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Stem de kerk van Bossuit naar prijs 
‘Prima Plattelandsproject’ 

Start to game in de 
bibliotheek
 p. 5

ZOHRA leest voor bij kleuters

 p. 6

Laat uw fiets graveren tegen 
diefstal

p. 3 

De kerk van Bossuit is trotse finalist voor de 
wedstrijd ‘Prima Plattelandsproject 2013’ 
Stem vóór 15 september op www.ruraalnetwerk.be/wedstrijd 
bij thema 2 op ‘Artistieke transformatie kerk Bossuit’ en help 
ons winnen.

Vlaams Ruraal Netwerk organiseert de wedstrijd ‘Prima Plattelandsproject’ om duurzame 
ontwikkeling op bedrijfs- of streekniveau, duurzaam beheer van openbare ruimte en 
duurzame maatschappelijke betrokkenheid te promoten en te stimuleren.

Door de kerk niet af te breken, maar om te vormen tot kunstwerk wil Avelgem de site 
haar betekenis laten behouden en zelfs een nieuwe belevingswaarde geven voor de 
bewoners en de vele passanten.

Alvast bedankt voor jouw stem en graag rekenen wij ook op jou om deze boodschap zo 
veel mogelijk kenbaar te maken.

Tijdens de 25ste editie van Open Monumentendag kun je een bezoek brengen aan 
de getransformeerde kerk van Bossuit, je komt er meer over te weten op pagina 5.
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Uw gemeente

Ruitertornooi  
6 oktober 2013
Op zondag 6 oktober organi-
seert LRV Anzegem het Nationaal 
K a m p i o e n s c h a p  L a n d e l i j k e 
Rijverenigingen.

Het ruitertornooi vindt plaats op de ter-
reinen gelegen op en rond de hoeve van 
Peter Walcarius, Achterdriesstraat 14, 
Avelgem.

De organisatie verwacht die dag heel wat 
bezoekers, ruiters en paarden, wat mo-
gelijk hinder zal veroorzaken in de omlig-
gende straten (Knobbelstraat, Assegem, 
Driesstraat, Achterdriesstraat).

Meer info omtrent dit evenement en de 
maatregelen die genomen worden om alles  
in goede banen te leiden kunt u lezen in Info 
Avelgem, editie oktober. 

Textielinzameling

woensdag  
25 september 
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

Avelgemse Infoborden
Wil u een activiteit aankondigen? 
Dan kunt u onder bepaalde voor-
waarden gebruik maken van de 6 
identieke rasterborden langs de 
hoofdwegen van Avelgem. 

Locaties zijn het kruispunt Knobbelstraat-
Bosstraat, het kruispunt Leynseelstraat-

Kortrijkstraat, de Sporthal aan de 
Doorniksesteenweg 226, langs de 
Oudenaa rdses t eenweg  nab i j  de 
Toekomststraat, de St.-Amanduskerk langs 
de Oudenaardsesteenweg in Kerkhove 
en het Pompgebouw van Bossuit aan de 
Doorniksesteenweg 402. 

Per raster kunnen telkens 12 
infoborden opgehangen worden. 
De panelen worden aangebracht 
door de dienst Openbare Werken 
en Patrimonium.

Als vereniging kunt u aanvragen 
om op 1 of meerdere van die 
rasters een infopaneel te laten 
ophangen waarop u een activiteit 
aankondigt. 

Belangrijk hierbij is dat de info-
panelen die u bij de gemeente 
indient, moeten voldoen aan een 
aantal voorwaarden:
• vervaardigd zijn uit kunststof-
plaat (schuim-pvc)

• afmetingen: 1m20 breed, 40 
cm hoog en 10 mm dik

• bij voorkeur een witte ba-
sisachtergrond en zwarte of 
gekleurde belettering

• de belettering kan gebeuren 
door middel van kleefletters 
of kan handgeschilderd zijn 
(ordentelijk, symmetrisch en 
bij voorkeur met sjablonen) 

Andere wijzen van aankondigen 
zijn niet toegestaan op het open-

baar domein van Avelgem.

