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Ontmasker oplichters  
aan de lijn!    
Heel wat consumenten komen in contact met onbe-
trouwbare televerkopers.  Hieronder enkele tips om deze te ontmaskeren: 
 
1. Maakt de verkoper zich bekend?  
Een televerkoper moet zijn identiteit en de onderneming waarvoor hij belt,  
kenbaar maken aan het begin van het gesprek alsook zijn intentie iets te verkopen. 
2. Is het aanbod van de verkoper duidelijk?  
Geeft de verkoper weinig informatie over de eigenschappen, de prijs of de duur van 
de overeenkomst, vraag dan om meer details. Misleidende telefoontjes gaan meestal 
over gratis aanbiedingen, kortingsbonnen of proefpakketjes om een product eerst uit te 
testen.  
3. Staat de televerkoper op de lijst van ondernemingen die al gemeld zijn bij de 
FOD Economie en het Europees Centrum voor de Consument.  Wees dan uiterst  
voorzichtig. 
4. Kreeg je een schriftelijke bevestiging?  
Een televerkoper is verplicht om je een bevestiging te sturen, per e-mail of per post.  
Daarin moet alle informatie staan over het aanbod en over jouw recht om van de aan-
koop af te zien. 
 
Kreeg je een verdacht telefoontje? Meld het dan aan de FOD Economie via meldpunt.
belgie.be en bij het Europees Centrum voor de Consument wanneer het bedrijf dat jou 
belde zich in een ander Europees land bevindt (https://www.eccbelgie.be).

DIENSTEN  
GESLOTEN
Alle gemeentelijke diensten, 
het zwembad en het Sociaal 
Huis zijn gesloten op vrijdag  
8 juni 2018. 
 
 
ZWEMBAD 
GESLOTEN 
 
Omwille van onderhoudswer-
ken en een relighting van het 
zwembad is het zwembad 
gesloten van 1 augustus 2018 
tot en met 31 augustus 2018.

‘Nie Mee Oes’ is de campagne omtrent middelengebruik van de  
gemeente Avelgem.  Deze campagne kadert binnen het gemeentelijk 
alcohol- en drugbeleid.  
 
Via een lokaal overlegplatform voert Avelgem een samenhangend beleid 
waarbinnen informatie-uitwisseling centraal staat en acties afgestemd zijn 
op de noden van de inwoners.  Het platform adviseert de gemeente in de 
ontwikkeling van een lokaal alcohol- en drugbeleid. 

Iets melden? 
Op www.niemeeoes.be kan je terecht voor informatie en advies en kan 
je ook problemen of overlast m.b.t. middelengebruik melden.  Dit kan 
anoniem, maar wil je graag een antwoord op jouw melding, laat dan zeker 
contactgegevens na.  Alles komt terecht bij een vertrouwenspersoon bin-
nen de gemeentelijke administratie die de informatie discreet en vertrou-
welijk behandelt.  Mailen kan ook via niemeeoes@avelgem.be. Strafbare 
feiten worden gemeld aan de bevoegde overheden.  
 
Met jouw organisatie actief inzetten op alcohol- en drugbeleid? 
Alle organisaties met een jeugdwerking op Avelgems grondgebied  
werden uitgenodigd het charter ‘Nie Mee Oes’ te ondertekenen en zo de 
campagne te onderschrijven.   
 

Intussen werd het charter reeds door 17 organisaties ondertekend:  
Theatergezelschap Tope, GO! atheneum, St. Jan Berchmanscollege, Jeugdhuis Krak, Gezinsbond Avelgem, Skibo, Jeugdbrandweer, 
Jeugdharmonie, Duikschool Dalton, Volleybalclub Kerdavo, Basket Avelgem, KVK Avelgem, No Limit Team, Chirojongens en –meis-
jes Avelgem, Speelpleinwerking Avelgem en Jeugdraad Avelgem.  Wil jouw vereniging ook partner worden van Nie Mee Oes? 
Neem contact op via niemeeoes@avelgem.be.
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GESTORVEN HUISDIEREN
Waar mag je jouw gestorven huisdier - al dan niet gecremeerd - een laatste rustplaats bezorgen? 
•  Er bestaan dierencrematoria waaronder enkele met een eigen begraafplaats.  De as mag thuis bewaard worden in een urne. 
•  In Avelgem mag je een huisdier begraven in eigen tuin, op voorwaarde dat het dier minder dan 10 kg weegt en niet  
gestorven is door een besmettelijke ziekte. 
 
Heb je een gestorven huisdier gevonden waarvan de eigenaar niet gekend is?  Neem dan contact op met de gemeente waar 
het dode dier zich bevindt.  Raak het dier niet aan met de blote handen, je kan er ziek van worden.

Een hart voor hulpverlening? Dan ben je misschien wel meer brandweer dan je 
denkt en is een job in bijberoep bij de brandweer iets voor jou. Want de West-
Vlaamse brandweer zoekt jou! Geen uitzonderlijke helden of bovenmenselijke 
sporters, maar wel gemotiveerde mensen die graag helpen waar ze kunnen.  
En dit in een team dat voor elkaar door het vuur gaat. 

