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DIENSTEN GESLOTEN
Het Gemeentehuis en het Sociaal huis zijn gesloten op dinsdag 11 en vrijdag 21 juli en op maandag 14 en dinsdag 15 augustus. 
 
Het recyclagepark is gesloten op dinsdag 11, vrijdag 21 en zaterdag 22 juli en op dinsdag 15 en zaterdag 26 augustus. 
 
De Bibliotheek is gesloten op dinsdag 11, van vrijdag 21 juli tot en met zaterdag 5 augustus en op dinsdag 15 augustus.   
Dankzij de onlinediensten blijft de bibliotheek echter toegankelijk. Het raadplegen van de catalogus, alsook het registreren  
van verlengingen en reservaties is 24/7 mogelijk.  Surf naar www.avelgem.be/bibliotheek.  
 
Spikkerelle is gesloten op dinsdag 11 juli, van maandag 17 juli tot en met vrijdag 4 augustus en op maandag 14 en dinsdag 15 
augustus. 
 
De sportdienst en het zwembad zijn gesloten op vrijdag 21 juli en op maandag 14 en  
dinsdag 15 augustus.  
Openingsuren sportdienst en zwembad tijdens de zomervakantie: 
    maandag, dinsdag en donderdag: 14.00-18.00 uur  - publiekzwemmen 
   woensdag en vrijdag: 14.00-20.00 uur   - publiekzwemmen (1) 
   zondag: 9.00-12.00 uur  - publiekzwemmen (2) 
(1): in de periode 21 juli – 15 augustus: van 14.00-18.00 uur 
(2): in de periode 21 juli – 15 augustus: gesloten

Wegens onderhoudswerken zijn 
het zwembad en de sportdienst 
uitzonderlijk gesloten op vrijdag 
28 juli.   
Er is geen ochtend- en middag- 
zwemmen tijdens de zomer- 
vakantie.

WIJZIGING DATUM OPHALING 
HUISVUIL 
 
De ophaling van vrijdag 21 juli verschuift naar zaterdag 22 juli 
(Huisvuil, PMD, papier en karton).  

INFO  DIENST MILIEU    
056 65 30 30  
milieu@avelgem.be

Reizende kinderen moeten ofwel een geldige Kids-Id, een elektronische identiteitskaart of een 
internationaal reispaspoort bezitten. 
 
Een minderjarige die zonder de ouders, alleen of in groepsverband, naar het buitenland reist, 
beschikt best over een “reistoelating”.    
Wanneer het kind met één ouder reist is het volgens Buitenlandse Zaken overbodig om gebruik 
te maken van een ouderlijke toestemming. 
 
Aanvraag 
De persoon die het ouderlijk gezag uitoefent (vader, moeder, voogd) is degene die de toestem-
ming geeft.  Deze toelating moet persoonlijk door de betrokkene aangevraagd worden bij de 
dienst burgerzaken.   
De elektronische identiteitskaart van de aanvrager moet 
kunnen worden voorgelegd.  
 
Kostprijs en leveringstermijn 
Het document wordt onmiddellijk afgeleverd en is gratis.  
 
Informeer steeds voor je reis bij de ambassade of 
het consulaat van het land van bestemming en de 
luchtvaartmaatschappij. 

REISTOELATING 
MINDERJARIGE 
 
 
INFO   
DIENST BURGERZAKEN   
056 65 30 30  
burgerzaken@avelgem.be

NIEUW: GEMEENTE AVELGEM 
SPIKKERELLE 
BIBLIOTHEEK AVELGEM 
KUNSTONDERWIJS AVELGEM
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AVELGEMSE BRANDWEER BESTAAT 75 JAAR

Dit jaar bestaat de brandweerdienst van Avelgem 75 jaar en dat laten ze niet zomaar voorbij gaan!  Op zaterdag 1 juli organiseert 
de brandweer in Spikkerelle vanaf 18 uur een terugblik op de voorbije 75 jaar.  Er zullen oude voertuigen, materieel en kledij  
geshowd worden en vanaf het invallen van de duisternis zijn er projecties op de buitengevel van Spikkerelle.  Dit evenement is 
gratis toegankelijk.   
 