Het indienen van de borden kan ten vroeg-
ste 6 weken op voorhand. Het afhalen van 
de borden kan tussen de 2de en de 4de 
week na het verstrijken van de activiteit. 
Niet afgehaalde borden worden eigendom 
van de gemeente. 

Op elk inforaster kan slechts één maal 
hetzelfde paneel opgehangen worden, één 
activiteit kan echter wel op verschillende 
rasterborden aangebracht worden. 

De aankondiging van commerciële of po-
litieke boodschappen is niet toegestaan. 

De infopanelen kunnen enkel gebruikt 
worden voor evenementen. 

Ook niet-Avelgemse verenigingen kun-
nen, mits goedkeuring van het college van 
burgemeester en schepenen, borden voor 
activiteiten aanbieden. Wel zullen die enkel 
opgehangen worden als er plaats over is 
op de rasters. 

Panelen binnenbrengen, kan tijdens de 
openingsuren van het containerpark: 
• dinsdag, woensdag en vrijdag van 
9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 
17.00 uur 

• zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur

• maandag en donderdag gesloten

Meer info bij de dienst Openbare Werken en 
Patrimonium op 056 65 30 30 of via techni-
sche.dienst@avelgem.be.
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Leefomgeving

Laat uw fiets 
graveren tegen 
diefstal
De preventiedienst van de politiezone 
Mira organiseert, in samenwerking met 
de gemeente Avelgem, een graveer-
actie van fietsen om fietsdiefstallen 
zoveel mogelijk te voorkomen. 

Met een graveermachine wordt uw 
rijksregisternummer op een zichtbare 
plaats in het kader gegraveerd. De 
gravure wordt extra benadrukt door 
een opvallende sticker.

De graveeractie vindt plaats op zater-
dag 14 september 2013 van 8.00 tot 
12.00 uur in de brandweerkazerne van 
Avelgem, kant Oudenaardsesteenweg 
50. Het graveren van de fietsen is 
gratis. 

Schuilhuisjes 
De Lijn krijgen 
zonnepanelen 
en LED-verlich-
ting
De Lijn is bezig met alle schuilhuisjes 
te voorzien van energiezuinige LED-
verlichting die gevoed wordt met zon-
nepanelen op het dak. Zo kunnen de 
schuilhuisjes autonoom functioneren. 

Na de aanpassing zullen de schuil-
huisjes verlicht zijn tijdens de donkere 
uren ’s avonds en ’s morgens, wat het 
comfort voor de busreizigers verhoogt.

In Avelgem worden bijna alle schuil-
huisjes op die manier aangepast. Enkel 
deze van voor 1992 komen hiervoor niet 
in aanmerking.

Netheid in de gemeente: ook een 
taak voor de Avelgemse burger

Gezien de vele meldingen en klachten van 
weelderige onkruidgroei op openbaar en 
particulier domein, willen wij de aandacht 
vestigen op twee artikelen uit het ge-
meentelijk politiereglement. Daarin wordt 
gewezen op de verantwoordelijkheid van 
particulieren ten aanzien van het proper 
houden van hun eigendom en omgeving. 

ART. 4.1.2
De bewoners van gebouwen, de eigenaars, 
vruchtgebruikers of huurders van niet be-
woonde gebouwen, van braakliggende of 
onbebouwde percelen, zijn verplicht over 
de volle lengte en breedte het voetpad en 
de straatgoot te vegen en de rioolroosters 
vrij te houden, het onkruid te wieden, 
modder en vuilnis te verwijderen, de 
sneeuw van het voetpad te verwijderen 
en, bij ijzelvorming, as, zand en/of zout te 
strooien, alsook de aanpalende grachten 
of beken en voetpaden rein te houden.

ART. 4.1.4.
De eigenaars van hoger vermelde gron-
den, moeten eveneens telkenjare tegen 
30 juni het onkruid afmaaien of laten 
afmaaien. 

