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Buiten spelen in Avelgem! 
Eind maart 2012 werd de evenementenweide naast Spikkerelle voor het eerst in 
gebruik genomen. Een jaar later stellen we vast dat de aanleg ervan een schot in de 
roos is! Maar er is meer, enkele weken geleden kwamen er op verschillende plaatsen 
in Avelgem nog speeltoestellen bij. 

In Bossuit werd het bestaande speelplein uitgebreid met een heuse kabelbaan! 

Op het pleintje van OC Kerkhove kunnen kleuters vanaf nu hun driewielers voltan-
ken aan een op maat gemaakt tankstation. Aan de minibushalte krijgen ze de kans 
om even uit te rusten. 

Tijdens de speelpleinwerking in Outrijve kunnen de kinderen deze zomer hun vier-
uurtje afhalen aan een splinternieuw marktkraam. 

Op het grasveld in de Toekomststraat werd er een combinatietoren met glijbaan, 
schommel met kleuter- en babyzitje en een dolfijnenwipplank geplaatst. Ideaal voor 
de allerkleinsten! Er blijft echter ook voldoende ruimte om te voetballen, te ravotten 
en pleinspelen te organiseren. Binnenkort worden er ook zitbanken geplaatst. 

We wensen jullie alvast een zonovergoten zomer met heel veel speelplezier!
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Uw gemeente

Invoering rijbewijs bankkaartmodel

A c t i e p l a n 
v e r k e e r s - 
ve i l ighe id
Verkeersveiligheid is een priori-
teit voor de gemeente. Onlangs 
werden alle vragen, inzichten 
en bedenkingen van ouders, 
scholen, bevolking en diverse 
fora verzameld in een nota ver-
keerveiligheid. Deze nota werd in 
overleg met de directies van de 
verschillende scholen in Groot-
Avelgem verfijnd in een actie-
plan.

De komende jaren werkt Avelgem 
rond 3 thema’s:

1. Het versterken van de bestaande ver-
keersinfrastructuur en het opwaarderen 
van het trage wegennetwerk.

2. Een verbeterde zichtbaarheid van 
de schoolomgeving met aanpak van de  
parkeerproblemen.

3. Door de bevolking gedragen sensibilise-
ringsacties voor meer verkeersveiligheid.

Het gemeentebestuur legt zichzelf een 
aantal algemene principes op: snelheids-
controles bij start en einde schooldag, 
aanpak wildparkeren, bijkomende sig-
nalisatie bij oversteekplaatsen en trage 
wegen, fietssuggestiestroken in het cen-
trum, verkeerslessen en gerichte acties 
voor scholen,…

In de actienota worden 47 acties weer-
houden waar de gemeente de komende 
jaren werk wil van maken. De acties zijn 
gerangschikt volgens termijn van uitvoe-
ring: korte termijn wordt uitgevoerd in 
2013, de middellange termijn tijdens de 

Momenteel circuleren er tiental-
len modellen van rijbewijzen in 
de Europese Unie. Dit maakt het 
controleren ervan moeilijk en het 
risico op fraude en vervalsing 
behoorlijk groot. Samen met de 
rest van de Unie ijverde België 
dan ook voor een eenvormig 
rijbewijs. Het nieuwe rijbewijs 
heeft de vorm van een bankkaart 
en is voorzien van verschillende 
technieken om vervalsing te 
voorkomen. 

In principe moet je voor de aanvraag 
geen foto meer meebrengen, die wordt 
samen met de handtekening opgehaald 
via jouw elektronische identiteitskaart. 
Alleen als blijkt dat de foto niet recent is, 
wordt er een nieuwe foto gevraagd om 
in te scannen.