Op zondag 10 september (vanaf 11 uur) is er de opendeurdag van de Avelgemse hulpdiensten in de brandweerkazerne.   
Die dag zijn alle ogen gericht op de toekomst.  Het thema is moderne interventiemiddelen en -technieken. Dit is een samen-
werking tussen politiezone Mira, de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis Vlaanderen, de ambulancedienst 112 Avelgem, de 
Civiele Bescherming, @Bothino Avelgem en de brandweerpost Avelgem die deel uitmaakt van de hulpverleningszone Fluvia.  
Traditiegetrouw stelt men heel wat interventiemateriaal en -voertuigen ten toon, zijn er doorlopend demonstraties en zijn er 
verschillende attracties voor de kinderen.  Ook deze activiteit is gratis toegankelijk.  INFO: brandweer@avelgem.be

UIT DE GEMEENTERAAD VAN 29 MEI 2017
 
§ Goedkeuring van de code voor infrastructuur– en nutswerken langs gemeentewegen 
Deze code biedt aan de gemeente een middel om een betere handhaving uit te werken en afspraken af te dwingen bij de 
diverse uitvoerders op het terrein.    
INFO: DIENST OPENBARE WERKEN EN PATRIMONIUM | 056 65 30 30 | technische.dienst@avelgem.be 
 
§ Goedkeuring reglement voor het toekennen van een gemeentelijke huurpremie 
De premie kan aangevraagd worden door kandidaat-huurders die minstens 1 jaar ingeschreven staan op de wachtlijst voor 
een sociale woning en tevens voldoen aan een aantal voorwaarden zoals de kwaliteit van de woning, de huidige huurprijs, de 
hoofdverblijfplaats,...  De gemeentelijke huurpremie bedraagt 50 euro per maand en wordt toegekend voor 1 jaar.  
INFO: SOCIAAL HUIS | 056 65 07 70 | sociaalhuis@avelgem.be 
 
§ Goedkeuring van de opdracht t.b.v. € 45.000 voor herstel van het dak van het sportcentrum Ter Muncken 
De uitvoering van de werken is voorzien onmiddellijk na de zomervakantie.  
INFO: SPORTDIENST | 056 65 30 60 | sport@avelgem.be
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WOONZORGCAMPUS MET ZICHT OP DE SCHELDEMEERSEN 
 
In de woonzorgcampus van het OCMW in Avelgem kan je beroep doen op verschillende diensten.   
§ In Woonzorghuis Ter Meersch zetten de medewerkers zich elke dag in om de bewoners te ondersteunen en te voorzien in 
de nodige zorg.  Voor tijdelijke ondersteuning kan je er terecht in het kortverblijf.  
§ Kies je liever voor zelfstandig wonen, dan is een assistentiewoning de oplossing.  Residenties Steenhuuse en Scheldezicht 
liggen op wandelafstand van Woonzorghuis Ter Meersch.  Er kan vanuit de assistentiewoningen beroep gedaan worden op 
verschillende diensten van het woonzorghuis.  
§ Hulpbehoevende bewoners van Avelgem kunnen vanuit het woonzorghuis een warme maaltijd aan huis laten leveren.  
 
MEER INFO: Sociale dienst van Woonzorghuis Ter Meersch | 056 65 07 80.

 
Woonzorghuis Ter Meersch 

 
Assistentiewoning

 
Kamer kortverblijf
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Nu en dan krijgt de gemeente melding van spelende kinderen op de begraafplaatsen.  
Soms verdwijnen er ook bloemen of aandenkens van op de graven.  En hoewel het verboden 
is, gebruiken sommige fietsers de Avelgemse begraafplaats nog steeds als doorsteekroute.  
Op alle begraafplaatsen vinden we ook wel eens gedumpt huishoudelijk afval op de afvalhoop. 
Dit alles kan niet en getuigt van weinig respect. We doen dan ook een beroep op alle inwoners 
om de rust en de sereniteit op de begraafplaatsen te respecteren. Laat nabestaanden de kans 
om hun geliefden te herdenken zonder nodeloze bijkomende pijn of ergernissen.   
 
INFO: DIENST COMMUNICATIE | 056 65 30 30 | info@avelgem.be

RESPECTEER  
DE SERENITEIT 
OP DE  
BEGRAAF- 
PLAATSEN 

INFOMARKT 
HERINRICHTING 
DOORNIKSE-
STEENWEG 
 
 
WOENSDAG 5 JULI 2017 
17.00 tot 20.00 uur  
Spikkerelle 

Om de verkeers- en fietsveiligheid te 
verbeteren in de Doorniksesteenweg 
dringt een herinrichting zich op.  
Vanaf het kruispunt met de 
Stationsstraat tot en met het kruis-
punt met de Etienne Balcaenstraat  
zal de Doorniksesteenweg worden  
heraangelegd.  De werken gebeu-
ren in opdracht van het Agentschap 
Wegen en Verkeer (AWV) van de 
Vlaamse Overheid.  
 
