Info

Avelgem
Bezoek voor de laatste
keer de Groote Fabrieke!

De voormalige spinnerij ‘Leurent’ wordt binnenkort verbouwd tot een complex van loftwoningen.
Tijdens de Open Monumentendag op 11 september
wordt deze site voor de laatste keer opengesteld
voor het publiek. Deskundige gidsen zorgen voor
een boeiende rondleiding in de Groote Fabrieke.
Grijp je kans om op Open Monumentendag voor
de laatste keer de Groote Fabrieke van Avelgem
te bezoeken!
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De Fabriek werd in 1907 opgericht door de familie Leurent; doorheen de jaren werd
de fabriek meermaals uitgebreid en verbouwd. Op sociaal-economisch gebied speelde
de Groote Fabrieke een belangrijke rol in Avelgem: de familie Leurent was hier meer
dan een halve eeuw de belangrijkste werkgever. Bijna iedere Avelgemse familie heeft
een eigen verhaal of specifieke herinnering aan de fabriek. Toch zijn veel feiten over
de fabriek niet gekend bij het grote publiek, zoals de aangepaste functie van de fabriek
tijdens beide wereldoorlogen.
Wie op 11 september een bezoek brengt aan de Groote Fabrieke ontdekt er alles over
het verleden van de fabriek, de functies, het sociaal-economische aspect en de rol van
de fabriek tijdens de twee wereldoorlogen. Op het einde van de rondleiding kan er extra
informatie verkregen worden over de technische aspecten en de toekomstige invulling
van het gebouw.

Ook de Tombeelmolen en het Regionaal Archeologisch Museum van de
Scheldevallei stellen hun deuren open!
Tussen 10.00 en 18.00 uur kan je ook een bezoek brengen aan de Tombeelmolen en
aan het Regionaal Archeologisch Museum van de Scheldevallei en de Archeologische
site. Ook daar staat alles in het thema van het Open Monumentendagthema ‘Conflict’.
Praktisch: Open Monumentendag zondag 11 september 2011
Groote Fabrieke | Doorniksesteenweg 151, Avelgem | rondleidingen starten om het halfuur van
10.00 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur (laatste rondleiding om 17.00 uur)
Tombeelmolen | Molenstraat 41a, Outrijve | Doorlopend rondleidingen tussen 10.00 en 18.00 uur
Regionaal Archeologisch Museum van de Scheldevallei en Archeologische site | Rijtstraat
4, Kerkhove/Waarmaarde | doorlopend rondleidingen tussen 10.00 en 18.00 uur
Organisatie: dienst Jeugd en Cultuur in samenwerking met GOKA, VOBOW en vzw Vrienden van
de Molen te Outrijve.
Meer info: dienst Jeugd en Cultuur, 056 65 30 90, cultuur@avelgem.be.
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Uw gemeente

Stel energiebesparende werken niet
langer uit! Goedkope tot renteloze
energieleningen nu ook in Avelgem
In het kader van het Fonds ter
Reductie van de Globale Energiekost (FRGE), kan u een goedkope
of (onder voorwaarden) een renteloze lening aangaan voor energiebesparende investeringen in
bewoonde huizen. Voor meer info
zie www.energiekeregio.be.

Energieleningen aan 0 of 2%
Dankzij premies van de verschillende
overheden is het nu het moment om energiebesparende investeringen uit te voeren.
Met de goedkope energielening hoeft u niet
meer te wachten tot u de nodige financiële
middelen hebt. U kunt het geld via het
OCMW lenen en maandelijks terugbetalen.
U kunt tot € 10.000 lenen en betaalt de
lening binnen de 5 jaar terug. U kunt de
lening eventueel inkorten of uw maandelijkse afbetaling verlagen door ontvangen
premies onmiddellijk terug te storten. In
bepaalde gevallen neemt de gemeente de
2% rente van de lening over.
Komt u in aanmerking voor de renteloze
lening, dan begeleiden we u ook bij de
selectie van aannemers en de uitvoering
van de werken.

Bent u huurder of verhuurder? Informeer
dan ook zeker naar de mogelijkheden.
Voor volgende investeringen kunt u in het
Sociaal Huis terecht voor een goedkope tot
renteloze lening:
• plaatsen van dakisolatie;
• installatie van gasconvector;
• vervanging of plaatsing van een
stookketel;
• plaatsen van hoogrendementsbeglazing;
• plaatsen van muurisolatie;
• plaatsen van vloerisolatie;
• plaatsen van thermostatische kranen of kamerthermostaat met
tijdschakelaar;
• laten uitvoeren van een energieaudit.