Het rijbewijs wordt in eerste instantie 
uitgereikt aan:
• Avelgemnaren die een nieuw rijbewijs 
aanvragen

• Avelgemnaren die een duplicaat van 
een rijbewijs nodig hebben na aangifte 
van verlies of diefstal

• Avelgemnaren die op eigen initiatief 
hun oude rijbewijs willen omruilen 
voor een rijbewijs in bankkaartmodel

Daarna worden alle inwoners systema-
tisch uitgenodigd. Dit zal zo veel mogelijk 
samenvallen met de vernieuwing van de 
elektronische identiteitskaart, zodat je 
maar één keer naar het gemeentehuis 
hoeft te komen voor beide documenten. 

Tegen 2033 moet elke Avelgemnaar in 
het bezit zijn van een nieuw rijbewijs. 
Voor de voorlopige en internationale 
rijbewijzen verandert er voorlopig niets. 

Wat breng je mee bij de aanvraag?
• elektronische identiteitskaart
• huidig rijbewijs
• 20 euro
• eventueel een recente pasfoto met 
witte achtergrond

3 werkdagen na de aanvraag kun je jouw 
nieuw rijbewijs komen afhalen. 

Meer info bij dienst Burgerzaken op 056 
65 30 30 of via burgerzaken@avelgem.be.

Sluitingsdagen gemeentelijke diensten
• Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn gesloten op 1, 9, 10 en 20 mei 2013.
• Het containerpark, de bibliotheek, Spikkerelle en de Sportdienst zijn gesloten op 
1, 9 en 20 mei 2013.

Reis wijs!
Het nieuwe reis wijs zakboekje 2013 is nuttig 
voor/richt zich tot iedereen die naar het bui-
tenland gaat. Het geeft allerlei handige tips in 
verband met reisdocumenten, verzekeringen, 
gezondheid op reis, douaneformaliteiten, geld 
en wat te doen in nood. 

Bij het organiseren van een reis moet je met heel wat 
elementen rekening houden. Zowel voor het vertrek, 
tijdens de reis als bij de terugkeer kun je in aanraking 
komen met een variëteit aan situaties, formaliteiten 
en procedures. Het zakboekje kan jou hierbij helpen.

Heel wat nuttige contactgegevens en reisadviezen 
kun je eveneens terugvinden op de website van 
Buitenlandse Zaken op www.diplomatie.belgium.be

Dit handige zakboekje kun je gratis afhalen bij  dienst Burgerzaken in het gemeentehuis.
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Leefomgeving

huidige legislatuur en de lange termijn 
zal pas na 2018 een oplossing kunnen 
vinden. 

Eén van de opvallendste maatregelen 
op korte termijn is het vergoeden van 
vrijwilligers bij oversteekplaatsen, de 
zogenaamde gemachtigde opzichters. 
In samenwerking met de scholen zullen 
vrijwilligers gezocht worden en op de 
meest gebruikte overgangen in de buurt 
van de scholen ingezet worden. De start 
van dit project zal samenvallen met het 
nieuwe schooljaar 2013-2014.

Maatregelen op middellange termijn 
zijn o.a. het accentueren van de diverse 
schoolomgevingen, het opzetten van 
sensibiliseringsacties, het verbeteren 
van de fietsinfrastructuur, de aanpak 
van concrete lokale problemen (sluip-
verkeer, wildparkeren,...), de nieuw te 
bouwen fietsbrug over de Schelde en de 
aanpak van de Doorniksesteenweg in 
het centrum.

De acties op lange termijn zijn deze 
waarvoor de gemeente ook inspanningen 
vraagt van het Vlaamse Gewest, zoals de 
herinrichting van de rotondes in Kerkhove 
en aan de Etienne Balcaenstraat. Hier 
zal de gemeente ijveren dat de hogere 
overheid de nodige budgetten vrijmaakt 
om deze problematiek kordaat aan te 
pakken.

Een concrete sensibiliseringsactie wordt 
georganiseerd door de scholen, met als 
trekker de Sint-Jan Berchmans mid-
denschool, tijdens de week van 31 mei. 
De actie kadert in de herdenking van 
een overleden leerling van de school. 
Extra aanwezigheid van de politie in het 
straatbeeld moet diverse verkeersge-
bruikers sensibiliseren. Er worden acties 
georganiseerd binnen de scholen en aan 
de ouders wordt gevraagd die week de 
auto zoveel mogelijk thuis te laten bij het 
schooltransport. 

