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Schud en beef op een rodeostier, zoek je weg in de smalle donkere wegen van de
speleobox, spring over het springkasteel, hobbel op de gekke fietsen, test je ritme
in de djembé-initiatie,…
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Kortom: leg tijdens de Buitenspeeldag op woensdag 28 maart 2012 die GameBoy,
Nintendo DS of WII aan de kant en kom spelen en ravotten op de evenementenweide,
naast GC Spikkerelle.
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Iedereen is welkom! De namiddag start om 13.30 uur en eindigt om 17.00
uur. De kleuters moeten begeleid worden door een volwassene.

Opening evenementenweide

Vacature schoonmaker
- schoonmaakster

p. 2

Om 16.30 uur worden alle mama’s, papa’s, oma’s en opa’s uitgenodigd voor
een openluchtreceptie ter gelegenheid van de opening van de evenementenweide. Ook het speelterrein dat speciaal voor de evenementenweide
werd aangelegd wordt ingehuldigd. Het belooft een superleuke namiddag
te worden voor jong en oud.

Een paasvakantie boordevol
leuke activiteiten
p. 5

Redenen genoeg dus om op 28 maart 2012 af te zakken naar de
evenementenweide!

Vacature hulpkok

Een organisatie van de Sportdienst en de dienst Jeugd en Cultuur. Meer info op 056 65 30
60 | sport@avelgem.be of op 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be.

p. 6

Uw gemeente

Het gemeentebestuur van Avelgem gaat over tot de aanwerving van een

schoonmaker - schoonmaakster
contractueel | D1-D3 | deeltijds | bepaalde duur met reële kans op onbepaalde duur

Uw vervallen
parkeerkaart al
ingediend?
In Avelgem zijn nog 206 vervallen
parkeerkaarten voor mensen met een
handicap in omloop.
Hebt u uw vervallen parkeerkaart
nog? Of die van een overleden
familielid?

TAKEN
• Je staat in voor de algemene schoonmaak van lokalen, gangen, trappen en sanitair
en biedt logistieke ondersteuning, zoals het klaarzetten van vergaderruimtes en
het bedelen van dranken;
• Daarnaast sta je ook in voor de bediening van drank en hapjes bij gemeentelijke
activiteiten.
PROFIEL
• Je kan je eigen werk plannen, bent nauwkeurig en betrouwbaar.
• Je wil je handen uit de mouwen steken en haalt graag voldoening uit je werk.
• Voor deze functie zijn geen diplomavoorwaarden.

Bezorg deze dan vóór 15 maart
2012 aan de dienst Burgerzaken,
Kortrijkstraat 8, 8580 Avelgem.
Dit is een regionaal initiatief, samen
met de politiezone Mira, om misbruik
van deze kaarten te vermijden.
Voor meer info kan u terecht bij de dienst
Burgerzaken op 056 65 30 30 of via burgerzaken@avelgem.be.

WIJ BIEDEN
Naast een veelzijdige, creatieve job in een aangename werkomgeving, een contractuele aanwerving met een aangepaste wedde (geïndexeerd bruto jaarsalaris
voor een voltijdse betrekking bij nul jaren anciënniteit: 20.562 euro), hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques.
INTERESSE?
Bezorg uiterlijk op 7 maart 2012 jouw sollicitatiebrief met CV aan het college van
burgemeester en schepenen, Kortrijkstraat 8, 8580 Avelgem. Voor meer informatie
kan je terecht op het nummer 056 65 30 30.