Als iedereen zijn eigen woning, perceel 
of zijn onbebouwde eigendom “proper” 
houdt, zal dat heel wat burenergernis ver-
mijden en zal Avelgem heel wat netter zijn. 

Natuuracademie Avelgem najaar 2013
Samen met het provinciebestuur West-Vlaanderen 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 spelen-
derwijs 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 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? Natuurklas Natuurpunt, Coupure Deweer, Meerstraat 45 in Avelgem 
• Wanneer? 11 & 18 september, 2, 23 & 30 oktober, 20 & 27 november 
• Inschrijven? Voor de hele reeks (7 activiteiten) vóór 4 september bij de dienst Milieu 
in het gemeentehuis
Meer info bij de dienst Milieu op 056 65 30 30 of via milieu@avelgem.be.
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Vrije tijd

20 jaar sporthal 
Ter Muncken
Op 27 augustus 1993 werd 
sporthal Ter Muncken plechtig 
ingehuldigd door burgemees-
ter Valère Depoortere.

Toenmalig schepen van sport Frans 
Decoster, sportraadvoorzitter Ludwig 
Vanhuysse en kersvers aangesteld 
sportfunctionaris Francky Platteau 
verduidelijkten onder ruime publieke 
en mediabelangstelling de sportieve 
ambities van onze gemeente.

De 2 grote indoorclubs, volley-
balclub Kerdavo en basketbalclub 
Scheldeburcht, namen onmiddellijk 
hun intrek in de nieuwe sporthal 
samen met een aantal recreatieve 
verenigingen zoals de ‘Makkers van 
Waarmaarde’ (minivoetbal), Studax 
Avelgem (volleybal) en de Streuvelaars 
(minivoetbal). Het gemeenschapson-
derwijs huurde de sporthal volledig af 
overdag.

De ruimte en tijd die overbleef, werd 
ingevuld met activiteiten georgani-
seerd door de toenmalige 5-koppige 
sportdienst. Zo kenden aerobic, fit-
norobic, badminton en de recreatieve 
minivoetbalcompetitie veel succes en 
uit een aantal van de sportdienstac-
tiviteiten groeiden vrij snel nieuwe 
clubs zoals joggingclub Run for Fun, 
recreatieve volleybalvereniging Ter 
Muncken Smashers en karateclub 
Karate-do Avelgem.

Omdat er twijfels waren of de sporthal 
wel volledig gevuld kon worden met 
sportactiviteiten werd oorspronkelijk 
geopteerd voor een polybetonvloer 
zodat ook andere activiteiten zouden 
kunnen plaatsvinden in de sporthal. 
Deze twijfels waren echter ongegrond, 
want algauw was de beschikbare 
ruimte en tijd (te) schaars. 

20 jaar later is de locatie aan de 
Doorniksesteenweg 226 uitgegroeid 
tot een echt sportcentrum: naast de 
oorspronkelijke sporthal in 1993, werd 
in 1998 het voetbalstadion in gebruik 
genomen, in 2001 het zwembad en in 
2008 de tweede sporthal. Nog steeds 
barsten de activiteiten uit hun voegen 
waardoor het elk jaar moeilijk is om 
aan alle gebruikers de gewenste tijd 
en ruimte te geven. 

Onze gemeente is dus zeker een 
sportieve gemeente, vandaar dat 
nog steeds de oorspronkelijke slogan 
van 1993 wordt gebruikt ‘Avelgem 
Sportief’.

Ontbijtbuffet OXFAM
Op zondag 8 september kun je tussen 
8 en 11 uur opnieuw genieten van een 
Oxfam ontbijtbuffet in Spikkerelle. 

Het ontbijt kan ook afgehaald worden.

Prijs: 5,00 euro, kinderen 3,00 euro 

Kaarten kunnen besteld worden in 
de wereldwinkel of via avelgemwe-
reldwinkel@hotmail.com.