Help ons Avelgem proper houden
De leerlingen van het 4e en 5e leerjaar van de Sint-Jan Berchmans-
basisschool 2 in Outrijve richtten onlangs hun bekommernissen om-
trent het milieu en zwerfvuil aan het gemeentebestuur. Eén van hun 
briefjes kun je hieronder lezen. Omdat hun oproep ons niet koud laat, 
vragen wij ook jouw medewerking om Avelgem proper te houden.

Zwerfvuil en sluikstorten blijven jammer genoeg een probleem. De voorbije 3 maan-
den ruimde de gemeente zwerfvuil in Bossuit, Outrijve en Avelgem. Naar schatting 
werd ongeveer een volledige container (ca. 12m³) aan zwerfvuil opgeraapt, goed 
voor 42 mandagen…

Het zwerfvuil lag overal, maar opvallend waren toch: de Bouvriestraat, de 
Raaptorfstraat, de Achterdriesstraat richting Heestert en de Blauwe Poortstraat. Daar 
worden blijkbaar dikwijls volle vuilzakken en grotere stukken zwerfvuil gedumpt.

De oude spoorwegbedding en het speelplein in de Stampkotstraat worden bevuild 
door klein zwerfvuil, zoals blikjes, flesjes, broodzakjes, folie,… achtergelaten door 
fietsers en wandelaars.

Dit getuigt niet alleen van een totaal gebrek aan respect voor de medemens en het 
leefmilieu, het ontsiert de gemeente en het kost veel geld om op te ruimen.

Alvast bedankt aan iedereen die zijn of haar steentje bijdraagt voor een 
propere gemeente!
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Vrije tijd

Concertagenda Conservatorium
Het einde van het schooljaar komt in zicht en de leerlingen van het conservatorium 
laten dan ook graag het beste van zichzelf horen. Kom eens luisteren tijdens één van 
de eindejaarsexamens, concerten en voorstellingen:

• dinsdag 7 mei 2013 om 18.00 uur: gitaarconcert, Ridderzaal conservatorium
• dinsdag 14 mei 2013: openbaar examen Woord, Spikkerelle
• woensdag 15 mei 2013: overgangsexamen Woord, Spikkerelle
• woensdag 15 mei 2013 om 19.00 uur: zangconcert, O.L.V. kerk Waarmaarde, met 
aansluitend receptie in OC Waarmaarde, i.s.m. het feestcomité ‘Waarmaarde leeft’

• zaterdag 25 mei 2013 om 10.30 en 14.30 uur: voorstelling leerlingen dictie, 
ridderzaal conservatorium
Meer info in het conservatorium op 056 65 30 67 of via conservatorium@avelgem.be.

Welke Avelgemse 
band laat zich 
horen?
Dienst Jeugd en Cultuur en 
Jeugdhuis Krak leggen zich toe 
op jong talent en zoeken de beste 
Avelgemse band!

Overtuig hen dat jouw band aanspraak 
maakt op deze titel. Dien vóór 31 mei 
2013 jouw demo in bij Spikkerelle, aan 
de balie tijdens de openingsuren of via 
spikkerelle@avelgem.be.

Uit de demo’s worden enkele bands 
geselecteerd die het live tegen elkaar 
opnemen op 27 juli 2013 in jeugdhuis 
Krak. De uiteindelijke winnaar wordt 
de openingsact voor het concert in het 
jongerenabonnement van Spikkerelle!

Meer info en het volledige reglement 
zijn te vinden via de facebookpagina 
van Spikkerelle en op www.uitinavel-
gem.be. 