Op woensdag 5 juli gaat hierover 
een infomarkt door in de foyer van 
Spikkerelle.  Van 17.00 tot 20.00 uur 
kunnen de plannen worden bekeken 
en zijn de medewerkers van AWV  
beschikbaar voor vragen.  De info-
markt is doorlopend toegankelijk. 
 
INFO: DIENST OPENBARE WERKEN EN 
PATRIMONIUM | 056 65 30 30 
mobiliteit@avelgem.be
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IS DE HUURWONING IN ORDE? 
 
Vooraleer je een woning verhuurt, ga je best na of de woning voldoet aan 
de minimale wettelijke kwaliteitsvereisten.  Zowel de woninghuurwet als de 
Vlaamse Wooncode leggen kwaliteitsnormen op voor woningen. 

Welke minimale kwaliteit moet de eigenaar garanderen bij aanvang  
van de huur? 
Bij aanvang van de huurovereenkomst moet de woning voldoen aan een  
aantal vereisten op vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit.  
Hierbij enkele voorbeelden:  
§  minimale voorzieningen zoals keuken, toilet, bad of douche, gootsteen en drinkbaar water moeten aanwezig zijn 
§ structurele stabiliteit van het gebouw 
§  veiligheid van de trappen en de aanwezige installaties (gas en elektriciteit, verwarming) 
§  indien er geen verwarming is moeten er aansluitingen zijn die een plaatsing door de huurder mogelijk maken 
§ geen vochtproblemen 
§  mogelijkheid tot verluchting en natuurlijke verlichting  
 
De gemeente Avelgem controleert alle huurwoningen op hun kwaliteit.  Indien je vragen hebt over de kwaliteit van jouw  
huurwoning of een woningonderzoek wenst aan te vragen, kan dit bij de dienst Woon-Zorg. 
 
Wat als de huurwoning niet in orde is? 
Indien een woning niet aan de minimale kwaliteitsvereisten voldoet, dan kan de huurder aan een vrederechter naar keuze om 
herstel of ontbinding van de huurovereenkomst vragen.  De huurder mag van dit keuzerecht geen misbruik maken  
(door bijvoorbeeld herstel te vragen terwijl de kosten zeer hoog zijn, of door ontbinding te vragen terwijl het probleem  
makkelijk te herstellen is). 
De huurder kan via de dienst Woon-Zorg kosteloos een procedure ongeschiktheid/onbewoonbaarheid opstarten. Dat is een 
administratieve procedure waarbij de burgemeester een woning ongeschikt kan verklaren nadat een technicus is langsgeko-
men om gebreken in de woning vast te stellen, met een heffing ten laste van de verhuurder tot gevolg als die niet tot herstel 
overgaat. 
 
INFO: DIENST WOON-ZORG | 056 65 07 70 | woonzorg@avelgem.be.

Iedere dinsdagmiddag opent Dorpsrestaurant ZOHRA de deuren. Enkele enthousiaste vrijwilligers zorgen voor een vlotte  
bediening.  Iedere 65-plusser en jonger persoon met een zorgvraag kan in het dorpsrestaurant terecht! 
§  Iedere dinsdagmiddag, vanaf 11.45–14.00 uur
§  Locatie: polyvalente ruimte van het Woonzorghuis Ter Meersch 
(Leopoldstraat 26 – 8580 Avelgem)
§  Inschrijven kan telefonisch (056 65 30 36) of door langs te gaan in het Sociaal Huis (Leopoldstraat 66, Avelgem), dit ten laatste 
tegen de woensdagmiddag 12.00 uur (de week ervoor)
§  Kostprijs: € 7,50 (soep, hoofdgerecht, dessert)
§  Gratis vervoer is mogelijk! Laat bij inschrijving weten dat je vervoer wenst, een vrijwilliger komt je dan halen. 
 