Nieuwe openingsuren sportdienst 
en zwembad vanaf september

Sportdienst
• maandag: 8.30 - 12.00 uur | 17.00 - 20.00 uur
• dinsdag: 8.30 - 12.00 uur | 17.00 - 20.00 uur
• woensdag: 8.30 - 12.00 uur | 13.00 - 16.30 uur | 17.00 - 20.00 uur
• donderdag: 8.30 - 12.00 uur | 17.00 - 20.00 uur
• vrijdag: 8.30 - 12.00 uur | 13.00 - 16.30 uur | 17.00 - 20.00 uur
• zondag: 8.30 - 12.00 uur

Zwembad
• woensdag: 14.30 - 17.00 uur | 17.30 - 20.00 uur (baantjeszwemmen vanaf 19.00 uur)
• vrijdag: 18.30 - 20.00 uur (baantjeszwemmen vanaf 19.00 uur)
• zondag: 9.00 - 12.00 uur 

Maandag, woensdag en vrijdag: ochtend- en middagzwemmen (baantjeszwemmen): 
8.00 - 9.00 uur | 12.00 - 13.00 uur

Nieuwe kleedunits 
De bloeiende jeugdwerkingen van 
de diverse sportclubs zorgden voor 
een nijpend kleedkamergebrek, 
vooral tijdens de diverse compe-
titiewedstrijden in het weekend. 
Vandaar dat het gemeentebestuur 
besliste tot de aankoop van 3 
mobiele kleedunits die zowel door 
de lokale voetbalclub als door de 
indoorsportclubs kunnen gebruikt 
worden. 

De units, ingebouwd in containers 
zoals de gekende klascontainers, 
werden in gebruik genomen bij de 
start van het nieuwe sportseizoen. 

Er zijn 2 grote units met bijho-
rende doucheruimtes voor thuisploeg en bezoekers alsook 1 grote unit die opgesplitst 
is in 2 ruimtes namelijk een scheidsrechterslokaal en één kleinere kleedkamer met 
doucheruimte.

Met deze units biedt het gemeentebestuur een duurzame, economisch verantwoorde en 
snelle oplossing aan het nijpend kleedkamergebrek.
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Vrije tijd

Ontdek alle aspecten van het nieuwe 
cultuurseizoen van Spikkerelle!

Op vrijdag 20 september gaat het nieuwe 
Avelgemse cultuurseizoen van start met 
een optreden van komisch duizendpoot 
Walter Baele. Op 27 september zorgt abon-

nementsopener The Jacquelines voor een 
avond vol opzwepende swingjazz.

Naast een gevarieerd aanbod van theater-
voorstellingen, comedyshows en concerten 
kun je in Spikkerelle ook terecht voor ver-
rassende tentoonstellingen van lokale kun-
stenaars en een boeiend vormingsaanbod.

Vanaf 24 september leer je in Spikkerelle 
de leukste solo danspasjes in de cursus 
fundans, ontdek op 10 oktober de lekkerste 

smaakcombinaties in de workshop food-
pairing of ga mee op de culturele uitstap 
naar Leuven!

Het volledige aanbod kun je nalezen in de 
cultuurbrochure, te vinden in Spikkerelle, 
de bibliotheek en het gemeentehuis of op 
www.uitinavelgem.be.

Meer info bij de dienst Jeugd en Cultuur, 056 
65 30 90, spikkerelle@avelgem.be.

Het beste van Open Monumentendag
Bezoek de getransformeerde kerk 
van Bossuit

Tijdens de 25ste editie van Open 
Monumentendag kun je een bezoek 
brengen aan enkele Avelgemse top-
monumenten! Naar jaarlijkse tradi-
tie openen de Tombeelmolen en het 
Regionaal Archeologisch Museum van de 
Scheldevallei de deuren. Tijdens deze 
Open Monumentendag kunt u ook in 
primeur een bezoek brengen aan de ge-
transformeerde kerk van Bossuit.

