 dB(A) en kleiner of gelijk aan 95 
dB(A); in ‘categorie 3’ ligt het maximale 
geluidsniveau tussen 95 en 100 dB(A). 
Hoe hoger de categorie, hoe meer bege-
leidende maatregelen u als exploitant of 
organisator van een muziekevenement 
moet nemen. Muziekactiviteiten met een 
maximaal geluidsniveau groter dan 100 

dB(A) zijn niet toegelaten.

Het college van burgemeester en schepe-
nen kan per geval strengere normen en 
bijkomende voorwaarden opleggen. 

Geluidsnormen voor muziekactiviteiten 
zijn er niet alleen om overlast te vermij-
den. Ze zijn er ook om te voorkomen dat 
het gehoor van het publiek en de mede-
werkers wordt beschadigd. Gehoorschade 
treedt sneller op dan u denkt en is bijna 
altijd onomkeerbaar. Wie geregeld wordt 
blootgesteld aan te hoge volumes loopt 
bijna zeker schade op, vaak zonder het te 
voelen of te weten. Een verminderd gehoor 
of tinnitus (permanente oorsuizingen) zijn 
het resultaat. 

Om te voldoen aan de nieuwe wetgeving 
zullen sommige organisatoren of uitbaters 
over een apparaat moeten beschikken 
dat het geproduceerde geluid meet en 
registreert. 

Op de website van de gemeente vindt u 
een handige brochure met alle informatie 
over de nieuwe wetgeving.

Meer info bij de milieudienst op 056 65 30 
30 of via milieu@avelgem.be.
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JEUGDBOEKENWEEK 2013 
IN DE BIBLIOTHEEK VAN AVELGEM

Vrije tijd

Op verkenning door Toscane
Kunst en cultuur in de schatkamer van Italië

Tijdens deze lezing maak je op een heel 
persoonlijke manier kennis met Toscane.

We besteden hierbij veel aandacht aan 
de beroemde kunststeden zoals Firenze, 
Lucca, Siena, Pisa,… ook kleinere centra, 
die niet altijd even gekend zijn, worden in 
de schijnwerpers geplaatst en we stellen 
evengoed enkele typische landschappen 
voor zoals de Garfagnana, de Maremma 
en le Crete. We wagen ons ook aan en-
kele zijsprongetjes naar de gastronomie 
en de wijncultuur.

B i b l i o t h e e k  
uitzonderlijk 
gesloten van  
18 tot en met 
24 maart 2013
Van maandag 18 tot en met zon-
dag 24 maart krijgt het Provinciale 
Bibliotheeksysteem een belangrijke up-
date om de snelheid en de stabiliteit te 
bevorderen. Daardoor is het software-
systeem niet toegankelijk. Uitlenen, in-
nemen, reserveren, verlengen, surfen, 
printen en kopiëren zijn niet mogelijk. 
Bijna alle West-Vlaamse bibliotheken 
hebben dan ook een beperkte dienst-
verlening of zijn gesloten.

Het is die week ook niet mogelijk om 
online te verlengen en te reserveren. 
De uitleentermijn van alle ontleende 
bibliotheekmaterialen wordt bijgevolg 
aangepast.

Inleveren blijft 24/24u mogelijk via de 
inleverbox. Tijdens de eerstvolgende 
uitleenzitting (25/03/2013) worden de 
materialen als ingeleverd geregistreerd.

Bon kippenactie
Bericht aan de handelaar: deze bon 
geeft recht op 2,50 euro korting per 
kip met een maximum van twee kippen 
per Avelgems gezin. Stuur alle bonnen 
op naar IMOG, Kortrijksesteenweg 264, 
8530 Harelbeke. Deze korting wordt op 
uw rekening teruggestort.