MENU JULI EN AUGUSTUS : 
(gesloten op 11 en 25 juli en op 1, 8 en 15 augustus)
§ 4 juli 2017:  Preisoep, lamsragout met ajuin, basilicum en groenterijst, yoghurt met fruit.
§ 18 juli 2017:  Knolseldersoep, ardeens gebraad met lentegroenten en aardappelen, chocoladepudding.
§ 22 augustus 2017:  Preisoep, lamsragout met ajuin, basilicum en groenterijst, yoghurt met fruit.
§ 29 augustus 2017:  Lentesoep, vol-au-vent met roomsaus, champignons en puree, yoghurt.
 
INFO: ZOHRA | 056 65 30 36 | zohra@avelgem.be

DORPSRESTAURANT ZOHRA
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OVERLIJDENS 
 
14.05.2017 André Vandevelde, echtgenoot van Antoinette David
18.05.2017 Frank Ostijn
18.05.2017 Magina Mommerency, echtgenote van Joseph Taelman
19.05.2017 Marie-Thérèse Van der Vorst, weduwe van Robertus Holvoet
21.05.2017 Paula Devos, weduwe van Louis Hendrickx
23.05.2017 Marguerite Anrijs, weduwe van Marcel Missaire
27.05.2017 Roger Soestronck, weduwnaar van Marie Demeulemeester
29.05.2017 Gabriël Ladou
02.06.2017 Stefaan Verdonck, echtgenoot van Cecile D’Haeye
02.06.2017 Kris Balcaen
07.06.2017 Yvonne Baert, echtgenote van André Wambeke
08.06.2017 Maria Vergucht, weduwe van Gerard Rommens
 
 

 GEBOORTES 
 
27.04.2017 Tess Vandenbogaerde, dochter van Sarah
02.05.2017 Vic Byttebier, zoon van Guy De Baere en Ellen Byttebier
03.05.2017 Monne Vanoost, zoon van Domien en Janne Gousseau
09.05.2017 Amber Libbrecht, dochter van Jesse en Judit Decoster
10.05.2017 Cilou Vervaeke, dochter van Gregory en Karen Dhaene
11.05.2017 Juline Lievens, dochter van Jeroen en Joyce Cordonnier
15.05.2017 Rien Demuynck, zoon van Jehan en Celine Vanassche
27.05.2017 Vince Vergeynst, zoon van Dario en Emmy Van Meerhaeghe

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

HUWELIJKEN 
 
03.06.2017 Günter Bouciqué en  
Ilse Vandesteene 

03.06.2017 Dave Opsomer en  
Sarah Holvoet

JUBILEA   
BRILJANTEN BRUILOFT
Etienne Delrue en Ivette 
Vancauwenberghe  
(Heestert 2/05/1952)
 
 
DIAMANTEN BRUILOFT
Jozef Craeymeersch en Marie Thérèse 
Ciers (Oostrozebeke 4/06/1957)
 
 
GOUDEN BRUILOFTEN 
John Declerck en Antoinette  
De Smul (Meigem 18/05/1967)
 
André Vanneste en Yvette Derycke  
(Avelgem 26/05/1967)
 
Jean-Pierre Kindt en Marcquelinne 
Deprez (Avelgem 26/05/1967)
 
Gaston Verhiest en Lilianne 
Vandemeulebroucke  
(Avelgem 2/06/1967) 

Lucas Louage en Margaretha  
Van Der Plas (Mansa 3/06/1967)

UITWISSELINGS-
ORGANISATIE 
AFS ZOEKT 
GASTGEZINNEN

Haal de wereld in huis, word gastgezin van een wereldstudent
In augustus verwelkomt AFS opnieuw 180 
jongeren van over de hele wereld die op 
uitwisseling komen naar Vlaanderen.  
De AFS-studenten verblijven een jaar in een 
gastgezin, gaan hier naar school en leren 
onze cultuur in al haar aspecten kennen. 
AFS biedt zo 180 gezinnen de kans om een 
onvergetelijk intercultureel avontuur aan te 
gaan!

AFS is een educatieve uitwisselingsorganisatie die jongeren en gezinnen intercultu-
rele leerkansen biedt.  Het is de eerste organisatie die een omkaderd en uitgewerkt 
programma voor gastgezinnen ontwikkelde. 
 
AFS-gastgezinnen worden door ervaren vrij-
willigers en stafleden begeleid vóór en tijdens 
dit internationale avontuur in eigen land. 
Bovendien breng je je gezin in contact met  
een andere cultuur of taal.
 