In 2008 werd de kerk van Bossuit ont-
trokken aan de eredienst. Eén jaar later 
werd beslist om de kerk te herbestemmen 
als kunstwerk. Uit een wedstrijd onder 
internationale kunstenaars werd het 
voorstel van Ellen Harvey geselecteerd. 
Inmiddels zijn de werken uitgevoerd en 
kunt u op Open Monumentendag voor 
het eerst een bezoek brengen aan de 
getransformeerde kerk!

Praktisch:
Zondag 8 september van 10.00 tot 18.00 
uur

Kerk Bossuit
Doorniksesteenweg 426B - Bossuit

Rondleidingen om het halfuur van 10.00 
tot 11.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur

Tombeelmolen
Molenstraat 41a – Outrijve

Rondleidingen tussen 10.00 en 18.00 uur 
(start laatste rondleiding om 17.00 uur)

Regionaal Archeologisch Museum van de 
Scheldevallei en Archeologische site
Rijtstraat 4 – Kerkhove/Waarmaarde

Rondleidingen tussen 10.00 en 18.00 uur 
(start laatste rondleiding om 17.00 uur)

Meer info bij dienst Jeugd en Cultuur, 056 
65 30 90, cultuur@avelgem.be.

Start to game in de bibliotheek
In de bibliotheek van Avelgem kun je 
in september en oktober experimente-
ren met games via de reizende game 
flightcase. Je kunt zelf aan de slag met 
verschillende consoles (pc, Xbox 360, 
WII, Playstation 3), videogames en 
accessoires.

De game flightcase is er voor iedereen. De 
mix van beeld, geluid, verhaal en interac-
tie zorgt voor nieuwe mogelijkheden op 
vlak van educatie, beleving en samenspel.

Elke dag kunnen er andere games ge-
speeld worden tijdens de openingstijden 
van de bibliotheek. Het gamen is gratis.

Op afspraak reserveren we op dinsdag-
voormiddag de flightcase voor kleine 
groepen.

Gametoernooi

Start to game reist rond tussen 12 bibli-
otheken en onder de bibliotheken wordt 
een heus gametoernooi georganiseerd. 
Iedereen kan zich inschrijven. Eerst gaan 
we op woensdag 16 oktober in Avelgem de 
strijd aan met elkaar. Ben je bij de beste  
drie? Dan mag je begin 2014 strijden voor 
de titel ‘Best Gamer van West-Vlaanderen’ 
in de finale in Harelbeke. Je maakt kans op 
een schitterende prijs: een eigen console 
(waarde van 350 euro).

“Start to game in de bibliotheek” is een 
project van WINOB van de provincie West-
Vlaanderen i.s.m. de bibliotheek.

Meer info in de bibliotheek, 056 65 30 40, 
bibliotheek@avelgem.be.
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Leven en welzijn

Bevolking

Geboorten
13.06.2013 Warre Vandenbulcke,  
zoon van Frederik en Jill Nottebaert
19.06.2013 Renske Defoor,  
dochter van Guy en Saskia de Keyzer
22.06.2013 Cas Demeestere,  
zoon van Tom en Leen Lambrecht
24.06.2013 Vic Booy,  
zoon van Bart en Marie De Kimpe
27.06.2013 Dgianni Durnez,  
zoon van Chris en Sylke Ysebaert
02.07.2013 Chloé Baert,  
dochter Lode en Daisy Guelluy 
03.07.2013 Yara Verleyen,  
dochter van Angelo en Gwendy Verthé
10.07.2013 Ilyana Huysveld,  
dochter van Frédéric en Sybrina 
Vandemeulebroucke
15.07.2013 Laurence Delabie,  
dochter van Jochen en Elies Labis
18.07.2013 Milo Lievens,  
zoon van Jorick en Barbara Peferoen
19.07.2013 Oona De Maertelaere,  
dochter van Matthias en Wendy Forêt
20.07.2013 Yuna Deconinck,  
dochter Karel en Shari Alleman
23.07.2013 Lena Delft,  
dochter van Jonathan en Charon Duprez
27.07.2013 Emma Beleyn,  
dochter van Willem en Stefanie 
Vanderschelden
28.07.2013 Sem Spileers,  
zoon van Sven en Sara Decubber
30.07.2013 Cybelia Declercq,  
dochter van Vincent en Vanessa Declercq
30.07.2013 Korneel Van Glabeke,  
zoon van Nele Dejaeghere en Esmeralda