De Jeugdboekenweek, het grootste kin-
derboekenfestival van Vlaanderen, vindt 
dit jaar plaats van 2 tot 17 maart 2013 en 
gaat over ‘tijd’. In de bibliotheek willen we 
extra tijd vrij maken voor het plezier van 
lezen, voorlezen, kijken naar illustraties,…

We kijken naar het verleden, maar ook 
richting de toekomst. We tellen de dagen 
van de week en zien de seizoenen pas-
seren. We denken na over de eeuwigheid. 
We zetten de tijd stil. En we zorgen voor 
boeken, stapels boeken: grappig en ern-
stig, verhalend en informatief, dik en dun, 
om zelf te lezen en om voor te lezen,…

* We spelen onze troeven uit om de jeugd-
afdeling in de kijker te zetten: we nodigen 
jeugdauteurs uit, klassen kunnen op een 
speelse manier kennismaken met de 
bibliotheek, we organiseren voorleesmo-
menten en andere activiteiten.

* Stipt op tijd 
z e t t e n  l e e r -
k r a c h t e n  e n 
leerlingen van 
GAVKA hun bes-
te beentje voor 
om een unieke 
tentoonstel-
ling in de bi-
bliotheek te 
presenteren. 
Ontdek hoe 
he t  t hema 
‘een zee van 

tijd’ geïnterpreteerd en verwerkt wordt. 
De tentoonstelling loopt tot 12 april 2013.

* Spelen in de bibliotheek: Loewie en het 
mysterieuze boek

In een spannend vervolgverhaal ontdekt 
Loewie een mysterieus boek en een amulet 
die hem meenemen in de tijd. Hij belandt 
in de prehistorie. Loewie wil echter dol-
graag terug bij zijn opa en zusje Janne 
in 2013 geraken. Daarvoor moet hij 7 
tijdvakken doorlopen, raadsels oplossen 
en opdrachten uitvoeren. Hij kan dit niet 
alleen en roept de hulp in van de leerlingen 
van het lager onderwijs. 

Vanaf 4 maart kun je zelf het verhaal mee 
volgen in de bibliotheek of op de website 
www.avelgem.be/bibliotheek. Lees mee en 
help Loewie vooruit in de tijd naar 2013!

Vergeet in maart dus even de tijd en geniet 
van al het moois in de bibliotheek.

Meer info in de bib op 056 65 30 40 of via 
bibliotheek@avelgem.be.

Praktisch: maandag 11 maart 2013 van 19.00 tot 21.30 uur
Foyer, Spikkerelle, Scheldelaan 6, Avelgem, 056 65 30 90, cultuur@avelgem.be
€10
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Open lesweek in het conservatorium
Op woensdag 27, vrijdag 29 en 
zaterdag 30 maart organiseert 
het conservatorium een open 
lesweek. 

Wil je graag een toneelles meemaken? 
Ben je nieuwsgierig hoe het er aan toe 
gaat tijdens de muziekles? Weet je nog 
niet welk instrument te kiezen? Of wil 
je jouw toekomstige leerkracht al eens 
ontmoeten? Kom het dan vooral ontdek-
ken tijdens de open klasdagen!

De leerkrachten accordeon, cello, fluit, gitaar, hoorn, klarinet, saxofoon, koperblazers, 
piano, slagwerk, viool, zang, drama, voordracht en toneel zetten voor één keer de 
deuren van hun leslokaal open voor publiek. 

Vooraf inschrijven is aangewezen! Geef via conservatorium@avelgem.be of via 056 
65 30 67 door welke lessen je wil bijwonen. 

Meer info in het conservatorium, Kasteelstraat 3b in Avelgem | 056 65 30 67 | conservato-
rium@avelgem.be | www.avelgem.be/conservatorium

Vrije tijd

Neem deel aan de 41ste Feesteworp!
Op zondag 3 november wordt het centrum van Avelgem 
opnieuw in een feestelijk kleedje gehuld: die namiddag 
trekt de 41ste Feesteworpstoet door het Avelgemse 
centrum! 

Het Feesteworpcomité is al gestart met de voorbereidin-
gen van dit feestweekend. Om er een geslaagde stoet 
van te maken, zoeken zij opnieuw Avelgemse groepen 
die met een eigen wagen willen deelnemen aan de 
Feesteworp. Heb jij een schitterend idee om een wagen 
uit te bouwen rond het thema ‘fantasie en sprookjes’? 
Schrijf je dan alvast in voor de Feesteworp!