Concrete voorbeeldsituatie
Jan en Els willen hun dak isoleren, maar
hebben geen spaargeld en twijfelen om bij
een bank te lenen. Hun dak is 55m² groot
en ze kregen van een geregistreerd aannemer een offerte van € 2.000 (btw incl.).
Ze lenen het vereiste bedrag op 5 jaar bij
het FRGE. Dit komt neer op maandelijkse
aflossingen van € 33,33/maand (renteloos) of € 35,04 (2%-lening).

Ze hebben recht op de fiscale aftrek
(€ 800), de aanvullende premie dakisolatie
van Vlaanderen (€ 500) en de premie van
de netbeheerder (€ 220). Dit brengt het
totale premiebedrag op € 1.520.
Na twee jaar blijft er nog een schuld van
€ 1.200 (renteloos) of € 1.223,68 (2%-lening) openstaan. Ondertussen hebben Jan
en Els alle bovenstaande premies ontvangen en storten ze dit bedrag in één maal
terug aan het FRGE, waardoor de lening is
afbetaald en ze nog ongeveer € 300 van de
premies overhouden, een leuk extraatje.
Ondertussen genieten ze al twee jaar van
een daling van € 300 op hun jaarlijkse
energiefactuur.
Waarom nog wachten om de nodige werken te laten uitvoeren? Uw woning en uw
portemonnee hebben er beide baat bij!
Meer info info bij de dienst Woon-Zorg in het
Sociaal Huis, Leopoldstraat 66, 8580 Avelgem
of op 056 65 07 70.

Ontdek de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai!
2,1 miljoen inwoners is de Eurometropool
Lille-Kortrijk-Tournai de grootste grensoverschrijdende metropool van Europa.
In Frankrijk richt dit ambitieuze project
zich op de inwoners van Lille Métropole.
In België strekt de Eurometropool zich uit
over zeven arrondissementen - Mouscron,
Tournai, Ath, Kortrijk, leper, Roeselare en
Tielt - en de gemeenten Silly, Enghien en
Lessines.
Onze gemeente maakt, samen met
146 andere Franse en Belgische
gemeenten, deel uit van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.
Op 28 januari 2008 werd de Eurometropool opgericht in de vorm
van een Europese Groepering voor
Territoriale Samenwerking. Deze
EGTS bestaat uit 14 partners die
vastbesloten samenwerken om
de grensoverschrijdende, supranationale en interregionale samenwerking te ondersteunen en
te bevorderen.

Met een grondgebied van 3.550 km² en
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Iedereen thuis
Eurometropool!

in

de

De Eurometropool streeft ernaar om
de culturele, politieke en administratieve grenzen te laten vervagen zodat
het dagelijkse leven van de inwoners
van de Eurometropool een stuk gemakkelijker wordt. Iedereen is thuis in de
Eurometropool en iedereen wordt betrokken bij de opgestarte projecten.
De Eurometropool baseert zich bij haar
beslissingen op de denkoefeningen van
het Forum, een raadgevende vergadering die bestaat uit vertegenwoordigers
van het maatschappelijk middenveld. De

acties kunnen zich richten op verschillende thema’s: economie, cultuur, ruimtelijke ordening, toerisme, ... Verder is
er voortaan een toeristische kaart van de
Eurometropool beschikbaar op de website
en in alle diensten voor toerisme in de
Frans-Belgische grensstreek.
U vindt meer informatie op www.eurometropolis.eu.

Bancontact in
sportcentrum
Ter Muncken
Net als in Spikkerelle, kan u voortaan
ook in sportcentrum Ter Muncken betalen via bancontact. U hoeft zich dus
niet meer te voorzien van cash geld bij
inschrijvingen of betalingen van kostennota’s. Betalingen van kleine bedragen
(bv. een zwembeurt) worden in principe
niet toegestaan via bancontact.

Vrije tijd

Tentoonstelling Nero Verzameld
Curieus Avelgem organiseert in samenwerking met de bibliotheek van Avelgem een overzichtstentoonstelling
van de stripheld Nero. België is in het buitenland gekend voor zijn bier, chocolade, ... En ook als stripland.
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Jurgen Theunissen
v.u.Verduyckt,
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NERO

Nero is weliswaar meer nationaal gebleven, maar dan wel door een bewuste trouwe keuze van constante
speelse links naar de Belgische politiek, geschiedenis en maatschappelijke veranderingen. De tentoonstelling is een ode aan de reeks Nero en zijn tekenaars Marc Sleen en Dirk Stallaert. Maar de tentoonstelling
wil evenzeer de nieuwe generatie lezers kennis laten maken met dit prachtige stuk Belgische cultuur. De
tentoonstelling Nero is een creatie van Curieus Limburg in samenwerking met verzamelaar Dirk Claesen.
Van 6 tot 17 september 2011 in de bibliotheek van Avelgem, Doorniksesteenweg 77 A, tijdens de openingstijden |
prijs: gratis.