Huwelijken
28.06.2013 Giovanni Buyssens en Astrid 
Bevernage

Hulp nodig bij het aanvragen van 
school- en studietoelagen?
Ook voor 2013-2014 kunnen heel wat gezinnen een beroep doen op de school- en stu-
dietoelagen van de Vlaamse Gemeenschap. Een aanvraag doen kan online of op papier 
vanaf 1 augustus 2013 tot en met 1 juni 2014. Hebt u hulp nodig? Dan kunt u vanaf 1 
oktober terecht bij de dienst Woon-Zorg in het Sociaal Huis op dinsdag en donderdag 
tussen 9 en 12.00 uur of op afspraak.

Wat brengt u allemaal mee?
• elektronische identiteitskaart, pincode of federaal token; een federaal token kunt u 
aanvragen via www.belgium.be 

• bewijzen van alimentatiegeld (aan de hand van rekeninguittreksel)
• huurovereenkomst (bij kotstudenten)
• bewijs van leefloon + het bedrag
• attesten van eventuele inkomstenvervangende tegemoetkomingen

Meer info in het Sociaal Huis op het nummer 056 65 07 70 of via sociaal.huis@avelgem.be.

Wie ook graag een beetje extra onder-
steuning krijgt voor zijn/haar kleuter 
die wat moeite ondervindt met taal, 
kan vrijblijvend contact opnemen met 
ZOHRA of met de kleuterjuf/-meester. 

Meer info bij ZOHRA op 056 65 30 36 of 
via zohra@avelgem.be.

ZOHRA leest voor bij kleuters

J. is een opgewekte kleuter die fan is van 
Bumba en graag speelt met de bal. Een 
kleuter als een ander dus. Alleen heeft hij 
wat meer moeite met zijn taal. ZOHRA 
heeft daarom een vrijwilligster ingezet om 
hem hierin te ondersteunen. Gedurende 
een 2-tal maanden is Trees wekelijks op 
bezoek geweest bij het gezin, met een 
voorleestasje dat een week in het gezin 
kon blijven.

De ouders zijn heel tevreden over het 
voorleesproject van ZOHRA. “Het is voor 
ons een positieve ervaring! We zien ook 
duidelijk een verschil bij onze zoon: zijn 
woordjes zijn veel verbeterd. Hij is zelfs 
losser geworden. Meestal is hij bedeesd, 
maar met Trees klikte het direct.” Ook 
voor de ouders betekende het project heel 
wat: “Je ziet hoe de vrijwilliger met je kind 
bezig is, hoe zij dat voorlezen aanpakt, 
hoe ze samen kleuren en vertellen... Dat 

inspireert.” vertelde de mama. “Onze 
zoon lag eens te slapen op het moment 
dat Trees aankwam en ik heb toen een 
hele tijd met haar gepraat en ook dat 
deed mij goed.”

Bij de ouders was er eerst wat aarzeling 
om met het voorlezen van start te gaan. 
“Niet omwille van het feit dat er iemand 
bij je thuis komt die je niet kent, want er 
groeit snel een vertrouwensband,” vertel-
den de ouders. “De school had ons verteld 
over het project en wij zagen dat wel zit-
ten, omdat we onze zoon wilden helpen. 
Maar dat was dan wat blijven liggen. De 
verantwoordelijke heeft toen zelf contact 
opgenomen en is alles komen uitleggen. 
Daarna beslisten we direct om ermee van 
start te gaan. En we zijn blij dat we het 
gedaan hebben, we zouden het andere 
gezinnen zeker ook aanraden!”
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Leven en welzijn