Deelnemen kan met jouw vereniging of sportclub maar 
kan ook met buurtcomités, collega’s, familiegroepen,… 

Meer info op www.feesteworp.be en bij de dienst jeugd en cultuur, Scheldelaan 6, Avelgem, 
056 65 30 90, cultuur@avelgem.be.

Een eivolle 
paasvakantie

Alle sportievelingen vinden hun gading 
in de sportkampen. Zwemmen, klim-
men en klauteren, atletiek, slingeren 
en zwaaien, voetbal, honkbal, tennis, 
handbal, gymnastiek, teambuilding, 
basketbal en nog veel meer sporten 
komen aan bod. Voor de creatieve 
duizendpoot zijn er tal van originele 
knutselateliers: fimo paashazen boet-
seren, knusse knuffels ontwerpen en 
vriendschapsbandjes klossen. Ravotters 
beleven veel plezier tijdens de uitstap 
naar Kortrijk en op de bioboerderij 
’t Ganzenhof. De actieve avonturiers 
mogen zeker de afdaling met de bob-
slee niet missen. Ook voor de iets ou-
dere jongens en meisjes zijn er twee 
speciale aanbiedingen: een bezoek 
achter de schermen van de VRT en 
een wetenschapsdag met spannende 
experimenten! 

Zo zie je maar… grabbelpas en de sport-
kampen zijn alweer een mix van leuke 
activiteiten met voor elk wat wils. De 
allerkleinsten kunnen hun hart ophalen 
in de kinderclub te Kerkhove.

Buitenspeeldag
Overwin de uitdagende hindernisbaan, verleg 
je grenzen in de smalle gangen van de spe-
leobox, op de gekke fietsen en gocarts, jam 
en dans! Dit en nog veel meer beleef je op de 
Buitenspeeldag van Avelgem.

Op woensdag 27 maart 2013 slaan de sport-
dienst en dienst jeugd en cultuur terug de 
handen in elkaar. Een namiddag zonder TV, 
Nintendo of computer en gewoon enkele uurtjes lekker 
ravotten in de buitenlucht! Een keicoole namiddag voor jong en oud. 

De ‘place to be’ is het evenemententerrein, gelegen tegenover het gemeenschapscentrum 
Spikkerelle, Scheldelaan 6 in Avelgem. Iedereen is welkom! De namiddag start om 13.30 
uur en eindigt om 17.00 uur. De kleuters worden begeleid door ouders of grootouders.

Tijdens de buitenspeeldag is zwembad Ter Muncken uitsluitend open tussen 18.00 en 
20.00 uur.

Praktisch:
Van dinsdag 2 tot vrijdag 12 april. 
De inschrijvingen starten vanaf maandag 
11 maart 2013. Wees er tijdig bij! 
Meer info vind je in de vakantiewijzer. 
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Leven en welzijn

Realisatie bouw nieuw Woon-zorghuis Ter Meersch

De realisatie van het nieuwe 
woon-zorghuis gebeurt in twee 
bouwfases. De eerste bouw-
fase is officieel gestart op 1 
september 2011 met de eerste 
spadesteek. De bouwwerken 
vorderen goed. 

Er wordt momenteel met man en macht 
gezwoegd om de eerste bouwfase af 
te werken. Elektriciens, stukadoors, 
loodgieters, dakwerkers, schilders en 
grondwerkers zijn tegelijkertijd op de 
werf bezig. Dit alles wordt gecoördi-
neerd door een permanent aanwezige 
werfleider van hoofdaannemer Chris 
Vuylsteke. 

De definitieve verhuisdatum is on-
dertussen ook gekend: op dinsdag 10 
september 2013 nemen alle bewoners 
en medewerkers hun intrek in de 
nieuwbouw. 

Enkel de verhuis van de keuken vindt 
een week eerder plaats. Vóór 10 sep-
tember wordt ook nog een opendeurdag 
georganiseerd waarbij alle geïnteres-
seerden het nieuwe Woon-zorghuis 
kunnen ontdekken. 

Tijdens de tweede bouwfase worden de 
polyvalente zaal en nog enkele andere 
lokalen opgetrokken. De afwerking 
van het volledige project is voorzien 
in 2015.