Sportactiviteiten

vanaf september

Vanaf september kan je opnieuw in sportcentrum Ter Muncken
terecht voor heel wat sportactiviteiten:
• kleuterturnen (1ste en 2de kleuter) en sportacademie
(kinderen van de 3de kleuterklas tot en met het 6de
leerjaar) op woensdag;
• dansschool Ariadne voor kleuters en jongeren op woensdag, data en tijdstippen bij Linda Demeulemeester op
0478 26 77 01 of via info@ariadne-eureka.be;
• yoga en recreatief basketbal op donderdag;
• recreatief badminton elke weekdag;
• zwemlessen voor kinderen op woensdag én vrijdag;
• zwemschool (recreatieve zwemtraining) voor kinderen en
jongeren op vrijdag;
• baantjeszwemmen op woensdag en vrijdag - opgelet:
nieuwe uren op vrijdag;
• ochtend- en middagzwemmen elke weekdag (op voorhand
informeren of er een redder aanwezig is - zonder redder
kunnen deze activiteiten niet doorgaan);
• aquagym voor senioren en seniorenzwemmen op vrijdag
(niet in de schoolvakanties);
• NIEUW: Lu Yong yoga op woensdag.
Alle activiteiten zijn verzekerd. Geleide activiteiten worden steeds
gegeven door gekwalificeerde lesgevers. Voor meer info of inschrijvingen kan je terecht bij de sportdienst op 056 65 30 60 of via sport@
avelgem.be.

Interscolaire sport

Jonge boekenwurmen gezocht!
Ben je tussen 4 en 16 jaar oud en een echte leesfan? Ga dan samen met de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen – afdeling Avelgem
op zoek naar het beste jeugdboek. Wie zich inschrijft als jurylid,
krijgt een lijstje met de titels van de te lezen boeken. Alle boeken
kunnen gratis in de bibliotheek ontleend worden. We gaan van
start in september 2011 en in maart 2012 worden alle stemmen
van heel Vlaanderen verzameld en geteld. Op een groot boekenfeest worden alle bekroonde auteurs gehuldigd. Wie alle boeken
las, krijgt ook een uitnodiging voor dit feest!
Inschrijven kan vanaf 15 september tot 10 oktober in de
Avelgemse bibliotheek. Leerkrachten die bereid zijn enkele bijnaboekenwurmen te motiveren, zijn uiteraard van harte welkom.

Deeltijds kunstonderwijs in Avelgem!
Beeldende vorming in

GAVKA

Hoe teken ik gebouwen, ruimte, landschappen? Hoe werkt het
perspectief? Hoe boetseer ik een dier? Hoe druk ik een ets?

schooljaar 2011-2012

Een vooropleiding en ongelooflijk veel tekentalent is zeker niet
noodzakelijk. Alleen al de zin om zich te willen uiten met verf,
klei, potlood... kan een goede reden zijn om lessen te volgen.

Samen met het schooljaar start ook het interscolaire sportjaar.
Kleuters, kinderen van het lager onderwijs en jongeren van het
secundair onderwijs, iedereen komt aan bod!

Inlichtingen en inschrijvingen: GAVKA, Yzerwegstraat 1, Avelgem,
gavka@avelgem.be, 056 64 81 25, 0494 17 06 84, www.avelgem.be/
gavka, contactpersoon: Gertie Maes

Het interscolair sportjaar start traditioneel met de interscolaire
veldloop voor het lager onderwijs. Die vindt plaats op woensdag
21 september 2011 in Outrijve. De organisatie kadert in het
BLOSO-initiatief ‘De Vlaamse Veldloopweek’. Vanaf 13.30 uur
geven de kinderen het beste van zichzelf tijdens deze gezellige
veldloopwedstrijd.
Naast de veldloop staan er voor het lager onderwijs nog een ballennamiddag, een netbalnamiddag, een zwemnamiddag, twee
voetbalnamiddagen en een wandelnamiddag op het programma.
Voor de kleuters wordt de kleutersportdag ‘Hopsakee’ georganiseerd. Om het rijtje af te sluiten komen de jongeren van het
secundair onderwijs aan bod. Naast het drukke sportprogramma
binnen hun school betwisten zij een voetbaltornooi op de velden
van KVK Avelgem.