Binnenkort met uw kinderen op reis naar
het buitenland? Vergeet de kids-ID niet
Wanneer aanvragen?
Wat is een kids-ID?
• goed beveiligde identiteitskaart voor
kinderen onder de 12 jaar;
• geldig reisdocument in Europa en enkele andere landen;
• telefoon-cascadesysteem “hallo-ouders” waardoor een verloren kind snel
weer in contact kan gebracht worden
met zijn familie.
Hoe aanvragen?
De aanvraag gebeurt bij de gemeente door
de ouders of de personen met het ouderlijk
gezag, in bijzijn van het kind.
Nodig?
Recente pasfoto met witte achtergrond.
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Minstens 3 weken voor vertrek naar het
buitenland.
Geldigheidsduur?
3 jaar
Prijzen en leveringstermijnen
• normale procedure, leveringstermijn
gemiddeld 3 weken: 3,00 euro;
• spoedprocedure leveringstermijn 3
dagen: 110,00 euro;
• extreme spoedprocedure leveringstermijn 2 dagen: 170,00 euro.
In uitzonderlijke gevallen kunt u gratis
een voorlopig identiteitsbewijs voor kinderen aanvragen en het dezelfde dag nog
afhalen bij de Regionale delegatie van het
Rijksregister (Brugge). Dit document is 2
maanden geldig en slechts te gebruiken in
een aantal landen.

Als uitzonderlijke situatie wordt
beschouwd:
• uitzonderlijke omstandigheden waardoor u duidelijk niet op voorhand kon
weten dat u met uw kind(eren) naar het
buitenland moet reizen. Bijvoorbeeld
een overlijden, een spoedoperatie, of
een ander geval van overmacht;
• wanneer minstens vijftien dagen voordien een kids-ID werd aangevraagd,
maar de gemeente de kaart niet tijdig
heeft ontvangen;
• als uw kind al een kids-ID heeft, maar
dit document in de vijftien dagen voor
uw vertrek naar het buitenland gestolen
werd, verloren ging of onherroepelijk
werd beschadigd.
Meer info bij de Dienst Burgerzaken op 056
65 30 30 | burgerzaken@avelgem.be of via
www.ibz.rrn.fgov.be

Leefomgeving

Ook in 2012 komt De Lijn naar u toe
Elke tweede zaterdag van de maand bezoekt de mobiele Lijnwinkel van De Lijn West-Vlaanderen de markt
in Avelgem. Concreet betekent dit dus op 10 maart, 14
april, 12 mei en 9 juni 2012.

De Lijn komt
naar u toe!

In de mobiele Lijnwinkel kunt u terecht voor de aankoop
van vervoerbewijzen zoals abonnementen, lijnkaarten,
biljetten….
De Lijnmedewerkers kunnen u ook alle informatie bezorgen over tarieven en verplaatsingsmogelijkheden in de
streek. De Lijn is immers de slimste manier om u te verplaatsen naar werk, school of om boodschappen te doen.

Met onze mobiele Lijnwinkel bezoeken
wij een aantal markten in WestVlaanderen. U krijgt er u alle informatie
over mobiliteit in uw streek en kunt er
alle vervoerbewijzen kopen. De Lijn
is immers de slimste manier om u te
verplaatsen naar werk, school of om
boodschappen te doen.

Info www.delijn.be - 070 220 200
¤0,30/min

Wekelijkse ophaling huisvuil
Wat kan niet?
Chemische producten (KGA) of tuinafval,
materiaal dat selectief wordt ingezameld,
scherpe voorwerpen (glasscherven, spijkers), overleden dieren.

Om problemen met de ophalingen te vermijden zetten we graag
nog even op een rijtje hoe u uw
afval correct aanbiedt.
Plaats uw afval steeds buiten aan
de stoeprand van uw woning na
19.00 uur op de avond vóór de
ophaling. Hou er ook rekening
mee dat de ophaalploegen om
5.00 uur ’s morgens starten en
bied dus het afval niet na dit uur
aan.

Restafval
Wat kan?
Al het huishoudelijk afval dat u niet gesorteerd kan aanbieden.

Hoe biedt u aan?
De restafvalzakken kan u aankopen
op het containerpark en in de meeste
supermarkten. Zet uw zakken steeds
dichtgebonden op de stoep.
Denk er ook aan dat de ophalers dan
wel de Supermannen van de vuilverwerking zijn, maar zij hebben daarom nog
geen Jean-Claude van Damme-allures.
Respecteer dus het maximum toegelaten
gewicht: 7 kg voor de kleine zakken en
15 kg voor de grote zakken.
Problemen?
Stelt u vast dat uw afval, ondanks het
correct aanbieden ervan, toch niet werd
meegenomen dan kunt u dit melden via
het gratis nummer 0800 99 827. Er wordt
dan zo snel mogelijk gezocht naar een
oplossing.