Meer info in het Woon-zorghuis Ter 
Meersch op 056 65 07 80 of via woon-
zorg@avelgem.be.
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Leven en welzijn

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

Bevolking

Geboorten
15.01.2013 Iliano Staes,  
zoon van Shauni

16.01.2013 Jules Bultereys,  
zoon van Ward en Sylvie Vandevelde

19.01.2013 Ferre Callens,  
zoon van Detlev en Sanne Fobert

21.01.2013 Uma Vrijghem,  
dochter van Yves en Liesbeth Terryn

23.01.2013 Nathan Himpe,  
zoon van Dieter en Sharon Vanhamme

25.01.2013 Laura Gaillez,  
dochter van Bram en Joanna Van 
Steenbrugge

07.02.2013 Lisa Ceulemans, dochter 
van Stéphane en Cathy Auvray

08.02.2013 Leyana Ooms,  
dochter van Frédéric en Sabrina Van 
Lerberghe

Overlijdens
15.01.2013 Paul Vanmeerhaeghe,  
weduwnaar van Lucie Debacker

22.01.2013 Christine Heddebaut,  
weduwe van René Dutranoit

26.01.2013 Jean-Marie Ballan,  
echtgenoot van Marie-José Dewaele

10.02.2013 Van Assche Marie José, 
echtgenote van Liboor Lava

12.02.2013 Carine Balcaen,  
echtgenote van Jan Vanderschelden

Jubilea en ontvangsten

Huldiging Brandweer 26/01/2013 Huldiging sportlaureaten 01/02/2013

Marguerite Demuynck 101-jarige 
geboren op 17/02/1912 te Aalbeke 

Anonieme alcoholisten Avelgem
Hebt u een drankprobleem...? En wil u er echt iets aan doen? Dan kunt u ‘anoniem’ 
geholpen worden.

N e e m  c o n t a c t  o p  m e t  d e  A A-S c h e l d e v r i e n d e n  va n  Ave l g e m :  
Walter 0478 51 53 39, Jan 0472 33 27 92, Annie 056 64 58 01.

Textielinzameling

woensdag  
27 maart 
om 8.00 uur
Stop uw herbruikbaar tex-
tiel in een stevige dichtge-
bonden zak, met dit briefje 
erop en plaats die op de 
stoep. Bedankt!

www.dekringloopwinkel.be
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VR 01 TRIXIE, DE TIENERDETECTIVE | GC Spikkerelle om 20.00 uur | € 7 | Theatergezelschap ‘TOPE | Driehoek’74 vzw 
- Avelgem | 0474 05 36 29 | reservatie@tope.be 

ZA 02 TRIXIE, DE TIENERDETECTIVE | GC Spikkerelle om 20.00 uur | € 7 | Theatergezelschap ‘TOPE | Driehoek’74 vzw 
- Avelgem | 0474 05 36 29 | reservatie@tope.be 

ZA 02 KAAS- EN WIJNAVOND DAMESVOLLEy AVELGEM | OC Outrijve om 19.00 uur | heidi@kerdavo.be | willem@
kerdavo.be 

ZO 03 TRIXIE, DE TIENERDETECTIVE | GC Spikkerelle om 18.00 uur | € 7 | Theatergezelschap ‘TOPE | Driehoek’74 vzw 
- Avelgem | 0474 05 36 29 | reservatie@tope.be 

DO 7 FASHION4LIFE MODEHAPPENING VAN AVELGEMSE HANDELAARS MET OPBRENGST VOOR 
‘THINK PINK’ EN ‘BORSTKLINIEK AZ GROENINGHE KORTRIJK’ |GC Spikkerelle om 20.00 uur | www.mode-
en-trends.be

ZA 9 GROEPSFEEST CHIRO AVELGEM | Theaterzaal Spikkerelle om 16.00 en 19.00 uur | € 3 | reserveren noodzakelijk op 
056 64 70 09 of via info@chiroavelgem.be 

ZA 9 AFTERPARTy GROEPSFEEST CHIRO AVELGEM | Fuifzaal Spikkerelle | info@chiroavelgem.be | www.chiroavelgem.be