29.06.2013 Geoffrey De Coster en Sylvie 
Nottebaert
29.06.2013 Gunther Gosseye en Kim De 
Donder
05.07.2013 Koen Houpline en Leentje 
Vandersteene
06.07.2013 Simon Naessens en Lennie 
Desmet
12.07.2013 Frederic Vancauwenberghe en 
Veerle Rigole
13.07.2013 Tom Vercruysse en Eline Van 
Raemdonck
14.08.2013 Augustinus Boterberg en 
Sylva Duquene
16.08.2013 Jonas Degraeve en Aagje 
Depoortere

Overlijdens
23.06.2013 Dirk Naessens,  
echtgenoot van Christiane Demeyere
23.06.2013 Georgette Naessens,  
echtgenote van Marcel Delandsheere
26.06.2013 Emma Deconninck,  
weduwe van Arthur Callant
27.06.2013 Arlette Courtens,  
echtgenote van André Colpaert
03.07.2013 Mariette De Stoop,  
weduwe van Roger Vanhamme
11.07.2013 Noël Vanderhaegen
15.07.2013 Jeannine Decock,  
weduwe van Crispin Byttebier
15.07.2013 Nellij Vanwijnsberghe,  
weduwe van Felix  Lattenist
17.07.2013 Maurice Vancamelbeke,  
weduwnaar van Francine Van 
Schaemelhout
18.07.2013 Suzanna Moreels,  
weduwe van Robert  Delbeke
19.07.2013 Paul Demeester,  
echtgenoot van Emilienne Vanhoutte
26.07.2013 René Rogie,  
weduwnaar Jacqueline Deloose
03.08.2013 Jeanine Bradt
03.08.2013 Bernice Coopman,  
echtgenote van Romain Decruyenaere

Jubilea en ontvangsten

Stefaan Delft en Jeanne Ruysschaert 
Gouden Bruiloft (21/06/1963 Avelgem)

Joseph Delbeke en Brigitta Naessens 
Briljanten Bruiloft (3/07/1948 Heestert)

Marcel Vanwynsberghe en Irma Devos 
Gouden Bruiloft (6/07/1963 Otegem)

Marcel Deschamps en Nicette Vande Velde 
Gouden Bruiloft (6/07/1963 Avelgem)

André Vandevelde en Antoinette David 
Briljanten Bruiloft (17/07/1948 Avelgem) 

Roger Delcoucq en Liliane Dobbelaere 
Gouden Bruiloft (17/08/1963 Bossuit)

Menu ZOHRA
• 3 en 10 september: gesloten
• 17 september: knolseldersoep, kip-
penbil met currysaus, perzik en 
groenterijst, chocoladepudding

• 24 september: wortelsoep, stoof-
vlees met witloofsalade en appeltjes, 
frieten, frisco

Wachtdiensten
• apotheek: 0900 10 500 of www.apotheek.be
• dokter: 056 64 75 20 maar 055 38 89 00 voor de inwoners van Kerkhove
• tandarts: 0903 39 969

Woon-zorghuis Ter Meersch  
telefonisch niet bereikbaar
Door de overschakeling naar de nieuwbouw is Woon-zorghuis Ter Meersch van 6 tot 10 
september telefonisch niet bereikbaar op het nummer 056 65 07 80. De andere num-
mers blijven wel in gebruik. Voor dringende zaken kunt u ook terecht in het Sociaal Huis 
op het nummer 056 65 07 70.

Op dinsdag 10 september nemen de bewoners en medewerkers de nieuwbouw in gebruik 
en vanaf woensdag 11 september is het nummer 056 65 07 80 opnieuw bereikbaar.  
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Kalender september 2013
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 | € 12,5 | 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 01 BEZOEK DE TOMBEELMOLEN | Tombeelmolen | Vrienden van de Molen | 056 45 72 82 | vvv.scheldestreek@skynet.be

ZO 01 HAMTAMTAM-FEEST | Patio Sint-Jan Berchmanscollege van 11.00 tot 18.00 uur | Koninklijke Harmonie De Verenigde 
Vrienden | harmonie@harmonie-avelgem.be

