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Gedenkteken  
Daniël Vermandere 

Honderd jaar geleden was Avelgem één van 
de eerste dorpen waar er gifgas tegen burgers 
werd gebruikt, met zo’n 300 burgerslachtoffers 
tot gevolg.  Tussen 26 oktober en 9 november 
1918 kreunde Avelgem onder zware beschie-
tingen van het terugtrekkende Duitse leger.  
Vooral de Sint-Martinuskerk en aanpalende  

straten kregen het zwaar te verduren.   
De komende maanden herdenkt Avelgem  

deze triestige periode. 
 

Info: dienst jeugd & cultuur . 056 65 30 90

Het bestaande Daniël Vermandere-gedenkteken dat momenteel 
naast de kerk staat, wordt opgewaardeerd.   
De gedenksteen wordt op een sokkel geplaatst met daarop de 
biografie en een foto van deze Avelgemse oorlogsheld.

Alle info en activiteiten: www.avelgem.be/avelgemherdenkt

GEDENKTEKEN - KUNSTOBJECT - VREDESBOOM - WAPENSTILSTAND 

Nieuw kunstobject 
‘Nooit meer oorlog’ 

Aan de rand van het evenemententerrein komt een nieuw kunstobject, ontworpen door 
de gerenommeerde kunstenaar Emilio Lopez Menchero.  Dit zal enerzijds in het teken 
staan van de zware beschietingen die Avelgem de laatste oorlogsweken onderging en 
anderzijds de boodschap ‘nooit meer oorlog’ uitdragen.

Vredesboom 
 

Op het evenemententerrein naast Spikkerelle wordt tegen 11 november 2018 een Vredesboom 
aangeplant.  Dit is een bijzondere manier om de Wapenstilstand te herdenken.  Maar liefst 220 
steden en gemeenten planten een Vredesboom ter nagedachtenis van WOI. 

Wapenstilstand 
11.11.2018  
 

•Herdenking Wapenstilstand 
•11 november-optocht
•Opening kunstobject op het evenemententerrein en vernieuwd gedenkteken Daniël Vermandere



AVELGEM HERDENKT 14-18
3

Alle info en activiteiten: www.avelgem.be/avelgemherdenkt

ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN DE HERDENKING 

14 Tales -  
18 Tunes 

Het Sint-Martinuskoor brengt een herdenkingsconcert ter nagedachtenis van de Avelgemse  
oorlogsslachtoffers van 1918.  In samenwerking met de folkgroep The Swigshift, GOKA en het strijkers- 
ensemble Westhoek Consort.  Kaarten: bij de koorleden of via 056 64 41 06.

Digitale wandeling met OJOO-app 
 

Download de OJOO-app en zoek naar het spel 
met de titel ‘Het Verloren Dagboek’ en maak 

een wandeling door Avelgem (6,5 km).   
Een aantal locaties met een WOI-link  

komen aan bod.

vanaf eind september

GAVKA EN CONSERVATORIUM 
HERDENKEN 

 
EXPO GAVKA & FOTOCLUB  

25.10.18 t.e.m. 28.10.18 | Spikkerelle 
Opening expo: DO 25.10.18 om 18.30 uur Spikkerelle 

i.s.m. Fotoclub Studio Stijn Streuvels Avelgem 
 

25.10.18 tot eind november| outdoor 
Kunstprojecten outdoor evenemententerrein  

en Leopoldstraat 
 

EVOCATIE CONSERVATORIUM 
DO 25.10.18 | 19.30 uur | Kerk Avelgem 

De leerlingen van het Conservatorium herdenken de 
gasaanval op Avelgem die op het einde van de  

eerste Wereldoorlog plaats vond met een  
eigentijdse evocatie. 

 
25.10.18 om 18.30 uur: opening expo GAVKA 

& Fotoclub (Spikkerelle), opening expo 
Bezettering (Spikkerelle); aansluitend is er de 
evocatie van het Conservatorium in de kerk.

25.10.18 - 12.11.18 | Spikkerelle

Herdenking molenbrand Outrijve 
 

De vzw Vrienden van de Molen organiseert een  
evocatie van de molenbrand tijdens WOI met  

getuigenissen over het begin van de oorlog en het 
eindoffensief, receptie en muzikale sfeermakers. 