Invasieve planten
Invasieve planten, meer bepaald invasieve exoten, zijn
planten van vreemde oorsprong die zich heel gemakkelijk vermeerderen of uitbreiden ver buiten de aanplantplaats en zo de streekeigen flora kunnen verdringen.
Om te voorkomen dat u, uit onwetendheid, nog invasieve
exoten aanplant of verspreidt, staat op de gemeentelijke website een opsomming met foto’s van de meest
courante soorten. Wij raden u dus zeker aan om een
kijkje te nemen op www.avelgem.be/leefomgeving vóór
u aanplantingen doet.
Meer info bij de dienst Openbare Werken op 056 65 30 30 of
via technische.dienst@avelgem.be.

Openbaar
onderzoek RUP
Driesstraat
De gemeenteraad heeft op 30 januari
2012 het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan Driesstraat voorlopig vastgesteld. Het RUP wordt hoofdzakelijk opgemaakt om de bestemming en de ordening van het binnengebied tussen de
Driesstraat, de Hoogstraat, Molendam,
Pietersveld en de Stampkotstraat vast
te leggen.
Het RUP ligt van 5 maart tot en met
3 mei 2012 ter inzage tijdens de openingsuren van het gemeentehuis of is
te consulteren op de gemeentelijke
website. Opmerkingen en bezwaren
kunnen tijdens het openbaar onderzoek
aangetekend gericht worden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op het gemeentehuis.
Adres: Kortrijkstraat 8, 8580 Avelgem.

The Chickendales
Kippenactie 2012
Kippen zijn leuk om naar te kijken en zijn
bovendien ook uitstekende afvalverwerkers. Een composthoop of -bak verteert
uw tuin- en keukenafval niet altijd zo snel.
Onze Chickendales zijn nu net verlekkerd op dat deel van uw organisch afval
dat niet of nauwelijks te composteren is.
Bovendien legt onze gezonde gevederde
tweevoeter om de twee dagen een ei.
In samenwerking met de gemeente
Avelgem lanceert Imog van 15 maart
tot 31 mei 2012 opnieuw een grootse
kippenactie.
Bij de deelnemende handelaars kan u een
kip aankopen voor slechts 8,50 euro per
dier. De gemeente biedt u daarbovenop
een toelage aan van 2,50 euro per aangekochte kip met een maximum 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 bestelformulier aan deze ommezijde in en gaat u
vervolgens 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 (maximum 2 kippen). De bon uit de afvalkrant hoeft niet
meer ingevuld te worden.
A V E L G E M
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Vrije tijd

‘Beestige’ jeugdboekenweek
In de Avelgemse bibliotheek duiken we een maand lang
recht de wereld en de verhalen van de dieren in. We
gooien ons mensenpak af, gaan op vier poten zitten en
worden dier met de dieren. We kijken diep in de ogen
van onze kat. We voeren gesprekken met de hond. We
duiken de struiken in en zoeken de beestjes op…
Activiteiten voor de jeugd
Tijdens de Jeugdboekenweek leggen we alle troeven op
tafel om jeugdboeken aantrekkelijk te presenteren. We laten klassen op een
speelse manier kennismaken met de bibliotheek, we organiseren voorleesmomenten
en andere activiteiten, we nodigen jeugdauteurs uit voor de kinderen van de 2de en
3de kleuterklas en voor alle kinderen van de lagere school.
Tentoonstelling GAVKA
We presenteren met trots de tentoonstelling ‘Dieren in de bibliotheek’. Deze expositie
wordt verzorgd door de leerlingen van de lagere graad van de tekenschool GAVKA.
Kleurrijke dierenkoppen hangen als jachttrofeeën aan de muren. In de etalagekasten
pronken verfijnde keramische ontwerpen. Ook tekeningen, schilderijen en dierenreeksen uitgewerkt in druktechnieken als lino en ets illustreren de artistieke vaardigheid
van de jonge kunstenaars. De tentoonstelling loopt van 5 maart tot 14 april 2012.
Stapels boeken
En we zorgen voor boeken, stapels boeken. Behalve verhalen over vossen en hazen,
over mieren en eekhoorns, over bange en verliefde kikkers, tranenthee huilende uilen
of kleine beren en kleine tijgers op weg naar Panama, zijn er een heleboel verhalen
die dieren tonen zoals ze echt zijn; of die zoals wij, mensen, denken dat ze zijn.
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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.