ZO 10 OLGA-EETFESTIJN BASISSCHOOL DE TOEKOMST | Kerkhofstraat 51 om 11.30 uur | 056 65 01 40 | 
bs.avelgem@g-o.be 

MA 11 OP VERKENNING DOOR TOSCANE | Meer info op p. 4

VR 15 ALEX AGNEW: INTERESTING TIMES | GC Spikkerelle om 20.15 uur | Uitverkocht | dienst jeugd en cultuur Avelgem 
| 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be

ZA 16 LENTECONCERT DE VERENIGDE VRIENDEN | GC Spikkerelle om 20.00 uur | 056 64 50 48 | harmonie@
harmonie-avelgem.be 

ZO 17 LENTECONCERT DE VERENIGDE VRIENDEN | GC Spikkerelle om 18.00 uur | 056 64 50 48 | harmonie@
harmonie-avelgem.be 

ZO 17 TOG CHöD (THE WISDOM SWORD) | sportcentrum Ter Muncken van 10.00 tot 17.00 uur | € 75 tulku lobsang | 
tulkula.wvlaanderen@gmail.com 

ZO 17 LENTEWANDELING MET ONTBIJTBUFFET | OC Outrijve om 6.30 uur | Boshout | 056 64 65 09 | dirk.decuy-
pere@hotmail.be 

MA 18 BLOEDINZAMELACTIE | Sint-Jan Berchmansbasisschool van 18.30 tot 20.30 uur | 0472 45 57 37 | gino_dc@skynet.be

DI 19 NACHT VAN DE GESCHIEDENIS: VERKIEZINGSMISDRIJVEN IN AVELGEM | Ter Biest om 20.00 uur 
| GOKA ism Willemsfonds, Davidsfonds en bibliotheek Avelgem 

VR 22 BERLAEN: DOEZOVOEURT | GC Spikkerelle om 20.15 uur | € 15; €14: -26, gratis: abonnees | dienst jeugd en cultuur 
Avelgem | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be

ZA 23 KINDERDISCO | GC Spikkerelle van 15.00 tot 18.00 uur | € 4: VVK (Bakkerij Corne - Slagerij Wittouck); € 5: ADD | 
oudercomité St.Jan Berchmans Basisschool Avelgem

ZA 23 SWINGPALEIS MET AFTERPARTy | GC Spikkerelle om 21.00 uur | € 5: VVK (Bakkerij Corne - Slagerij Wittouck); 
€ 7: ADD | oudercomité St.Jan Berchmans basisschool Avelgem

ZA 23 CRAZy RETROPARTy | GC Spikkerelle om 22.30 uur | € 5: VVK (Bakkerij Corne - Slagerij Wittouck); € 7: ADD | ou-
dercomité St.Jan Berchmans Basisschool Avelgem

ZA 23 STIJNTJE qUIZT 3 | OC Outrijve om 19.00 uur | € 10 euro per ploeg (max. 4 deelnemers) | Fotostudio Stijn Streuvels 
www.fotostudiostreuvels.be

ZO 24 PROVINCIALE WANDELDAG (ST IDESBALD-KOKSIJDE) | € 2; gratis: kind | Pasar Avelgem | 0476 95 37 
37 | marin.christiaens@telenet.be

DI 26 ONTHAALNAMIDDAG BASISSCHOOL DE TOEKOMST | Kerkhofstraat 51 om 14.00 uur | 056 65 01 40 | 
bs.avelgem@g-o.be |

WO 27 OPHALING KLEDIJ KRINGLOOP | Meer info op p. 7

VR 29 SENIORENSPORTDAG | Sportcentrum ‘Ter Muncken’ Avelgem van 13.30 tot 16.30 uur | € 10 | Hannes Frooninckx | 
0477 80 45 73 | hannes_frooninckx@hotmail.com

VR 29 HET UUR VAN DE AARDE | Parking Pompstation Bossuit om 19.30 uur | gratis | Gemeente Avelgem i.s.m. Pasar 
Avelgem | inschrijven bij piet-polfliet@scarlet.be | 056 20 05 80

 cultuur senioren  sportief  jeugd  feest            varia
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