WORD VRIJWILLIG 
BRANDWEERMAN/ 
-VROUW

 
1. Voorwaarden 
Kan je onderstaande afvinken? Dan kan je doorgaan naar stap twee: het behalen  
van het Federaal geschiktheidsattest.  
• EU-burger 
• Meerderjarig  
• Rijbewijs B 
• Je geniet van burgerlijke rechten  
• Je dienstplichtwetten zijn in orde  
• Uittreksel uit het strafregister 
 
2. Federaal geschiktheidsattest 
Om je kandidaat te stellen als brandweervrijwilliger, behaal je eerst het federaal 
geschiktheidsattest (FGA). In West-Vlaanderen organiseert brandweerschool  
Wobra uit Zedelgem deze proeven, die volgende omvatten:  
 
1/ cognitieve proef: peiling naar je algemene en parate kennis  
2/ handvaardigheids- en fysieke proef: indien geslaagd voor de cognitieve proef  
 
Deelnemen?  
Op dinsdag 19 juni stelt de brandweerschool de inschrijvingen open.  Registeren kan via www.ikwordbrandweer.be.    
Op die website kan je ook een duidelijke richtlijn terugvinden rond de proeven.  
 
3. Aan de slag bij de brandweer 
Het FGA-attest behaald? Proficiat! Dan kan je aankloppen bij een hulpverleningszone in je buurt. In Zuid-West-Vlaanderen is dat 
hulpverleningszone Fluvia.  Maak als geïnteresseerde nu al vrijblijvend kennis met de brandweer in één van de infosessies:  
• zondag 3 juni om 10.00 uur: brandweerpost Waregem, Weversstraat 39 
• maandag 18 juni om 19.00 u ur: brandweerpost Kortrijk, Doorniksesteenweg 214 A 

INFO www.hvzfluvia.be | www.ikwordbrandweer.be | Facebook: Werken bij de West-Vlaamse brandweer

vlaanderen.be
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OPEN TUINDAG  
AVELGEMSE VOLKSTUIN  

‘OEZE LOCHTING’ 
 
 

Zaterdag 23.06.18 van 14.00 uur tot 17.00 uur 
Oeze Lochting: Leopoldstraat 66, 8580 Avelgem 

 
INFO  volkstuin@avelgem.be

OPEN TUINDAG
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BEBLOEMING IN 2018 
 
De voorbije jaren behaalde Avelgem 3 bloemensymbolen 
in de wedstrijd die uitgaat van de VVOG (Vereniging Voor 
Openbaar Groen).  Dat is de hoogst haalbare graad. 
 
Vanaf eind mei zullen éénjarige bloemen opnieuw in het 
straatbeeld verschijnen.  Dit jaar is het vooral de combi-
natie van witte, rode en gele bloemen.  
Vorig jaar fleurden witte, paarse en gele bloemen het 
straatbeeld op. 
 
De gemeente hoopt dat veel bewoners het voorbeeld 
volgen en ook hun woninggevel van bloemen voorzien.  
De mensen die reeds jaren hun gevel opfleuren, willen 
we langs deze weg danken, omdat Avelgem daarmee nog 
meer kleur krijgt en nog meer een “bloemengemeente” 
is. 

LEEFOMGEVING

INFO  DIENST OPENBARE WERKEN EN PATRIMONIUM 
056 65 30 30 | technische.dienst@avelgem.be

VERKEERSMAATREGELEN 
EVENEMENTEN / WIELERWEDSTRIJDEN  

Alle tijdelijke verkeersmaatregelen in functie van evene-
menten en sportwedstrijden vind je via deze link: 

https://www.avelgem.be/
tijdelijke-verkeersmaatregelen

GEZOCHT: HONDEN OM 
MEE TE WANDELEN 
 
Groep Ubuntu is een netwerkorganisatie die personen 
met een beperking ondersteunt in de regio Zuid-West-
Vlaanderen.  Al enkele jaren is ‘wekelijks wandelen met 
honden’ een activiteit.  Voortaan organiseren ze dit ook 
in Avelgem.  Ze zijn hiervoor op zoek naar honden om 
wekelijks uit te laten.   
Heb je zelf een hond en wil je die wekelijks toevertrou-
wen?  Of ken je iemand met een hond die dit zou willen?   
 
Neem dan contact op stage.pallet@groepubuntu.org 
0491 71 24 25.
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drink voldoendewees voorbereid hou je huis koelhou jezelf koel

Zon in overvloed, 
verzorg jezelf en anderen goed.
warmedagen.be

OPGELET MET HET 
VOEDEREN VAN DIEREN 

Voeder geen dieren zonder dat je dit afgesproken hebt met 
de eigenaar van de dieren.  Vaak krijgen dieren voedsel dat 

niet geschikt is voor hen en waar ze ziek van worden.   
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GEZOCHT:  
VRIJWILLIGERS  
VOOR VERDELING 
VOEDSELPAKKETTEN 
 
 
Sinds enkele jaren worden er op dinsdag-
avond in het Sociaal Huis van Avelgem 
voedselpakketten verdeeld. Mits doorver-
wijzing kunnen inwoners van Avelgem tus-
sen 16.00 uur en 18.30 uur hun voedsel-
pakket komen afhalen. 
 