Handtekening

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

Telefoonnummer

Gemeente

Straat

Naam

Voornaam

Bon

kippenactie

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

Koffiestop in Avelgemse bib
Een goed boek en een lekker kopje koffie. Geef toe:
het is de ideale combinatie!

Het beheersorgaan van de bibliotheek verwent op zaterdag
3 maart 2012 de bibliotheekbezoekers met een lekker kopje
koffie (of thee of een ander drankje) en vraagt hiervoor een
vrije bijdrage. Met de opbrengst van deze Koffiestop steunt
Broederlijk Delen de boeren in Guatemala in hun strijd tegen
armoede.
Praktisch: zaterdag 3 maart 2012 van 9.30 tot 12.30 uur in
de Avelgemse bibliotheek.
Meer info op 056 65 30 40 of via bibliotheek@avelgem.be.

Pieter-Jan Martyn stelt schilderijen
tentoon in Spikkerelle
Avelgemnaar Pieter-Jan Martyn stelt van 5 tot
30 maart 2012 tentoon in de foyer van GC
Spikkerelle. Zijn werk karakteriseert zich door
een visie op portretkunst die ervan uitgaat dat
een schilderij eerder een portret is voor iemand
dan een portret van iemand. De gezichten
behouden een zekere abstracte anonimiteit.
Deze wordt benadrukt door de minimaal picturaal geschetste / geschilderde gezichten en
de inbreng van vlak en lijn.
De tentoonstelling is gratis toegankelijk tijdens
de openingsuren van Spikkerelle.

Vrije tijd

Sportdienst haalt
hoge score bij
doorlichting
Op 26 september 2011 werd de gemeentelijke sportdienst doorgelicht in het
kader van het kwaliteitsproject ‘PRO²
Sportdiensten’. ‘PRO² Sportdiensten’
staat voor PROmotie en PROfessionaliteit
en richt zich vooral op het bereiken van
een professioneel management van de
sportdiensten, zowel op gemeentelijk als
op provinciaal niveau.
Het project kwam tot stand door een samenwerkingsverband tussen de Vereniging
van de Vlaamse Provincies en de Vlaamse
universiteiten.
Tijdens de doorlichting werd de werking van de sportdienst getoetst op 6
domeinen:
• beleid;
• interne organisatie van de sportdienst;

Wandel- en
fietsevenement
Joost Deseyn
De wandeltocht ‘Joost Deseyn’ is stilaan
een traditie. Tijdens deze vierde editie op
paasmaandag 9 april 2012 wordt het evenement uitgebreid met een fietstocht. Het
wordt een dag vol wandel- en fietsgenot
voor zowel de sportieve als recreatieve
wandelaar of fietser.
De start- en eindplaats zijn voorzien in het sportcentrum Ter Muncken Avelgem. Alle
deelnemers worden na de wandel- of fietstocht extra verwend met een gratis bevoorrading en ruime catering aan democratische prijzen.
Deelnemen kost 1,50 euro voor volwassenen en 1,00 euro voor kinderen. Kleuters
nemen gratis deel.
Wandeltocht
• er is keuze tussen 3 verschillende afstanden:6 km, 7,5 km of 8 km;
• de kortere afstanden zijn ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. Het parcours loopt langs de prachtige natuurgebieden in en rond Avelgem;
• vrij vertrekken kan vanaf 7.00 uur ’s morgens tot 16.00 uur.

• sportpromotie en activiteiten;

Fietstocht
• er is keuze tussen 2 parcours: 20 km of 40 km;
• het parcours loopt langs de pittoreske fietspaden van het fietsknooppuntennetwerk.
• vrij vertrekken kan vanaf 7.00 uur ’s morgens tot 15.00 uur;

• accommodatie en infrastructuur.