ZO 28.10.18 | 18.00 uur . Tombeelmolen

ZA 10.11.18 | 19.00 uur . Sint-Martinuskerk Avelgem

Lien &  
Bart 

Speciaal voor Avelgem brengen Lien & Bart een mix van hun 2 producties rond de Groote Oorlog ‘Muur’ en 
‘Den Grooten Oorlog tussen de Patatten’ met een aparte en persoonlijke kijk op WOI en andere  
oorlogen.  I.s.m. Avelgemse cultuurraad, VFG, Gezinsbond Avelgem, Waarmaarde, Kerkhove & Curieus Avelgem.

ZO 04.11.18 | 15.00 uur . Spikkerelle

Expo tekstaffiches ‘Bezettering’ 
 

Tekstaffiches waren voor de bezetter het communicatie-
middel bij uitstek in WOI.  

100 jaar later bieden ze ons een inkijk in het dagelijkse 
leven in oorlogstijd.  

Opening expo: DO 25.10.18 | 18.30 uur 

Groots herdenkingsconcert
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WOON- 
ZORGHUIS 

VIERT 
FEEST

5 jaar geleden verhuisden alle bewoners en  
medewerkers naar het nieuwe Woonzorghuis  

Ter Meersch.  Deze verjaardag werd gevierd met een 
feestelijk middagmaal en een opzwepend optreden  

van ‘De Kluivers’. 
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LEEFOMGEVING

Om de opwarming van de aarde tegen 
te gaan, zetten heel wat Vlaamse steden 
en gemeenten lokale energieprojecten 
op touw.  Welke projecten gerealiseerd 
kunnen worden? Dat bepaal jij!  
 
STEM vóór zondag 7 oktober op je  
favoriete energieproject en help 
Avelgem aan een startbudget tot 1 euro 
per inwoner of 10.045 euro.  Doe van-
daag nog mee op stroomversneller.be.

De gemeente Avelgem heeft 2 projecten 
ingediend: het vernieuwen van de tech-
nische installaties van het voetbalstadi-
on in Avelgem en het verbouwen van de 
oude pastorij in Bossuit tot dorpshuis.

 HELP AVELGEM AAN EEN STARTBUDGET!

PARKEERMOGELIJKHEDEN VOOR 
PERSONEN MET EEN HANDICAP   
Op diverse plaatsen dicht bij de ingang van gemeente-
lijke gebouwen, onder andere van de sportaccommoda-
ties, zijn er parkeerplaatsen voorbehouden voor perso-
nen met een handicap. 
 
Er wordt echter vastgesteld dat deze plaatsen regel-
matig  worden ingenomen door personen die daar geen 
recht op hebben.   
Hierbij riskeren deze personen niet alleen een boete 
(opgelet: camerabewaking), zelfs al worden deze plaat-
sen maar voor korte duur ingenomen, maar zorgen zij 
ook voor de nodige problemen wanneer personen met een handicap op zoek  
zijn naar een geschikte parkeerplaats.

ASBEST 
VERWIJDEREN 
tegen lage kostprijs 

De afvalintercommunale Imog lanceert een nieuw  en veel goedkoper inzamelsysteem voor asbest.  Vroeger kon het tot € 236 
kosten om 1.000 kg asbestafval op te laten halen; nu zal het € 30 all-in kosten voor maximum 1.000 kg.  
 
Hoe werkt het? 
De asbestzakken kunnen in verschillende afmetingen (big bag of platenzak) aangekocht worden in de recyclageparken van Imog in 
Moen en Harelbeke.  De prijs bedraagt € 30 per zak van maximum 1.000 kg.  Nadien maak je een afspraak via het gratis nummer 
0800 99 827 en wordt de zak aan huis opgehaald.  Alle andere kosten (verwerking) worden gesubsidieerd door Imog en de OVAM.  
Bij aankoop van een asbestzak krijg je ook een set met persoonlijke beschermingsmiddelen (overall, handschoenen, mondmasker 
en een handleiding). 
INFO: www.imog.be/asbestcement | 0800 99 827

Er is nog steeds veel asbestcement aanwezig in en rond onze woningen.  Veel oude 
gebouwen, tuinhuizen of stalletjes bevatten nog asbestcement.  Door veroudering, 
verwering of beschadiging wordt dit broos, fragiel en breekbaar.  Sterk verweerde  
asbestcement wordt het best zo snel mogelijk vervangen.  Het afvoeren en verwer-
ken van asbest kost echter handenvol geld. 