Muziek en woord in het

Conservatorium

In het Conservatorium kan je wel 17 verschillende muziekinstrumenten leren bespelen. Uiteraard kan je er ook terecht
voor algemene verbale vorming, toneel, drama, voordracht,
welsprekendheid en repertoirestudie.
Ook hier is een vooropleiding niet nodig. Met liefde voor muziek
of woord, veel goesting en een gezonde dosis gedrevenheid
kom je al een heel eind.
Inlichtingen en inschrijvingen: Conservatorium Avelgem, Kasteelstraat
3b, Avelgem, conservatorium@avelgem.be, 056 65 30 67, www.avelgem.be/conservatorium, contactpersoon: Marieke Holvoet
A V E L G E M

3

Leefomgeving

RUP Omgeving Groote Fabrieke
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Groote Fabrieke werd opgemaakt om de oude
industriële site van de Groote
Fabrieke een andere bestemming
te kunnen geven en om ook het
woonuitbreidingsgebied in de
omgeving ervan aan te kunnen
snijden. Ook de site en aanpalende
grond van het grootwarenhuis en
van de kringloopwinkel werden
mee opgenomen in het plan.

Zone 1A-1B (het grootwarenhuis met bijhorende parking, de carwash met een stuk
achterliggende grond en de site van de
kringloopwinkel met braakliggende grond
ervoor en links ernaast) biedt plaats aan
woningen en aan aanverwante activiteiten
en voorzieningen.
Zone 2 biedt plaats aan sociale woningen in
de vorm van één- of meergezinswoningen.
De gebouwen in zone 3 (de site van de
‘Groote Fabrieke’) kunnen herbestemd

worden in woningen (lofts) en/of andere
aanverwante activiteiten en voorzieningen.
Bepaalde gebouwen worden afgebroken
(blauwe omranding). In andere delen (gele
omranding) kan nog beperkte bedrijvigheid ondergebracht worden. Deze site is
een beschermd monument waardoor er
voor alle werken toelating moet verkregen worden van het agentschap Ruimte
en Erfgoed.
In zone 4 (de gronden langs de Pontstraat,
de Doornstraat en de Huttegemstraat) is
ruimte voorzien voor open en halfopen
bebouwing.
In zone 5, de zone rond de centrale groenzone, komen rij- en stapelhuizen.
In zone 6 komt een brede groenzone (30
tot 35m) met fiets- en voetgangersverbindingen. In deze groenzone wordt, nabij de
Doornstraat, ook een open bufferbekken
aangelegd dat bij hevige regenval kan
onderlopen. In normale omstandigheden
zal het bekken echter droog staan.
De nieuwe straten die hiervoor aangelegd worden zullen ‘Munkkouter’ en
‘Spinnerijstraat’ heten. De ‘Munkkouter’
komt in het verlengde van de Vredestraat.
Bijna ter hoogte van de Pontstraat komt
een zijstraat met dezelfde naam die
zal uitkomen in de Huttegemstraat. De
‘Spinnerijstraat’ wordt een zijstraat die
achter het grootwarenhuis richting de site
van de ‘Groote Fabrieke’ zal lopen.

Momenteel zijn al concrete
projecten gestart

De eigenaar van het grootste deel van
de onbebouwde gronden is reeds gestart
met de aanleg van de nieuwe wegenis om
het gebied te ontsluiten. De verkaveling
verdeelt de gronden in 47 loten waarop in
totaal 92 woningen kunnen komen.
Het deel gelegen in zone 2 werd reeds
verkocht aan de sociale huisvestingsmaatschappij De Leie uit Wervik die er 21
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Sneukelgroen
sociale woningen zal realiseren.
De nieuwe eigenaar van de ‘Groote
Fabrieke’ heeft een bouwvergunning
verkregen voor het herbestemmen en
verbouwen van een groot deel van de
gebouwen op de site. Op de twee verdiepingen in het hoofdgebouw worden
43 lofts, 10 kantoren en 4 penthouses
ingericht. Het halfondergrondse gelijkvloers voorziet ruim 60 parkeerplaatsen
en bergingen.