INFO: AFS | 015 79 50 10  
www.afsvlaanderen.be/gastgezin
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TECHNIEKACADEMIE AVELGEM
In het najaar van 2017 wordt de 4de editie van Techniekacademie Avelgem  
georganiseerd voor kinderen uit het 5de en 6de leerjaar, een initiatief van 
Hogeschool VIVES in samenwerking met gemeentebestuur Avelgem.  
 
Techniekacademie laat kinderen van het vijfde en zesde leerjaar op een unieke  
wijze kennis maken met techniek en technologie.  De workshops brengen de 
kinderen in contact met chemie, hout, metaal, kunststof, elektriciteit, elektronica, 
informatica en robotica en worden begeleid door professionele techniekmentoren. 
Op het einde worden alle ouders uitgenodigd voor de diploma-uitreiking.  
 
De techniekacademie vindt plaats op woensdagnamiddag, van 13 september tot 6 
december 2017 en bestaat uit elf workshops en één bedrijfsbezoek.  Er worden 2 
groepen georganiseerd: 13.30 uur tot 15.30 uur en 16.00 uur tot 18.00 uur. 

Inschrijven 
Inschrijven kan vanaf 2 september, je aanmelden (interesse laten blijken) kan nu reeds via www.techniekacademie-avelgem.be. 
Het aantal deelnemers is beperkt tot 20 per groep.  De deelnameprijs bedraagt € 70, materiaal en verzekering inbegrepen, en 
er is een fiscaal attest zodat tot 45% gerecupereerd kan worden.  Het 2e kind van hetzelfde gezin krijgt € 10 korting.  Je kan ook 
punten sparen via UiTPAS.  
 
INFO: Techniekacademie West-Vlaanderen | rik.hostyn@vives.be 

= UiTPASAANBOD

BOEKENHUISJES 
Boeken geven en nemen

In Avelgem duiken enkele Boekenhuisjes in het straatbeeld op: een leuke manier om boeken via kastjes met elkaar te 
delen, een idee overgewaaid uit de Verenigde Staten.  
 
“Neem een boek, geef een boek” is het principe waarop deze gratis minibibliotheekjes gebaseerd zijn.  Zoek je wat rust op 
een bankje en ben je je boek vergeten?  Geen paniek.  Je kiest een boek uit het Boekenhuisje en zet het na het lezen terug 
of je legt een boek uit je eigen boekenkast in de plaats.  Eenvoudig niet? Misschien heb jij een uitpuilende boekenkast en 
wil je plaatsmaken voor nieuwe titels?  Of heb je net een geweldig boek uit en wil je het delen met anderen?  Alle boeken 
zijn welkom zolang ze maar in goede staat zijn: thrillers, romantische verhalen, kinderboeken, kookboeken,… 
De bedoeling is dat de huisjes steeds gevuld zijn, als het kan telkens met andere boeken. 
 
Vanaf de zomer vind je vier Boekenhuisjes op volgende locaties: 
§ Bossuit: omgeving Pompgebouw 
§ Kerkhove: aan het ontmoetingscentrum 
§ Outrijve: aan het ontmoetingscentrum 
§ Waarmaarde: aan het ontmoetingscentrum

De bibliotheek is op zoek naar meters/peters die willen instaan  
voor de zorg van de Boekenhuisjes: de huisjes netjes houden,  
defecten signaleren, verwittigen als de bibliotheek voor aanvulling 
moet zorgen,…  Interesse? Neem contact op met de bibliotheek.

INFO: BIBLIOTHEEK | 056 65 30 40 | bibliotheek@avelgem.be 
                                                                                                                               De leerlingen van het 4de jaar van het Atheneum   
	 																																																												Avelgem	studierichting	‘hout’	hebben	de	 
                                                                                                                                         Boekenhuisjes gemaakt.
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= UiTPASAANBOD

Kleuterturnen | woensdag 
2de kleuter: 15.00-15.45 uur 
1ste kleuter: 15.45-16.30 uur

Sportacademie | woensdag 
voor kinderen vanaf 3de kleuter tot 
en met het 6de leerjaar:  
van 13.20 tot 15.00 uur. 

Zwemles voor kinderen 
Woensdag: 13.30-14.15 uur 
Vrijdag: 16.45-17.30 uur 
Enkel mogelijk indien het kind ge-
slaagd is voor de zwemtest. 

Watergewenning voor kinderen 
Woensdag: 14.30-15.00 uur 
Voor kinderen die niet slagen in de 
zwemtest.