18 mei 2013 Watersportdag 
Yachting club Kloron

Naar jaarlijkse traditie organiseert Yachtingclub 
Kloron een prachtig watersportevenement. Alle 
geïnteresseerden kunnen er proeven van enkele 
aspecten van de watersport: een korte toervaart 
met een echte speedboot of jacht, een superrit 
op de banaan die vasthangt aan een speedboot 
of lopen over het water in een waterbal. Het kan 
allemaal tijdens de watersportdag van Kloron. 

De activiteiten starten om 14.00 uur aan de 
Scheldekaai in Kerkhove. Op voorhand inschrij-
ven is niet nodig. Jong en oud, iedereen is meer 
dan welkom en er zijn geen verplichtingen of 
kosten. Enkel waterpret! Niet te missen dus!

Meer info op www.kloron.be of via info@kloron.be.

De Nieuwe Snaar speelt de laatste ronde!
Het mooiste orkest van de wereld met zijn bizarre mu-
ziekmachines speelt de laatste ronde!

Na elf theatervoorstellingen, ruim 3600 concerten en 
met een repertoire van meer dan 200 liedjes, stunts en 
sketches acht De Nieuwe Snaar de tijd rijp om een gulle 
graai te doen in hun roemrijk verleden.

In deze voorstelling brengen zij het mooiste uit hun 
30-jarige geschiedenis. Voor sommigen wordt het een 
verrassend weerzien met oude bekenden, voor anderen 
een verbazende ontdekking van onbekend muziek- en 
ander materiaal. 

Geniet voor de laatste keer van het theatraal lunapark met 
een achtbaan van instrumenten van De Nieuwe Snaar!

PRAKTISCH

Vrijdag 10 mei 2013 om 20.15 uur in Spikkerelle 
| € 23 - € 22 (-26/abo) | 056 65 30 90 | spikke-
relle@avelgem.be

© Johan Jacobs 
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Vrije tijd

Ontdek het culturele programma 
van Spikkerelle voor 2013-2014!
Het cultuurseizoen is nog niet helemaal ten einde en toch maakt de dienst Jeugd en 
Cultuur zich reeds op voor het volgende seizoen! Kun je niet wachten om als eerste 
te weten te komen wie in 2013-2014 voor gouden tijden zal zorgen in Spikkerelle? 
Kom dan op vrijdag 31 mei naar Spikkerelle voor de presentatieavond!

Tijdens een verrassende voorstelling kom je alles te weten over het programma van 
het komende seizoen. Het wordt een bijzondere avond met een ludieke presentatie vol 
beeld- en klankmateriaal. Het is tevens een unieke kans om in primeur de cultuurbro-
chure voor 2013-2014 te ontvangen, die normaal maar de week nadien verdeeld wordt.

Na afloop van de presentatieavond geven we meteen het startschot van de abon-
nementenverkoop en de verkoop van losse tickets voor abonnees. 

PRAKTISCH
Vrijdag 31 mei om 20.15 uur in Spikkerelle | toegang gratis | Spikkerelle, 
056 65 30 90, spikkerelle@avelgem.be In
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Jouw straat, 
speelstraat?!
Woon je in een 
wijk of straat 
met veel kin-
deren? Wil je 
hen graag eens 
zorgeloos in ei-
gen straat la-
ten voetballen, 
hinkelen, rol-
schaatsen of ra-
votten? Dan is dit de uitgelezen kans om 
jouw straat voor één keer om te toveren 
tot een speelparadijs! Een speelstraat is 
een openbare weg die tijdelijk en tijdens 
bepaalde uren wordt omgetoverd tot een 
grote speelplaats voor de kinderen uit de 
buurt. Al het doorgaand verkeer wordt 
gebannen uit de straat waardoor kinderen 
er zich naar hartenlust en zonder zorgen 
kunnen amuseren. 

Wil je meter of peter worden van je eigen 
speelstraat? Neem dan vóór 31 mei 2013 
contact op met de dienst Jeugd en Cultuur 
op 056 65 30 90 of via jeugd@avelgem.be. 