MET P+MD  
NAAR HET 
RECYCLAGEPARK?    
Ook met P+MD afval kan je terecht 
op het recyclagepark MAAR… 
dit wordt enkel aanvaard indien het 
afval in een gesloten P+MD-zak zit! 
Het afval dient samen met de zak in 
de container geworpen te worden.
 
INFO: milieudienst | 056 65 30 30  
milieu@avelgem.be
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WZC SINT-VINCENTIUS & WZH TER MEERSCH   
presenteren: 

DEMENTIE IN DE KIJKER 
Wanneer: 1 oktober 2018 tot 14 oktober 2018  
Waar: Bibliotheek Avelgem   
Wat: Infostand rond het thema dementie 
Toegang: GRATIS  

“KAFFEE DANSANT” 

Wanneer: Woensdag 17 oktober 2018 
                 14.30 uur - 16.30 uur
Waar: Spikkerelle Avelgem  
Wat: Koffie met gebak, gevolgd door muziek en       

dans 
Toegang: € 8  
Reservatie: 056 64 86 48 of 056 65 07 80 
 

 
“MUZIEK, VERGEET ME NIET” 
“The Pop Oldies” & “Koor aan de Schelde” 
Wanneer: Dinsdag 20 november 2018 
                 14.30 uur - 16.30 uur
Waar: Spikkerelle Avelgem  
Wat: Optreden van het contactkoor van  
         WZC Sint–Vincentius en WZH Ter Meersch, gevolgd     
         door een receptie 
Toegang: € 5  
Reservatie: 056 64 86 48 of 056 65 07 80 

Samenwerking tussen: 

https://www.avelgem.be/ http://www.vincentiusavelgem.be/ 
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GEGEVENS BEVOLKING 
 
Sinds de inwerkingtreding van 
de AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) worden hier  
enkel persoongegevens gepubliceerd als  
de betrokkenen daarvoor expliciet de  
toestemming gegeven hebben. 

WACHTDIENSTEN  
Apotheek: www.apotheek.be of  
0903 99 000 (€ 1,5/min.)   
Dokter: 056 64 75 20  
Inwoners van Kerkhove: 055 38 89 00  
Tandarts: 0903 399 69

 JUBILEA   
Jacques Windels en Hedwighe Breda - Diamanten Bruiloft (Heestert 1/08/1958) 
 
Willem Delrue en Denise Declercq - Gouden Bruiloft (Avelgem 2/08/1968) 
 
Frank Vromant en Godelieve Billiet - Gouden Bruiloft (Tielt 30/08/1968) 
 
Bertrand Leutenez en Christiane Declercq - Gouden Bruiloft  
(Kerkhove 30/08/1968) 
 
Luc Lanneau en Jeannette Dejonghe - Gouden Bruiloft (Avelgem 6/09/1968)

In 2016 liet 61,90 % van de 
Avelgemse 50 tot 69-jarige vrouwen 
zich testen op borstkanker.   
Dit percentage ligt onder het 
Vlaamse en West-Vlaamse  
gemiddelde en moet omhoog want 
een vroegtijdige opsporing ver-
groot de kans op genezing!   
In het bevolkingsonderzoek borst-
kanker worden 50 t.e.m. 69-jarige 
vrouwen in Vlaanderen uitgenodigd 
om elke twee jaar een screenings-
mammografie te laten nemen.  
Aarzel niet langer want een vroeg-
tijdige opsporing kan echt wel het  
verschil maken. 
 