Zwemvervolmaking 
Dinsdag: 16.30-17.15 uur 
Donderdag: 16.30-17.15 uur.  Enkel 
als je zwemles in de sportdienst hebt 
gevolgd.  

Overgangslessen naar de zwemschool: 
Woensdag 15.15-16.00 uur 
 
Zwemschool 
Enkel voor kinderen die vorig jaar 
reeds waren ingeschreven in het 
zwemtraject van de sportdienst en jon-
ger zijn dan 10 jaar (met inbegrip van 
het jaar waarin het kind 10 jaar wordt). 
Er mag maximaal aan 3 cycli per niveau 
zwemschool worden deelgenomen: 
§ Zwemschool brons:  
dinsdag 17.15-18.00 uur 
§ Zwemschool zilver: 
vrijdag 17.45-18.30 uur 
§ Zwemschool goud: 
woensdag 16.15-17.00 uur 

Recreatief	badminton 
op maandag, dinsdag, woensdag 
en donderdag: voor de exacte uren 
contacteer de sportdienst.

Recreatief	basket	|	donderdag 
20.30-22 uur

Ochtendzwemmen (8.00-8.45 uur) & 
middagzwemmen (12.00-13.00 uur) 
op maandag, woensdag en vrijdag 
tijdens het schooljaar (niet tijdens de 
schoolvakanties) 
 
Baantjeszwemmen (18.30-20 uur) op 
woensdag en vrijdag  
 
Seniorenzwemmen (vanaf 50 jaar): 
op vrijdag van 15.30 tot 17.00 uur 
met eventueel aquagym.

Yoga | donderdag 
9.00-10 uur

Schrijf je vanaf 15 augustus in voor de sportsessies  
van het nieuwe schooljaar 

De sportsessies gaan in september van start. 
Inschrijven: 
 § Kleuterturnen, sportacademie en zwemtest:  
via de webshop of aan het loket van de sportdienst 
(betalen op voorhand). 
 § Zwemlessen, zwemvervolmaking, zwemschool:  via bevestiging op de  
mail van de sportdienst (betalen op voorhand via overschrijving of  
aan het loket). 
 § Alle	andere	activiteiten: geen inschrijving vooraf nodig  
(betaling aan het loket of bij de redder per deelname). 
INFO: SPORTDIENST | 056 65 30 60 | sport@avelgem.be

Zomervakantie: rust en tijd voor al die dingen die te vaak blijven liggen.  Misschien wil jij de 
zomer gebruiken om even bij te lezen? 
In de bibliotheek zijn we ervan overtuigd dat er heel wat te ontdekken valt.  Meer nog: wij 
willen je verrassen en je op ontdekkingsreis sturen.  Kies uit onze vakantiekoffer en ontdek 
bloedstollende thrillers, romantische verhalen, voorleesverhalen voor de kinderen, reisgidsen, 
wandel- en fietskaarten, e-boeken en luisterboeken, avontuurlijke films… 
 
We helpen ook de koffer pakken van alle leerkrachten.  We sturen hen de zomer in met een 
pakket van vijf verrassende jeugdboeken met recensie.  
 
Onze suggesties krijg je helemaal gratis.  Graag ontvangen wij in ruil een foto. Eentje maar: van 
op reis - op een terrasje, op het strand, op expeditie,… - of gewoon gezellig thuis in de hang-
mat: als het maar een foto van jezelf is, mét het mooiste boek uit je pakket.  De foto’s en de 
boeken krijgen achteraf een speciale plaats in de bibliotheek.  Natuurlijk is iedereen benieuwd 
naar het boek dat de juf, meester, buurman of collega zo mooi vond!  Veel leesgenot! 
 
INFO: BIBLIOTHEEK | 056 65 30 40 | bibliotheek@avelgem.be

VERRASSINGEN 
IN JE VALIES  
 



 

 

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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DAGVLINDERWANDELING 
Zondag 16.07.17 | 14.00-17.00 uur 
Coupure Deweer, Meersstraat 45, Avelgem 
 
Wandeling voor kinderen en volwassenen op zoek naar de mooiste vlinders in de 
Scheldemeersen!  Breng jullie verrekijker mee. 
 
Breng zeker ook een bezoekje aan onze infostand op La Braderie  
(zaterdag 26 augustus 2017). 
 
ORGANISATIE: Natuurpunt Avelgem | katrien.vandenberghe@gmail.com 
www.natuurpunt.be 

GANZENHOFKRIERETOCHT 
Zaterdag 8 en zondag 09.07.17  
Bioboerderij Het Ganzenhof, Bosstraat 2,  
8580 Avelgem 
 
Mountainbiketocht, cyclotocht en familietocht -  
diverse afstanden! 
 