Animatie

• communicatie en externe relaties;
• ondersteuning van derden;

De Avelgemse sportdienst scoorde op elk
domein ruim boven het gemiddelde en
werd in de totaalscore enkel voorafgegaan door de provinciale sportdienst van
Antwerpen.
Een resultaat waar het voltallig sportdienstteam terecht trots op mag zijn.

Voor de kinderen wordt er een groot springkasteel voorzien in het sportcentrum.
Vanaf 15.30 uur zorgt STRO DUO voor de muzikale omlijsting op dit grootse wandelen fietsgebeuren.
Een organisatie van sportraad Avelgem in samenwerking met het gemeentebestuur van
Avelgem en met ondersteuning van de provincie West-Vlaanderen. Deze organisatie staat
in het teken van de sportelcampagne van ‘BLOSO’ en ‘zot van gezond’ van het LOGO (lokaal
gezondheidsoverleg).

Een paasvakantie boordevol leuke activiteiten
Sportievelingen vanaf het 3de kleuter tot en met het 3de secundair
onderwijs vinden zonder twijfel hun gading in de sportkampen.
Zwemmen, klimmen, atletiek, voetbal, honkbal, tennis, handbal,
gymnastiek, teambuilding, basketbal en veel meer andere sporten
komen aan bod.
Uiteraard is er ook een rijke keuze aan Grabbelpasactiveiten. Er zijn
uitstappen naar Bokrijk, het Museum voor Natuurwetenschappen,
het Ganzenhof en tal van creatieve workshops en leuke
spelactiviteiten.
De allerkleinsten (3 tot 6 jaar) kunnen zich uitleven in de
Kinderclub. Animatoren voorzien er leuke activiteiten op maat. Op
dinsdag zijn er leuke uitstappen voorzien. Let wel: een in 2012
gevalideerde vrijetijdspas is noodzakelijk om te kunnen deelnemen
aan de Kinderclub.
Informatie en reservatie:
Sportdienst | Sportcentrum Ter Muncken | Doorniksesteenweg 226 | 8580
Avelgem | 056 65 30 60 | sport@avelgem.be.
Dienst Jeugd & Cultuur | Gemeenschapscentrum Spikkerelle | Scheldelaan
6 | 8580 Avelgem | 056 65 30 90 | jeugd@avelgem.be.
A V E L G E M
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Leven en welzijn
Het Woon-zorghuis Ter Meersch gaat over tot de aanwerving van een

Hulpkok

contractueel | D1-D3 | voltijds | onbepaalde duur
Woon-zorghuis Ter Meersch is een kleinschalige ouderenvoorziening
met 64 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.

Taken

• als hulpkok werkt u onder de directe leiding van de kok en maakt u deel uit van de
keukenploeg;
• u staat in voor de bereiding en distributie van de maaltijden, zorgt samen met het
keukenteam voor de hygiëne in de keuken, bewaakt de kwaliteit van de voedingsproducten, -voorraad en keukenmateriaal en levert een bijdrage in het realiseren van de
kwaliteitsdoelstellingen van het woon-zorghuis.

Profiel
Kennis van grootkeuken en ervaring in de bereiding van maaltijden in deze omgeving is
een pluspunt.

Wij bieden
Een boeiende functie in een kleinschalig woon-zorghuis met aangepaste wedde (geïndexeerd bruto jaarsalaris voor een voltijdse betrekking bij nul jaren anciënniteit: 20.562
euro), hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques.

Interesse
Stuur vóór 5 april 2012 uw kandidatuur (schriftelijk en aangetekend) naar het OCMW
Avelgem, t.a.v. mevr. de voorzitter, Leopoldstraat 66, 8580 Avelgem. Voor meer informatie kunt u terecht op het nummer 056 65 07 70.
Geslaagde kandidaten worden voor 2 jaar opgenomen in een wervingsreserve.

Uw kledij in goede handen!
De Kringloopwinkel haalt kledij en textiel op in Avelgem op
28 maart en 3 oktober 2012.
De ophaalzak vindt u enkele weken vooraf in de brievenbus.