Vorige herfst plantte de gemeente, samen
met de inwoners van Avelgem die in 2009
een nieuwe spruit mochten verwelkomen
in hun gezin, “sneukelgroen” aan het OC
van Outrijve. De plantjes zijn nu nog volop
in groei. De paar besjes van dit jaar waren
een lekkernij voor de vogeltjes. Ook op
andere plaatsen voorziet de gemeente
de aanplanting van sneukelgroen. Het
is immers niet alleen belangrijk om een
groene, gezonde omgeving te creëren, met
sneukelgroen kunnen we met zijn allen
onze leefomgeving BE-LEVEN.
Deze periode is het volop de tijd van de
bramen. Ze groeien aan struiken die dikwijls spontaan groeien op diverse plaatsen,
zoals bv. de spoorwegbedding.

Van de noordwestelijke loodsen wordt
een deel van het dak weggenomen en
worden er in de muur aan de kant van
de verkaveling openingen gemaakt om de
relatie met de verkaveling aan te gaan.
De omgeving van de schoorsteen wordt
op dezelfde manier ook opengetrokken.
De magazijnen langs de Huttegemstraat
worden afgebroken, waarbij enkel de
oorspronkelijke afsluitingsmuur behouden blijft. Op deze plaats komen een
parking en een drietal nieuwe woningen.
Tot slot wordt de metalen constructie
links aan het hoofdgebouw verwijderd
zodat het oorspronkelijke gebouw in al
zijn glorie terug verschijnt. Dit dossier
werd opgemaakt in nauw overleg met
Onroerend Erfgoed.
Er bestaan ook al plannen om op de
braakliggende grond links van de
Kringloopwinkel een handelspand met
bijhorende appartementen te bouwen.
Maar de administratieve procedure hiervoor is nog niet afgerond.
De omgeving van het station en van de
Groote Fabrieke werden in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan aangeduid als
een nieuwe ontwikkelingspool. Met het
RUP Omgeving Groote Fabrieke en het
RUP Stationsomgeving wil de gemeente
deze gebieden de nodige mogelijkheden
geven die ze verdienen.
Meer info bij de dienst Grondgebiedzaken
op 056 65 30 30 of via grondgebiedzaken@
avelgem.be.

Wat gaat er boven een sappige braambes geplukt tijdens een wandeling? Vers
geplukt smaken ze heerlijk, maar u kan
er ook veel lekkers mee bereiden zoals
confituur, taarten, mousse en likeur.
Hieronder vindt u een gemakkelijk, maar
heerlijk recept waarvoor u braambessen
en ook andere bessen zoals trosbessen
en frambozen, of een mengeling ervan,
kan gebruiken.
Opgepast: sommige bessen zijn zeer
giftig. Eet dus enkel bessen waarvan u
zeker weet dat ze eetbaar zijn. Pluk bessen hoger dan 50 cm van de grond, lager
geplukte bessen moet u steeds heel goed
wassen en laat u beter hangen voor vogels
en andere dieren.

Crumble met braambessen
Wat hebt u nodig voor 4 personen?
• 125 g boter;
• 200 g bloem;
• 100 g rietsuiker (crumble);
• 50 g rietsuiker (vulling);
• 500 g braambessen.
Hoe gaat u te werk?
Verwarm de oven voor op 200 °C. Meng
voor de crumble de boter met de rietsuiker
en de bloem tot een korrelige massa.
Maak voor de garnering het fruit schoon,
verwijder de steeltjes en eventueel de
pitten. Leg het fruit in een kom, voeg de
rietsuiker toe en roer door elkaar. Neem
een bakvorm, leg hierin het fruit en bedek
het met de crumble.
Zet 30 minuten in de oven. De taart is
klaar als het deeg goudbruin is. Serveer
de crumble nog lauw in de bakvorm.
Met medewerking van Vereniging voor Bos in
Vlaanderen

Nieuwe afspraken voor uw
wateraansluiting en afvalwaterafvoer
Hoe moet u uw aansluiting op het leidingwaternetwerk aanvragen? Kunnen eigenaars
verantwoordelijk gesteld worden voor de waterfactuur van nalatige huurders? Wat
moet u doen om uw afvalwater aan te sluiten op het rioleringsstelsel? Op deze en nog
vele andere vragen geeft het nieuwe Algemeen Waterverkoopreglement een pasklaar
antwoord. Dit reglement bevat duidelijke afspraken over alles wat de levering van
leidingwater en de afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater aangaat.
Eén reglement voor iedereen
Nieuw is dat alle watermaatschappijen en rioolbeheerders in Vlaanderen sinds 1 juli
2011 een dienstverlening bieden die meer op elkaar is afgestemd. Vroeger pasten
alle watermaatschappijen en rioolbeheerders hun eigen reglement toe. Het Algemeen
Waterverkoopreglement brengt meer eenvormigheid door duidelijk omschreven rechten en plichten, zowel voor de watermaatschappij, de rioolbeheerder als voor de klant.
Op www.avelgem.be/nieuws/algemeen-waterverkoopreglement en op de website
van de Vlaamse Milieumaatschappij www.vmm.be kunt u de volledige tekst van het
Algemeen Waterverkoopreglement nalezen. Een lijst met vaak gestelde vragen over
het Algemeen Waterverkoopreglement vindt u op www.vmm.be/faq.
Hebt u nog vragen? Neem contact op met de watermaatschappij in Kortrijk, Roggelaan 2 op 056
23 17 11 of met het Infoloket van de Vlaamse Milieumaatschappij op 053 72 64 45.
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Leven en welzijn

