
Avelgem 2013 - ode aan Paul Deman
Rekkem, 25 april 1889 - Outrijve 31 juli 1961 

Outrijvenaar en eerste winnaar Ronde van Vlaanderen 

Doortocht Ronde 
van Vlaanderen 

zondag 31 maart 2013

vanaf 9.00 uur | EETFESTIJN MET RANDANIMATIE (HELE DAG) 

| feesttent parking kerk Outrijve | 20,00 euro (cava, BBQ, ko�  e en 

taart) | wielerclub Demeyer Hand in Hand | Kristof Balcaen | 0473 

73 70 90

11.15 uur | INHULDIGING GEDENKTEKEN | openbare weg ter 

hoogte van fermette Alta Ripa |  gemeentebestuur | sportdienst | 

056 65 30 60

na de wielerwedstrijd | OUTRIJVE FEEST, OPTREDEN DANNY 
FABRY + DJ ED | feesttent parking kerk Outrijve | gratis | wielerclub 

Demeyer Hand in Hand | Kristof Balcaen | 0473 73 70 90

14.30 – 17.30 uur  |  TOMBEELMOLEN DRAAIT, VERKOOP PAN-
NENKOEKEN | Tombeelmolen Outrijve | pannenkoeken te betalen 

| Vrienden van de Molen 

hele dag | VIP-TENT KERKHOVE | rond punt Kerkhove, kant St. 

Amandswijk | café Paljas | Haïko Ledoux | 0473 89 00 32

hele dag | FEESTTENT KERKHOVE | rond punt Kerkhove, kant 

Bruggesteenweg | frituur ’t Hoekske | Philip Caytan | 0475 26 35 83

tot 14/04 | TENTOONSTELLING PIETER BRACKE  ‘ZEGEVIEREND 
EN GEBROKEN’  | café De volle maan, � etsenhandel Defresne | gratis 

| café De volle maan | Rudy Delft | 0476 36 47 40 

4/4 om 19.30 uur, tentoonstelling loopt tot eind september 
| OPENING TENTOONSTELLING ‘IEDEREEN FLANDRIEN’ | 

Pompgebouw Bossuit | gratis | gemeentebestuur, VVV West-Vlaamse 

Scheldemeersen | sportdienst | 056 65 30 60

 Activiteiten

www.pauldeman.be

Verantwoordelijke uitgever: Koen Van Steenbrugge | Bosstraat 35 | 8580 Avelgem
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Bij de passage door Bossuit, Outrijve en Avelgem rond het 
middaguur, gelden de normale regels voor een doortocht van 
een wielerwedstrijd: ongeveer 30 min. voor de passage van de 
wielrenners kunnen wagens het parcours niet meer oprijden. Na 
het voorbijkomen van de groene vlag wordt het parcours terug 
vrijgegeven voor het verkeer.

De passage door Kerkhove wordt reeds vanaf 9.00 uur afge-
sloten voor alle verkeer. Bewoners van de Sint-Amandswijk, 
Maelstene, Oude Plaats en Heye die nog weg willen met de wa-
gen moeten deze dus vóór 9.00 uur aan de andere kant van de 
Oudenaardsesteenweg of Brugstraat plaatsen.
Het verkeer komende van Avelgem richting Kerkhove wordt afge-
leid via de Bevrijdingslaan (zone Anzegem) en via de Ruggestraat 
(zone Kluisbergen). Ook op de N8 richting Kerkhove wordt na 
9.00 uur vanaf de Ruggestraat geen verkeer meer doorgelaten. 
In de Sint-Amandswijk wordt net als vorig jaar een tent geplaatst 
aan de kant van de Brugstraat waardoor voor een aantal bewo-
ners extra specifieke maatregelen gelden voor het gebruik van 
hun garage. Deze bewoners werden reeds afzonderlijk verwittigd.
De organisatie legt ook pendelbussen in die de wielerliefhebbers 
tot in het hart van de wedstrijd (Kwaremont) brengen. In de 
Brugstraat in Kerkhove wordt een halte voorzien van de pendelbus 
Oudenaarde-Kwaremont, de opstapplaatsen van de pendelbus 
Ruien-Kwaremont kunnen via de Ruggestraat bereikt worden. 
Meer info hierover op www.avelgem.be.

Katern RVV.indd   2 21/03/2013   8:20:56