17 maart 2012: heropening
OXFAM Wereldwinkel en
Kringloopwinkel Avelgem
De heropening wordt gevierd met een drankje voor alle
klanten. De 100ste klant krijgt zijn aankopen terugbetaald
en een cadeaubon van € 100
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Meer info op www.dekringloopwinkel.be

Leven en welzijn

Bevolking

Jubilea en ontvangsten

Geboorten
06.01.2012 Damon Ooms, zoon van
Frédéric en Sabrina Van Lerberghe
06.01.2012 Leon Landuyt, zoon van
Hendrik en Lien Van Haute
16.01.2012 Minne Dejonghe, dochter
van Jimi en Cindy Ramard
18.01.2012 Alies Vandennieuwenborg,
dochter van Lode en Tine Dewilde
19.01.2012 Mathis Van Der Meersch,
zoon van Tom en Mélanie Bekaert

Studax Avelgem 50-jarig bestaan 21/01/2012

Joseph Festjens en Marie Jeanne Algoet
Diamanten Bruiloft (26/01/1952 Kerkhove)

Marguerite Demuynck 100-jarige geboren op
17/02/1912 in Aalbeke

Huldiging sportlaureaten 17/02/2012

20.01.2012 Nils Lemarcq, zoon van
Andreas en Virginie Calant
07.02.2012 Renée Dias, dochter van
Gregory en Stéphanie Bourgois

Huwelijken
27.01.2012 Ruben Rommens en Griet
Vergauwen
27.01.2012 Marc Vanhauwaert en
Gerlinde Messiaen

Overlijdens
15.01.2012 Nelly Dierick, weduwe
van Pierre Claeren
18.01.2012 Maria De Bisschop, weduwe van Benedictus Floru
21.01.2012 Bernice Deblauwe, echtgenote van Lucien Segers
24.01.2012 Noëla Steeland, weduwe
van André Pauwels
24.01.2012 Raoul Duprez, echtgenoot
van Antoinette Deseyn
24.01.2012 Georges Bultereys, weduwnaar van Augusta De Gendt
27.01.2012 Elvire Decuypere, weduwe van Paul De Loof
30.01.2012 Janick Dury
02.02.2012 Willy Vanwassenhove,
echtgenoot van Krista Willequet
12.02.2012 Marie-Louise Moreels,
weduwe van Jozef Van Symaeys
14.02.2012 Glenn Van Goethem
16.02.2012 Martha Goossens, weduwe van Pierre Bourgeois
16.02.2012 Julianna Vanhoutte

Wachtdiensten
•

wachtdienst apotheek: 0900 10 500 of www.apotheek.be;

•

wachtdienst dokter: 056 64 75 20 - 055 38 89 00 voor de inwoners van
Kerkhove;

•

wachtdienst tandarts: 0903 39 969.

Menu ZOHRA
• 6/3/2012: witloofsoep | hutsepot,
worst en breughelspek | panna
cotta;
• 13/3/2012: champignonsoep |
stoofvlees, rauwkost, gekookte aardappelen | pudding;
• 20/3/2012: groentesoep | rosbief,
schorseneren, gekookte aardappelen
| rijstpudding;
• 27/3/2012: aspergesoep | bloedworst of hamburger, rode kool, gekookte aardappelen | vanillepudding.
Inschrijven tegen de woensdagmiddag
voor de volgende week, via het Sociaal
Huis of op 056 65 30 36.

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 AScheldevrienden van Avelgem.
• Walter 0478 51 53 39;
• Jan 0472 33 27 92;
• Annie 056 64 58 01.
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Kalender maart 2012
Do 8 Onder ons namiddag

| zaal De Gilde om 14.00 uur | Ziekenzorg CM | 056 64 51 30

vrij 9 Hoe Was ‘t op school, Immihan...?

| 0474 05 36 29 | reservatie@tope.be

vr 9 tot vr 30 EXPO Pieter-Jan Martyn

| spikkerelle@avelgem.be

| GC Spikkerelle | Dienst Jeugd en Cultuur | 056 65 30 90 			

za 10 Hoe Was ‘t op school, Immihan...?

| 0474 05 36 29 | reservatie@tope.be

Zo 11 OLGA-eetfestijn

| GC Spikkerelle om 20.00 uur | € 7.00 | Theatergezelschap ‘Tope 		

| GC Spikkerelle om 20.00 uur | € 7.00 | Theatergezelschap ‘Tope 		

| Basisschool De Toekomst | 056 65 01 40 | bs.avelgem@g-o.be | www.bsDeToekomst.be

zo 11 Hoe Was ‘t op school, Immihan...?