INFO: www.bevolkingsonderzoek.be

ACTIEMAAND PREVENTIE BORSTKANKER

TIENDAAGSE  
GEESTELIJKE GEZONDHEID 

1-10 oktober - SAMEN VEERKRACHTIG 

In de bibliotheek zetten we enkele inspirerende boeken en films in de 
kijker.  Geniet ook van ons aanbod folders, postkaarten, placemats, blad- 
wijzers, buttons, blocnotes, gelukskaarten,... 
En neem rustig de tijd om met een andere bibliotheekbezoeker een babbeltje 
te slaan.  De bibliotheek blijft immers een uitstekende ontmoetingsplek.
 
INFO: www.samenveerkrachtig.be - www.fitinjehoofd.be

Van 1 tot 10 oktober tellen we samen af naar de Werelddag van de 
Geestelijke Gezondheid.  Tien dagen waarin we extra stilstaan bij het 
belang van een goede veerkracht.   
Veerkracht is dat wat je nodig hebt om je goed in je vel te voelen, 
kleine of grote tegenslagen te verwerken en er sterker uit te komen.  
Praten kan hierbij helpen.  Praten over de dagdagelijkse dingen, maar 
ook praten over de zaken die je bezighouden. 

LEVEN & WELZIJN



VRIJE TIJD
8 = UiTPASAANBOD

Duik in de herfstvakantie het zwembad van Avelgem in en smul achteraf van een heerlijke pannenkoek of geniet van de  
amusante discosfeer in het zwembad.   
 
Via het Grabbelaanbod kan je kennismaken met kinderyoga en worden we helemaal ondergedompeld in de 
Halloweensfeer met een superspannende halloweenfilm en een rrrrrrillende halloweenparty in het pop-up Griezelhuis in 
het Conservatorium.  Kom als je durft... 
 
Op woensdag 31 oktober tenslotte kan je deelnemen aan Sportflix in Waregem. Op het programma van deze sportinstuif 
staan onder andere bumperball, klimmuur, lasershooting, speleobox, freefall, gekke fietsen, waveboards, BMX-parcours, 
pannavoetbal, airtrack, trampoline, inline skating, katapult,  circustechnieken, zwemmen in de Treffer in Waregem, V-cars 
en zo veel meer.   De bus vertrekt om 9.00 uur aan sportcentrum Ter Muncken en is terug om 16.00 uur. 
 
Ontdek alle details omtrent deze activiteiten online of via de Vakantiekalender die in de scholen bedeeld wordt.   
Inschrijven kan vanaf maandag 1 oktober 2018 - 9.00 uur via de webshop (www.avelgem.be/webshop) of aan de balies 
van Spikkerelle en het sportcentrum.

INFO: dienst jeugd & cultuur | 056 65 30 90 | jeugd@avelgem.be 
sportdienst | 056 65 30 60 | sport@avelgem.be

Herfstvakantie 2018 
VAKANTIE-AANBOD GEMEENTE AVELGEM

www.avelgem.be/vakantieaanbod
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VRIJE TIJD

= UiTPASAANBOD

BUREN BIJ 
KUNSTENAARS 
  
Op vrijdag 19, zaterdag 20 en  
zondag 21 oktober zetten  
kunstenaars vanuit tal van disci-
plines (tekenkunst, schilderkunst, 
beeldhouwkunst, fotografie, …) in 
heel West-Vlaanderen de deuren 
open voor het grote publiek.   
 
Het programma voor Avelgem ziet 
er als volgt uit: 
 
o Veerle De Vos: figuratief,  
beelden voor buiten (Stijn 
Streuvelslaan 19, Avelgem)
 
o Lies Depraetere: fotografie 
(Doorniksesteenweg 157, Avelgem) 
 
o Fien Vandamme: handge-
maakte juwelen, liefde voor edel-
stenen (Doorniksesteenweg 157, 
Avelgem) 
 
o Johan Vandeputte: lino, 
houtsnede, monotype, zeefdruk, 
fotopolymeer (Moenstraat 38, 
Bossuit) 
 
o Francis Verbaeys: zoek-
tocht doorheen het hout 
(Doorniksesteenweg 402, Bossuit) 
 
Zorg ervoor dat je dit kunstig  
weekend zeker niet mist! 
Alle info:  
www.burenbijkunstenaars.be

JACKOBOND ZINGT MARVA 
I.s.m. Avelgemse seniorenraad 
Woensdag 10.10.18 - 14.30 uur - Spikkerelle 
Tickets: www.avelgem.be/webshop 

 
Jackobond brengt in een concert vol nostalgie alle pareltjes van Marva  
zoals ‘Eilanden in groen en blauw’, ‘Herinneringen aan zoveel mooie dingen’, 
‘Oempalapapero’. 
 