MEER INFO: www.ganzenhofkrieretocht.be

 

 

VERRASSINGSSPELNAMIDDAG 
Vrijdag 07.07.17 | 14.00 uur 
Spikkerelle, Scheldelaan 6, 8580 Avelgem 
Prijs: 10 euro - 5 euro (leden) 
 
Een namiddag om eens gezellig bij te praten bij een vleugje livemuziek.  Er is mogelijkheid om een partijtje te kaarten of 
om deel te nemen aan een quiz.  De namiddag wordt afgesloten met een koude schotel. 
 
ORGANISATIE | Vlaamse Federatie Gehandicapten Avelgem (VFG) | vfg.avelgem@telenet.be
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pwww.avelgem.be/uitagenda = UiTPASAANBOD

UiTPAS raakt meer en meer ingeburgerd in Avelgem en omstreken.  Avelgem is 
koploper in de regio Zuidwest wat het percentage pashouders betreft.  Er wordt 
ook volop gespaard, in Avelgem reeds 9328 punten.  UiTPAS mist ook zijn doel 
niet: de vrijetijdsparticipatie door mensen in armoede wordt aangemoedigd 
door het toekennen van een mooie korting. 
 
Ook deze zomer gaan we verder op dit elan.    
Heb je nog geen UiTPAS?  Aarzel dan niet, voor 3 euro kan je er eentje kopen in 
Spikkerelle, de bib of het sportcentrum en je krijgt er al meteen mooie wel-
komstvoordelen bij zoals bijvoorbeeld een gratis zwembeurt.  Deze zomer kan 
je ook naar hartelust sparen en omruilen.  Zo krijg je bijvoorbeeld voor 5 pun-
ten een gratis koffie in de bib, een drankjeton in Spikkerelle of een dagdeel bij 
‘t Speelplein of de Kinderclub.  Voor 10 punten heb je al een gratis wandel- of 
fietskaart of een zwembeurt.  Ontdek alle omruilvoordelen via  
www.uitinzuidwest.be/uitpas. 
 
In de regio zal je de UiTPAScaravan deze zomer aantreffen op tal van evenemen-
ten zoals Moenfeest, Waregem Koerse of de Openluchtfilm in Anzegem. 
 
INFO: DIENST JEUGD EN CULTUUR | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be 
  

GENIET VAN DE UiTPASVOORDELEN TIJDENS DE ZOMER 

 

WANDELEN EN FIETSEN IN AVELGEM 
Sinds kort is er een toeristische gids van Avelgem te 
verkrijgen in het gemeentehuis, de bibliotheek en 
Spikkerelle.  Je vindt hierin tal van toeristische trek- 
pleisters, horeca in Avelgem, toeristische tips en zo veel 
meer!  De folder is ook te vinden via www.avelgem.be/
toerisme. 
In de folder zijn heel wat fiets- en wandelroutes opge-
nomen.  Fiets- en wandelkaarten zijn te verkrijgen in 
Spikkerelle, de Bibliotheek en de sportdienst.  Verder 
zijn er de fietsroutes rond de ‘hoeves met verha-
len’, in de Scheldemeersen het Natuurleerpad en het 
Drogevoetenpad en is er een heel boeiende begeleide 
wandeling in Bossuit.  Ontdek alles in de toeristische gids 
of contacteer de dienst toerisme:  
056 65 30 90. 

Vul	het	strookje	in	op	de	flyer	die	je	vindt	in	de	bibliotheek	en	
via de website of facebookpagina van de bibliotheek en geniet 
van een gratis	sangria	tijdens	de	openluchtfilm.



Gemeentelijk informatieblad | maandelijks - niet in augustus | 34ste jaargang | juli-augustus 2017 | nr. 7 
Samenstelling en opmaak: Maaike Putman - maaike.putman@avelgem.be | www.avelgem.be 

Verantwoordelijke uitgever: Tom Beunens | Ruggekouterweg 8 | 8580 Avelgem

www.avelgem.be - info@avelgem.be

Er is van vrijdag 25 augustus 2017 tot en met zondag 27 augustus 2017  kermis  op het Daniël 
Vermandereplein.  Je kan er onder meer eendjes vissen, schieten of een ritje op de draaimolen maken!