| 0474 05 36 29 | reservatie@tope.be

| GC Spikkerelle om 18.00 uur | € 7.00 | Theatergezelschap ‘Tope 		

wo 14 Inschrijfdag tennisles TC Avelgem
wo 14 Interscolair voetbaltornooi

| 056 65 30 60 | sport@avelgem.be

| TC Avelgem van 16.00 tot 19.00 uur | http://www.tcavelgem.be

| Sportcentrum ‘Ter Muncken’ Avelgem van 13.30 tot 17.00 uur | Bram Laevens

| GC Spikkerelle om 20.15 uur | € 24.00, € 22: -26/+55/abonnees 		
| Dienst Jeugd en Cultuur | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be

vr 16 Lady Linn en her magnificent seven

za 17 Inschrijfdag tennisles TC Avelgem

| TC Avelgem van 11.00 tot 16.00 uur | http://www.tcavelgem.be

za 17 Lenteconcert De Verenigde Vrienden

| reserveren verplicht | 056 64 44 24

za 17 Start it up

| GC Spikkerelle om 20.00 uur | € 10.00: VVK, € 12.00: ADD, gratis: -12

| Jeugdhuis Krak vanaf 21.00 uur | www.krak.be

zo 18 Morgenwandeling met ontbijtbuffet

056 64 65 09 | dirk.decuypere@hotmail.be

| ontmoetingscentrum Outrijve van 6.30 tot 8.00 uur | VZW Boshout |

zo 18 Geologische landschapswandeling - Kluisberg | Coupure Marcel Deweer om 14.00 uur | Natuurpunt Avelgem
i.s.m. Werkgroep geologie en landschap | 056 49 41 56 | 056 64 79 26
zo 18 Lenteconcert De Verenigde Vrienden

| reserveren verplicht | 056 64 44 24

| GC Spikkerelle om 18.00 uur | € 10.00: VVK, € 12.00: ADD, gratis: -12

MA 19 BLOEDINZAMELACTIE | Sint-Jan Berchmansbasisschool van 18.30 tot 21.00 uur | 0472 45 57 37 | gino_dc@skynet.be
di 20 Nacht van de Geschiedenis |
di 20 De wetsdokter spreekt

Zaal Ter Biest om 20.00 uur | GOKA | byls.lieven@scarlet.be

| GC Spikkerelle om 20.00 uur | € 5.00 | Markant Avelgem | 056 64 41 05

Wo 21 Infonamiddag Hoorcentrum van de thuiszorgwinkel

51 30

| zaal De Gilde om 14.00 uur | Ziekenzorg CM | 056 64

za 23 De Schedelgeboorten - Gelukkig | GC Spikkerelle om 20.15 uur | € 16.00, € 15: -26/+55, gratis: abonnees |
Dienst Jeugd en Cultuur | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be

| basisschool De Toekomst om 14.00 uur | Kerkhofstraat 51 in Avelgem | 056 65 01 40 |
bs.avelgem@g-o.be | www.bsDeToekomst.be

Di 27 Onthaalnamiddag

| Evenementenweide van 13.30 tot 17.00 uur | Sportdienst 056 65 30 60 | sport@avelgem.
be | Dienst Jeugd en Cultuur | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be

wo 28 Buitenspeeldag

za 31 Culturele uitstap Antwerpen |

65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be

GC Spikkerelle van 8.15 tot 19.00 uur | € 32.00 | Dienst Jeugd en Cultuur | 056

| Bibliotheek Avelgem van 09.30 tot 12.30 uur | Beheersorgaan bibliotheek Avelgem | 056 65 30
40 | bibliotheek@avelgem.be

za 31 Koffiestop

Za 31 Avondwandeling Earth Hour | pompgebouw Bossuit om 19.30 uur | Pasar i.s.m. de gemeente Avelgem | vooraf
inschrijven bij de Milieudienst | 056 65 30 30 | milieu@avelgem.be
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