Beter leren lezen
en schrijven

Nieuwe cursus in het
Sociaal Huis in Avelgem
Niemand ziet dat u moeite hebt
met lezen en schrijven. Maar elke
dag bent u onzeker. U moet heel
vaak hulp vragen aan anderen.
U mist heel wat informatie en
kansen.

U steekt het weg… Niemand mag weten
dat u moeite hebt met lezen en schrijven...
maar u wil ook de krant kunnen lezen, u
wil graag een brief schrijven, u wil alle
formulieren die u krijgt, begrijpen. U wil
papieren kunnen invullen, kortom, u wil
uw plan trekken!

Hulp nodig bij
het aanvragen
van school- en
studietoelagen?
Bin n e n k or t s ta r t h e t n ie u w e
school- en academiejaar. Ook
voor 2011-2012 kunnen heel wat
gezinnen een beroep doen op de
school- en studietoelagen van de
Vlaamse Gemeenschap. Een aanvraag doen kan online of op papier
tot 1 juni 2012.

Hebt u hulp nodig bij het invullen van het
aanvraagformulier of bij het online indienen van uw aanvraag? Dan kunt u vanaf 19
september 2011 op maandag, woensdag
en donderdag telkens van 8.30 tot 12.00
uur terecht bij de dienst Woon-Zorg in het
Sociaal Huis.
Wat brengt u mee?
• elektronische identiteitskaart met
pincode of federaal token; een federaal token kan u aanvragen via www.
belgium.be. Houd wel rekening met
een levertijd van 10 werkdagen. Via
de elektronische identiteitskaart of
het federaal token kunnen wij u helpen uw aanvraag online in te dienen.
Papieren aanvraagformulieren zijn ter
plaatse ter beschikking;
• bewijzen van alimentatiegeld (aan
de hand van een rekeninguittreksel);
• huurovereenkomst (bij kotstudenten);
• bewijs van leefloon + het bedrag;
• attesten van eventuele inkomstenvervangende tegemoetkomingen.
Meer info in het Sociaal Huis op 056 65 07 70
of via sociaal.huis@avelgem.be.
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Doe er iets aan! Kom naar Open School
voor Volwassenen in Avelgem. U leert
lezen en schrijven in een kleine groep! De
cursus vindt 1 keer per week plaats in de
lokalen van het Sociaal Huis in Avelgem.
Inschrijven in het Sociaal Huis op 056 65 07
70. Na de inschrijving nemen we contact met
u op voor een gesprek in het sociaal huis van
Avelgem.

Cursus eerste
hulp Rode Kruis
Avelgem
Eerste hulp verlenen is gemakkelijker dan u denkt. Het Rode
Kruis wil het u graag leren,
want wie snel kan optreden na
een ongeval, kan vaak erger
voorkomen.

Deze gratis cursus leert u wat te doen
bij bewusteloosheid, verstikking, verzorging van wonden, brandwonden…
De lessen vinden plaats in het Rode
Kruislokaal, Yzerwegstraat 2 in
Avelgem. Een volledige cursus bestaat
uit 2x 6 avonden, telkens op dinsdag en
vrijdagavond van 19.00 tot 21.15 uur.
Minimum leeftijd: 16 jaar tijdens het
jaar dat men de cursus volgt. Eerste les
op dinsdag 13 september 2011.
Wie wil, kan na de reeksen deelnemen
aan een test voor het behalen van een
brevet.
Meer info en inschrijvingen bij de verantwoordelijke leergangen Avelgem Jacques
Casteur op 056 64 62 62 of via jacquescasteur@euphonynet.be. U kan ook een kijkje
nemen op http://users.skynet.be/josco.