FEEST 55-plussers Op donderdag 23 mei 2013 worden de 
55-plussers van Avelgem verwend met 
een onvergetelijke feestnamiddag.

Ben je 55 of meer en woon je in 
Avelgem? Dan word je op donderdag 
23 mei 2013 verwacht in GC Spikkerelle 
voor “Entertainment” met Katrien Gallez, 
Hugo Symons, Andrei Lugovski en Eddy 
Herman. Ze brengen een pretentieloos 
programma met een waaier aan humor, 
evergreens, musicals en sfeervolle belle 
époque muziek. Daarna kun je lekker en 
gezellig genieten van een uitgebreide re-
ceptie in de benedenzaal van Spikkerelle.
Prijs: € 15

Programma 
• 13.30 uur: Spikkerelle opent de deuren 

en heet u van harte welkom
• 14.00 uur: eerste deel optreden 
• 15.00 uur: pauze met verrassing
• 15.45 uur: tweede deel optreden 
• 16.45 uur: einde optreden
• 17.00 uur: receptie in de benedenzaal 

van Spikkerelle 
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Leven en welzijn

Laat je rijden!  
Toelichting vervoersmogelijkheden

Informatievergadering voor mantelzorgers

Heel wat mensen zijn met thuiszorg bezig. Ze zorgen voor 
zieke, gehandicapte of bejaarde familieleden. Gewoon 
thuis, in stilte, jaar in jaar uit, dag na dag, alsof het de 
normaalste zaak van de wereld is. Ze zijn bezorgd bezig, 
als een mantel om de schouders van de zieke, die dankzij 
hun zorg nog thuis kan blijven. Daarom ook worden ze 
mantelzorgers genoemd.

Voor hen organiseert het lokale steunpunt Thuiszorg 
Zwevegem – Avelgem – Spiere-Helkijn een informatie-
moment rond vervoersproblemen: wanneer komt een 
ambulance, wanneer komt de mutualiteit tussen,….

Zorgt u voor een hulpbehoevende persoon uit uw omge-
ving? Dan wordt u van harte uitgenodigd! 

De informatievergaderingen vinden plaats:

In Avelgem op donderdag 2 mei 2013, van 19.30 tot 21.30 uur in het gemeenschaps-
centrum Spikkerelle, Scheldelaan 6 , Avelgem

In Zwevegem op dinsdag 14 mei 2013, van 14.00 tot 16.00 uur in het ontmoetings-
centrum van WZC St-Amand, Otegemstraat 75, Zwevegem

Praktisch:
• toegang gratis
• Avelgem | inschrijven tot 25 april 2013 | Sociaal Huis Avelgem | 056 65 07 70 | 
wendy.foret@avelgem.be

• Zwevegem | inschrijven tot 3 mei 2013 | dienst Thuiszorg OCMW Zwevegem | 
056 76 52 41 | dominique.moreels@ocmw.zwevegem.be

Ben je jonger dan 65 jaar, dan bestaan er 
twee soorten tegemoetkomingen
Kun je door je handicap niet gaan wer-
ken? Of werk je wel, maar is je ver-
dienvermogen beperkt tot 1/3 van wat 
een gezond persoon op de algemene 
arbeidsmarkt kan verdienen? Dan kun je 
misschien recht hebben op een inkomens-
vervangende tegemoetkoming (IVT).

Ondervind je moeilijkheden bij het uit-
voeren van dagelijkse activiteiten zoals 
koken, eten, wassen, poetsen,… m.a.w. 

heeft je handicap een invloed op je zelf-
redzaamheid, dan kun je misschien recht 
hebben op een integratietegemoetkoming 
(IT). 

Je kunt een tegemoetkoming aanvragen 
vanaf de maand waarin je 20 jaar wordt.