MA 02 START TO GAME! | zie pagina 5

WO 04 BOEKENKAFTDAG | Bibliotheek van 14.30 tot 17.00 uur | € 5 | 056 65 30 40 bibliotheek@avelgem.be 

ZA 07 16de TENTOONSTELLING KUNSTKRING AKRIEL | tot zon 29 sep | Pompgebouw Bossuit | akriel.avelgem@gmail.com

ZA 07 NACHT VAN DE VLEERMUIS | GC Spikkerelle om 19.30 uur | Natuurpunt | bart.scherpereel@scarlet.be

ZO 08 ONTBIJTBUFFET OXFAM-WERELDWINKEL | zie pagina 4

ZO 08 OPEN MONUMENTENDAG |zie pagina 5

ZO 08 BARBECUE | OC Outrijve om 12 uur | Open VLD  | € 14: volw.; € 9: kin. | valtin.demuynck@jongvld.be

DO 12 ONDER ONS KAARTNAMIDDAG | zaal De Gilde om 14.00 uur | Ziekenzorg CM | 056 64 51 30 

ZA 14 CLUB SODA FESTIVAL | GC Spikkerelle van 21.00 tot 6.00 uur | € 21.00: Early Bird; doelgroepen: € 16 euro; ADD: € 26 
| Jeugdhuis Krak | www.clubsoda.be

MA 16 BLOEDINZAMELACTIE | Sint-Jan Berchmansbasisschool van 18.30 tot 20.30 uur | 0472 45 57 37 | gino dc@skynet.be

WO 18 TIBETAANSE YOGA - START REEKS | Covanex, Hoogstraat 57 | € 120 | Tarayogini | maaike@lujong.org

WO 18 KINDERYOGA - START REEKS | Tarayogini center | € 120 | Tarayogini | maaike@lujong.be

WO 18 DAGUITSTAP | om 8.00 uur | Ziekenzorg CM | 056 64 51 30 

DO 19 ONTHAALAVOND KLEUTERAFDELING | Basisschool “De Toekomst” | Kerkhofstraat 51 | 056 65 01 40 | www.bsde-
toekomst.be

DO 19 ONTHAALAVOND LAGERE AFDELING | Basisschool “De Toekomst” | Kerkhofstraat 51 | 056 65 01 40 | www.bsdetoe-
komst.be

VR 20 WALTER BAELE: HET LEVEN ZOALS HET ZEKER NIET IS | GC Spikkerelle | € 14.00; € 13: -26/+55/abo | dienst 
Jeugd en Cultuur | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be

DI 24 FUNDANS START REEKS | GC Spikkerelle | € 40 | dienst Jeugd en Cultuur | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be

DO 26 MIJN COMPUTER DOET NIET WAT IK WIL | Ter Biest om 20.15 uur | € 5 | dienst Jeugd en Cultuur | 056 65 30 90 | 
spikkerelle@avelgem.be

VR 27 THE JACQUELINES: GEE OH GEE | GC Spikkerelle | € 14.00; €13: -26/+55; abonnementsvoorstelling | dienst Jeugd en 
Cultuur | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be

ZO 29 BEZOEK DE TOMBEELMOLEN | Tombeelmolen | Vrienden van de Molen | 056 45 72 82 | vvv.scheldestreek@skynet.be

 cultuur senioren  sportief  jeugd  feest  varia
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Feest 50-jarigen 
Op zaterdag 2 november vindt het feest van de 50-jarigen plaats in salons Alta Ripa. Wil jij er ook bij zijn? Neem dan contact 
op via kristien.huart@skynet.be of luc.byttebier@telenet.be. 

Feest 75-jarigen
Op donderdag 10 oktober vindt het feest van de 75-jarigen plaats in salons Alta Ripa. Alle Avelgemnaren geboren en/of hier 
wonende zijn van harte welkom. Wie er graag bij wil zijn en nog geen uitnodiging heeft ontvangen na 20 september kan contact 
opnemen met Yvette Verdonck 056 64 63 66.