Bevolking
Geboorten
15.06.2011 Dreesen Nele,
dochter van Reinhard en Josiane
Handsaeme
29.06.2011 Elise Claus,
dochter van Renaud en Annelies Muys
01.07.2011 Thomas Noreilde,
zoon van Dieter en Erlinde Van Welden
02.07.2011 Emiel Vanhalst,
zoon van Dries en Isabelle Holvoet
11.07.2011 Fybe Plysier,
dochter van Sébastien en Katleen Van
derschueren
18.07.2011 Guust Vantieghem,
zoon van Dries en Ulrike Sameyn
18.07.2011 Ewout Van Caeneghem,
zoon van Steven en Tiffany Maes
19.07.2011 Stine Vercabt,
dochter van Christ en Sofie Balcaen
25.07.2011 Arnaud Baert,
zoon van Steven en Virginie Volckaert
28.07.2011 Noah Dufour,
zoon van Jérémy en Emilie Denis
28.07.2011 Alizée Devos,
dochter van Stan en Stefanie
Vandenhende
28.07.2011 Emylio Verheye,
zoon van Giaro en Gwendolyne Supply
29.07.2011 Chloé Segaert,
dochter van Deef en Séverine D’hondt
05.08.2011 Cies Platteau,
zoon van Rogald en Sofie D’huyvetter
12.08.2011 Hanne Malysse,
dochter van Helmut en Barbara
Vangeersdaele

Huwelijken
18.06.2011 Matthias Naessens en Joke
Marga
25.06.2011 Patrick Avet en Linda Piers
02.07.2011 Steev Yousfi en Inge Baert
04.07.2011 Nathalie Vanderschelden
en Hilary Desmet
08.07.2011 Tim Secember en Sofie
Demeulemeester
15.07.2011 Dieter Lateur en Amelie
Deprez
16.07.2011 Pieter Dejonghe en
Stefanie Bleuzé
29.07.2011 Dirk Beyaert en Sylvie
Volcke
29.07.2011 Davy Wolfcarius en Evy
Verborg
02.08.2011 Krist Coussement en
Barbara Vandenbogaerde

Leven en welzijn

Jubilea en vieringen
Overlijdens
20.06.2011 Marc Vanderschelden,
weduwnaar van Rosette Caes
22.06.2011 Astrid Vandenborre,
echtgenote van Etienne Meurez
26.06.2011 Simone Deleersnyder,
weduwe van Noël Vandeputte
27.06.2011 Denise Boquet,
weduwe van Adolphe Vande Wiele
28.06.2011 Marc Festjens

Jos Boudry en Wivine Driessens
Gouden Bruiloft (29/06/1961 Geluwe)

Constant Abts en Claire Van De Putte
Gouden Bruiloft (01/07/1961 Petegem aan-de-Schelde)

Remi D’Haeye en Esther Dendoncker
Gouden Bruiloft (06/07/1961 Moen)

Alphonse Delplancke en Clara Terras
Gouden Bruiloft (19/07/1961 Moen)

Boudewyn Porreye en Maria Spincemaille
Gouden Bruiloft (20/07/1961 Wervik)

Achilles Reyntjens en Paula Declercq
Gouden Bruiloft (22/07/1961 Avelgem)

Roger De Praetere en Lea Courtens
Diamanten Bruiloft (26/07/1951 Waregem)

René Godefroidt en Odette De Coster
Diamanten Bruiloft (4/08/1951 Outrijve)

28.06.2011 Ghislain Roberti,
echtgenoot van Germaine Blanquart
30.06.2011 Maria Debeth,
weduwe van Amand Decraene
02.07.2011 Annie Casteleyn,
weduwe van Luc ’t Kindt
03.07.2011 Eric Declercq,
echtgenoot van Claudine Naert
05.07.2011 Frantz De Bal,
echtgenoot van Dona Deryckere
08.07.2011 Pascal De Wolf,
echtgenoot van Nadine Pauwels
08.07.2011 Yvette Reyntjens,
weduwe van Michel Kuypers
12.07.2011 Roger Verhenneman
12.07.2011 Lucia Ottevaere,
echtgenote van Mauritius Vanleynseele
12.07.2011 Edith Cornil,
weduwe van Georges Verbeke
16.07.2011 Madeleine Vanglabeke,
weduwe van Jules Wambeke
18.07.2011 Maria Verhelle,
weduwe van Etienne Verhenneman
22.07.2011 Monica Baert,
weduwe van Lucien Orroo
24.07.2011 Liliane Bourgeois,
echtgenote van Eddy Alsberghe
28.07.2011 Emilienne Henrist,
weduwe van Cesar Vanhoecke
30.07.2011 Marcel Bonne
31.07.2011 Margaretha Turpyn,
weduwe van Michel Moreels
01.08.2011 Jacqueline Wieme,
weduwe van Firmin Deconninck
01.08.2011 Godelieve Platteau,
weduwe van Edmond Pauwels
08.08.2011 Emma Reyntjens,
weduwe van Albert De Ruyck
08.08.2011 Jeanne Renard,
weduwe van Gabriel Vanneste
12.08.2011 Georgette Vandevelde,
echtgenote van René Lafosse

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.