Ben je 65 jaar of ouder, dan heb je mis-
schien wel recht op een tegemoetkoming 
voor hulp aan bejaarden (THAB)
Hierop kun je recht hebben als je moei-
lijkheden ondervindt bij het uitvoeren van 
dagelijkse activiteiten. Deze tegemoetko-
ming is hetzelfde als de integratietege-
moetkoming, maar dan voor personen 
vanaf 65 jaar. Je kan ze ten vroegste aan-
vragen op de dag van je 65ste verjaardag.

Voorwaarden
Om recht te hebben op deze tegemoetko-
mingen moet je voldoen aan een aantal 
voorwaarden:

• je handicap moet erkend worden door 
een arts

• je inkomsten en deze van je partner 
mogen bepaalde grenzen niet over-
schrijden

• je moet minstens 21 jaar zijn*
• je moet ingeschreven zijn in het be-
volkingsregister*

• je moet gedomicilieerd zijn in België 
en er werkelijk verblijven*

*Er zijn bepaalde uitzonderingen mogelijk.

Aanvragen
Wie? Je komt zelf of stuurt iemand in 
jouw plaats.
Waar en wanneer? Elke werkdag van 
8.30 tot 12.00 uur bij de dienst Woon-
Zorg in het Sociaal Huis.

Wat meebrengen?
Jouw identiteitskaart / SIS-kaart. 

Tegemoetkomingen aan personen met een handicap - 
hulp aan bejaarden
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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
05.03.2013 Jailynn Schoolaert,  
dochter van Cindy

08.03.2013 Chiamaka David 
Emojerho,  
dochter van Lucky

11.03.2013 Kjenno Vanheuverswyn, 
zoon van Kurt en Vicky Lust

15.03.2013 Zoë Soudant,  
dochter van Michaël  en Stephanie 
Himpe

18.03.2013 Oone Pauwels,  
dochter van Bart en Emmy 
Neetesonne

24.03.2013 Mila Haerinck,  
dochter van Nico en Lieselot Messiaen 

25.03.2013 Anna Rommens,  
dochter van Ruben en Griet 
Vergauwen

03.04.2013 Andrew Depraetere,  
zoon van Dominick en Aree 
Depraetere

Huwelijken
13.04.2013 Pieter Jan Vandamme en 
Lot Dejonghe

Overlijdens
19.03.2013 Herman Orroi

24.03.2013 Paul Vergote

03.04.2013 Liboor Lava,  
weduwnaar van Marie José Van 
Assche

10.04.2013 Johan De Schuyter,  
echtgenoot van Els Timperman

12.04.2013 Nicole Dewaele,  
weduwe van Noel Verschuere

Vacature Vacature Vacature

Woon-zorghuis Ter Meersch is een kleinschalige ouderenvoorziening 
met 65 woongelegenheden voor zorgbehoevende bejaarden, die 
deel uitmaakt van de dienstverlening van het OCMW Avelgem. In de 
nabijheid van het Woon-zorghuis Ter Meersch beschikt het OCMW 
Avelgem eveneens over 40 serviceflats voor bejaarden. Momenteel 
hebben wij een vacature voor een:

Halftijds verpleegkundige (m/v)
Functieomschrijving 
De verpleegkundige verleent samen met collega’s zorgkundigen en verpleegkundigen 
zorg aan de bewoners op één van de verpleegafdelingen in het woon-zorghuis. 

Aanwervingsvoorwaarden 
Houder zijn van een diploma van verpleegkundige. 

Aanbod
• een boeiende functie in een kleinschalig woon-zorghuis

• een contract van onbepaalde duur 

• verloning volgens barema (C3-C4) - overname anciënniteit privésector

• hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques

Eventuele bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen bij de directeur van Woon-zorghuis 
Ter Meersch (056 65 07 80), Leopoldstraat 26, 8580 Avelgem. 

Geïnteresseerd in deze functie?
Richt vóór 15 juni 2013 jouw kandidatuur, 
vergezeld van de nodige bewijsstukken, aan 
‘OCMW Avelgem t.a.v. mevrouw de voorzitter, 
Leopoldstraat 66, 8580 Avelgem’. 
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Kalender mei 2013
Wil je jouw activiteit ook in deze agenda? Meld je evenement dan via www.uitdatabank.be.