Uniek aan dit concert is dat de bewoners van de twee Woonzorghuizen in 
Avelgem dit concert live kunnen meevolgen via livestreaming!

(c) Hans Vangeel

OCHTEND- EN MIDDAGZWEMMEN 
Tijdens het schooljaar kan je elke maandag, woensdag en vrijdag in het  
zwembad terecht om baantjes te trekken, hetzij ’s morgens (8.00 uur –  
8.45 uur), hetzij ’s middags (12.00 uur - 13.00 uur). 
 
INFO: sportdienst | 056 65 30 60 | sport@avelgem.be

MET  
LIVESTREAM  

IN DE 2 
WOONZORG- 

HUIZEN 
IN AVELGEM



 

JOUW ACTIVITEIT OOK IN DEZE UiTKALENDER? 
 
De UiTdatabank is het medium bij uitstek voor verenigingen om promotie te voeren voor evenementen.  Wie invoert op 
http://www.uitdatabank.be haalt er veel UiT, want je moet maar één keer invoeren om je aanbod te zien verschijnen in  
honderden agenda’s, waaronder de UiTagenda in Avelgem Info, de digitale nieuwsbrieven en de kalender op de site!   
De activiteiten moeten wel ingevoerd zijn tegen de deadlines: www.avelgem.be/deadlines.
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TRAGE WEGENWANDELING 
 
Zondag 07.10.18 | 14.00 uur  
Ganzenhof, Ganzenhofstraat, 8580 Avelgem 
 
Op deze trage 
wegenwandeling 
(her)ontdekken  
we het land-
schap tussen 
Avelgem, 
Otegem en de 
Tiegemberg 
vanuit onver-
wachte hoeken.  
Afstand: 7-8 km.  Stevig schoeisel aanbevolen.  
 
ORGANISATIE: natuurpunt Avelgem 
dcbart@hotmail.com

OMGAAN MET DEMENTIE
Maandag 15.10.18 | 14.00 uur 
Spikkerelle | gratis toegang 
 
 
We leven gelukkig steeds langer.  Iedereen wordt graag oud, maar oud zijn is 
niet altijd leuk.  Sommige ouderdomsziektes tasten onze geest aan.  In deze 
lezing proberen we informatie te bieden hoe we daar het best mee om gaan. 
 
ORGANISATIE: VFG Avelgem | vfg.avelgem@telenet.be 
 

 

 

DIGIDOKTER 
Je smartphone als GPS-toestel 
 
Zaterdag 13.10.18 | 10.00 uur  
Bibliotheek Avelgem 
Prijs: € 5 
 
Ontdek Google Maps, Google Earth, Google Street View, 
hoe online navigeren,... 
 
ORGANISATIE:  
Vormingplus Midden-  
en Zuid-West-Vlaanderen 
 
Info en inschrijven:  
info@vormingplusmzw.be

HOE WORDT HET JOURNAAL GEMAAKT
Dinsdag 16.10.18 | 14.00 uur 
Zaal De Meerschblomme, Ruggestraat 52, 8580 Avelgem 
 
 
Lezing door Tijs Mauroo, journalist bij de VRT-nieuwsdienst.  Hij gunt ons een 
blik achter de schermen en vertelt ons hoe een televisiejournaal precies  
gemaakt wordt.   
 
ORGANISATIE: VLAS | dedeyne.dierk@skynet.be 
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ENSOR 
STRIJKKWARTET 
 
Vrijdag 19.10.18 | 20.15 uur 
Spikkerelle 
Prijs: € 16 - € 15 (-26/+65) 
 
Het Ensor Strijkkwartet brengt 
originele partituren van onder meer 
Strauss en Schubert tot leven samen 
met de gevierde zangeres Anne 
Cambier.  Zij brengt lichtvoetige 
liederen van Schubert en het 
Weense operette repertoire. 
 