Marie Lathioor 103-jarige
(geboren op 06/08/1908 te Avelgem)
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Zaterdag 27 augustus braderie-rommelmarkt in het centrum vanaf 9.00 uur | 056 64 90 31

Kalender september 2011
vr 2 Back2School fuif | Jeugdhuis Krak |Jeugdhuis Krak | www.krak.be | info@krak.be
Zo 4 29ste Sloeberfeesten Woon-zorghuis Ter Meersch | GC Spikkerelle vanaf 11.30 uur 					
| € 15, € 10 bewoners WZH TM, € 6 kinderen | Woon-zorghuis Ter Meersch | 056 65 07 70 | sociaal.huis@avelgem.be

van di 6 tot za 17 Expo: Nero verzameld | Bibliotheek | Curieus Avelgem ism de bibliotheek | 056 65 30 40 | bibliotheek@avelgem.be
wo 7 Officiële opening investeringen 2011 basisschool De Toekomst | basisschool De Toekomst om 10.00 uur 		
| Kerkhofstraat 51 in Avelgem | 056 65 01 40 | bs.avelgem@g-o.be | www.bsDeToekomst.be

za 10 Club Soda Festival | Spikkerelle | Jeugdhuis Krak | 056 64 99 60| info@krak.be
za 10 en zo 11 Waarmaarde Feest | Kerkplein Waarmaarde | Waarmaarde leeft | www.waarmaarde.be
van za 10 tem zo 25 Expo Van klik tot kwast | Pompstation Bossuit | Akriel en Fotoclub Studio Stijn Streuvels | 056 64 84 81 		
| gie.kee@hotmail.com, martin.de.vreese@telenet.be

zo 11 Open Monumentendag | diverse locaties van 10.00 tot 18.00 uur | Dienst Jeugd en Cultuur i.s.m. GOKA | 056 65 30 90 		
| cultuur@avelgem.be

ZO 11 TUINFEEST OP DE WATERHOEK | Tuin Jan De Meyere Waterhoek 33, vanaf 12 uur | Barbecue € 12 | VLD Avelgem | 056 64 57 69
vr 16 Lazarus: OBLOMOW | Spikkerelle om 20.15 uur | € 14, € 13: -26/+55, gratis: abonnees | Dienst Jeugd en Cultuur | 056 65 30 90
| spikkerelle@avelgem.be

za 17 Voorleeshalfuurtje | Bibliotheek om 10.30 uur | Bibliotheek Avelgem | 056 65 30 40 | bibliotheek@avelgem.be
ma 19 bloedinzameling | St.-Jan Berchmansbasisschool van 18.30 tot 21.00 uur | 0472 45 57 37
di 20 Start cursus verhalen vertellen | Spikkerelle | € 75 | Dienst Jeugd en Cultuur | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be
do 22 Onthaalavond basisschool De Toekomst | Basisschool De Toekomst om 18.30 uur | Kerkhofstraat 51 in Avelgem 		
| 056 65 01 40 | bs.avelgem@g-o.be | www.bsDeToekomst.be

za 24 Explusive | Spikkerelle om 19.30 uur | € 5, add: € 6 | Pluswerking Avelgem | www.explusive.be
zo 25 Paardenkoers Outrijve 2011 | Terreinen achter de kerk van 14.00 tot 18.00 uur 						
| € 5, kinderen gratis, gratis en voldoende parking | Koninklijke vzw “De Oude Schelde Outrijve” | paardenkoers.outrijve@hotmail.com

zo 25 Paddenstoelenwandeling i.s.m. Mycologia | Natuureducatief Centrum, Coupure Marcel Deweer van 14.00 tot 17.00 uur 		
| Natuurpunt Zuid-West-Vlaamse Scheldemeersen | dirk.libbrecht@scarlet.be

Geboren in 1971? Nog steeds in topvorm? Zin in een leuk feestje? Hou dan alvast vrijdag 25 november 2011 vrij
voor een 40-jarigen-fuif in Alta Ripa in Outrijve. Wil je erbij zijn? Mail je adres door naar lutgart.deseyn@telenet.be.
Persoonlijke uitnodiging volgt midden oktober!
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