TOT ZO 29 SEP ExPO: IEDEREEN FLANDRIEN | VVV West-Vlaamse Scheldestreek | VVV West-Vlaamse Scheldestreek 
| 056 45 72 82 | vvv.scheldestreek@skynet.be 

TOT VR 10 ExPO: WIM BOUCIqUé | GC Spikkerelle | dienst Jeugd en Cultuur | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be 

WO 1 FAIRTRADE ONTBIJT | OC Kerkhove van 7.00 tot 10.30 uur | € 8 | Curieus Avelgem en VIVA SVV Avelgem | 
0478 35 27 99 | curieus.avelgem@telenet.be

DO 2 INFORMATIEVERGADERING VOOR MANTELZORGERS | zie p. 6

ZA 4 SCHOOLFEEST SINT-JAN BERCHMANS AVELGEM | Sint-Jan Berchmanscollege vanaf 15.00 uur | € 3 | www.
sjb-avelgem.be 

ZO 5 BEZOEK DE TOMBEELMOLEN | Tombeelmolen van 14.30 tot 17.30 uur | Vrienden van de molen | vvv.schel-
destreek@skynet.be | 056 45 72 82

ZO 5 ROCHDALE FESTIVAL CHOIR | kerk O.L.V.-Geboorte en St. Eligius in Waarmaarde om 15 uur | gratis | de 
parochie van Waarmaarde i.s.m. het feestcomité “Waarmaarde leeft !”

MA 6 INSCHRIJVINGEN FEEST 55-PLUSSERS | zie p. 5

DO 09 KOPPELWEDSTRIJD VISSEN 2013 | trekking plaatsen: ’t Geheim om 12.00 uur stipt. | € 20 per koppel | 
Vissersclub ‘De Gouden Karpervissers’ | inschrijven tegen 05/05 | Geert Deprez 0476 52 37 61 | degoudenkarpervis-
sers@telenet.be

VR 10 DE NIEUWE SNAAR: K O Ñ E C IN GC SPIKKERELLE | zie p. 4

VR 10 BLOEMENACTIE: ZOMERBLOEIERS | OC Outrijve | Boshout | 056 64 65 09 

ZA 11 BLOEMENACTIE: ZOMERBLOEIERS | OC Outrijve | Boshout | 056 64 65 09 

DI 14 RONDRIT MET DE HUIFKAR | Waarmaarde en Kerkhove om 14.00 uur | Ziekenzorg CM | 056 64 51 30

WOE 15 RONDRIT MET DE HUIFKAR | Waarmaarde en Kerkhove om 14.00 uur | Ziekenzorg CM | 056 64 51 30

DO 16 ONDER ONS KAARTNAMIDDAG | De Gilde om 14.00 uur | Ziekenzorg CM | 056 64 51 30

VR 17 ULTIMA THULE: NEGENTIENHONDERD | GC Spikkerelle om 20.15 uur | € 14.00 eur; € 13: -26, gratis: 
abonnees | dienst Jeugd en Cultuur | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be

ZA 18 WATERSPORTDAG | zie p. 4

WO 22 INFOVERGADERING IN HET WIT-GELE KRUIS | om 14.00 uur | Ziekenzorg CM | 056 64 51 30

DO 23 FEEST 55-PLUSSERS | zie p. 5

ZO 26 BEZOEK DE TOMBEELMOLEN | Tombeelmolen van 14.30 tot 17.30 uur | Vrienden van de molen | vvv.schel-
destreek@skynet.be | 056 45 72 82

ZO 26 LENTEWANDELING | Boshout | 056 64 65 09 | dirk.decuypere@hotmail.be 

VR 31 PRESENTATIEAVOND CULTUURSEIZOEN SPIKKERELLE 2013-2014 | zie p. 5

 cultuur senioren  sportief  jeugd  feest  varia
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