ORGANISATIE 
dienst jeugd & cultuur 
056 65 30 90 
spikkerelle@avelgem.be 
www.avelgem.be/webshop

VOORLEESHALFUURTJE

VOORLEES-
HALFUURTJE
Vrijdag 19.10.18 | 16.30 uur 
Bibliotheek Avelgem | gratis 
 
 
Opa Pol & Nina lezen voor in de biblio-
theek voor kinderen van 3 tot 7 jaar! 
 
De kinderen krijgen gratis een UiTPAS  
en sparen een punt bij ieder voorlees-
halfuurtje.   
Twee punten kan je omruilen voor een 
leuk gadget. 
 
ORGANISATIE: bibliotheek Avelgem  
056 65 30 40  
bibliotheek@avelgem.be

 

ONTBIJT 
 
Zondag 30.09.18 | 08.00 uur 
Spikkerelle 
 
De Vereniging personen met een 
handicap organiseert een ontbijt  
met fairtrade producten.   
Prijs: 8 euro. 
 
ORGANISATIE 
VFG Avelgem 
vfg.avelgem@telenet.be

COMEDYNIGHT 
Thomas Smith & 
Jeron Dewulf 
 
Zaterdag 20.10.18 | 20.15 uur 
Jeugdhuis Krak 
€ 10 (ADD) - € 8 (VVK) 
 
Jeron Dewulf en Thomas Smith zijn 
allebei bekend van Foute Vrienden.  
We verwelkomen ze in Jeugdhuis 
Krak voor een heerlijk avondje  
comedy waar hun improvisatietalent 
ongetwijfeld hoge toppen zal  
scheren. 
 
ORGANISATIE 
dienst jeugd & cultuur 
056 65 30 90 
spikkerelle@avelgem.be 
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VERWENDAG BIBLIOTHEEK
Zaterdag 13 oktober 2018 van 9.30 tot 16.30 uur

DOORLOPEND 
9.30 uur - 16.30 uur

• uitgebreide bibliotheek- 
rondleidingen

• een leuk geschenkpakket voor 
kersverse ouders

• demonstratie ‘Mijn Bibliotheek’

• buttons maken

• digitale voorleesmomenten

VOORMIDDAG
• bijpraten met een drankje

• 10.00 uur - 12.00 uur :  
Digidokter: Je smartphone als  
GPS-toestel 
(vooraf inschrijven noodzakelijk)

NAMIDDAG
• kinderanimatie:  

13.00 uur - 15.00 uur

• babbeltjes doen met koffie en 
een stukje taart

• verenigingen in de kijker

ORGANISATIE
Bibliotheek Avelgem | 056 65 30 40 | bibliotheek@avelgem.be

De Verwendag wordt een bruisende dag in de bibliotheek!  Iedereen is welkom.

BOEKENVERKOOP
Zaterdag 20 oktober 2018 van 9.30 uur tot 12.30 uur

Een must voor boekenwurmen die graag grasduinen en bibliotheekmaterialen een tweede leven gunnen.   
Vanaf 22 oktober zijn de boeken van de boekenverkoop aan de helft van de prijs.  

LITERAIR FESTIVAL: ZUIDWESTERZINNEN
Zuidwesterzinnen is een literair festival dat in het najaar in de regio georganiseerd wordt door  

de Zuid-West-Vlaamse bibliotheken i.s.m. Zuidwest. 
 

In 2018 vindt het festival plaats op vrijdag 26 oktober 2018 vanaf 19.00 uur in de bibliotheek van Wevelgem.  
Tijdens dit evenement hoor je twee topauteurs aan het woord over hun leven, hun werk, hun inspiratie en hun  

engagement: Koen Peeters en Margot Vanderstraeten. 
 

Iedereen kan beide auteurslezingen bijwonen (de auteurs geven hun lezing twee keer). 
Tussenin is er muziek in het park van de bibliotheek. 

Prijs: € 10 of  € 5 + 10 UiTPASpunten 