Kan jij je één of meerdere keren per 
maand vrijmaken op dinsdag van 15.15 
uur tot 18.30 uur, ben je sociaal geënga-
geerd en heb je aandacht voor anderen?  
Dan ben jij misschien één van de geknipte 
en enthousiaste vrijwilligers om ons  
vrijwilligersteam te vervolledigen. 
 
Aan de hand van een beurtsysteem zorg je samen met andere vrijwilligers voor het verdelen van de voedselpakketten in het 
Sociaal Huis.  Schrikt het tillen van (soms zware) pakketten, het bijhouden van administratie / betalingen en het leggen van 
contacten met de mensen je niet af?  Dan ben jij de vrijwilliger die we zoeken!
 
Spreekt dit alles je aan of krijg je graag wat extra informatie omtrent de voedselbank?  
Aarzel dan niet en neem vrijblijvend contact op.                   
INFO  SOCIAAL HUIS | 056 65 07 70 | sociaalhuis@avelgem.be

POETSHULP NODIG?   
 

Ben je geïnteresseerd in poetshulp met dienstencheques?  Contacteer dan Dienstenonderneming West-Vlaamse 
Scheldestreek.  Je kan hier terecht met al je vragen omtrent dienstencheques (waarvoor te gebruiken, kostprijs, ...). 

 
INFO  Dienstenonderneming West-Vlaamse Scheldestreek 

Leopoldstraat 66, 8580 Avelgem (Sociaal Huis) 
056 65 07 70  

dienstenonderneming@avelgem.be
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OVERLIJDENS 
 
06.04.2018 Mieke Lamont
12.04.2018 Cecilia Delobelle, weduwe van Firmin Verhoest
14.04.2018 Jean Daenens, weduwnaar van Anna Debeurme
16.04.2018 Brigitta Naessens, echtgenote van Joseph Delbeke
17.04.2018 Marcel Vercruysse
19.04.2018 Gabriella Demeyere, weduwe van Roger Vanschamelhout
20.04.2018 Ronny Van Eeckhout
21.04.2018 Noël Matthys, echtgenoot van Lidy Himpe
22.04.2018 Richarda Vandenberghe, weduwe van Willem Delobelle
24.04.2018 Leon Desmeytere, echtgenoot van Jeanine Verriest
25.04.2018 Gerda Vancauwenberghe, echtgenote van John Malysse
26.04.2018 Maurice Van Poucke
05.05.2018 Suzanna Vandenberghe, echtgenote van Karel Wambeke
11.05.2018 Rik Hooreman, echtgenoot van Caroline Ducatteeuw
13.05.2018 Maria Spincemaille, weduwe van Boudewyn Porreye

  GEBOORTES 
 
06.04.2018 Julie Walcarius, dochter van Bert en Leen Demasure
07.04.2018 Jayden Pollet, zoon van Kevin en Mellisa Guillemijn
19.04.2018 Kayleigh Vercoutere, dochter van Matthias en Deborah Lachat
24.04.2018 Rylie Hoste Lottin, dochter van Cedric en Iesha Lottin
24.04.2018 Inora Vandenbroeke, dochter van Giles en Jessica Caeytant

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

BLOEDINZAMELING
RODE KRUIS VLAANDEREN 
 
MAANDAG 18.06.18  
18.30-21.00 uur 
Sint Jan 
Berchmansbasisschool 
Leopoldstraat Avelgem

HUWELIJKEN  
25.04.2018 Patrick Vanhoutte en 
Katrien Vandebril
27.04.2018 Arvid Martens en  
Shannen Deconinck
28.04.2018 Christoff Van Overtveldt  
en Tamara Blauwblomme
04.05.2018 Samuel Maroy en  
Veerle Vanbeselaere
12.05.2018 Marc Haesaert en  
Malvina Devos 
 
 JUBILEA  
Marcel Decraene en Diana Secember 
Gouden Bruiloft (Deerlijk 19/04/1968)
Hugo Verriest en Lucie De Baere 
Gouden Bruiloft (Avelgem 26/04/1968)
Silvain Taelman en Rosette Fauconnier 
Gouden Bruiloft (Sint-Denijs 
04/05/1968)
Lucien Van Glabeke en Marie Hélène 
Vandemeulebroucke  
Gouden Bruiloft (Avelgem 10/05/1968)
Georges Dejonghe en Marie 
Duponcheel  
Platina Bruiloft (Avelgem 17/05/1948)
Georges Defresne en Maria Flo  
Diamanten Bruiloft (Lauwe 22/05/1958)

BE-ALERT    
Schrijf je in zodat ook jij verwittigd 
wordt bij noodsituaties!

In noodsituaties is snelheid erg belang-
rijk.  Daarom werkt Avelgem ook met 
BE-Alert, de alarmeringstool van de 
Federale Overheidsdienst Binnenlandse 
Zaken waarmee we iedereen op wie een 
noodsituatie impact heeft, snel kunnen 
bereiken.  Als je je inschrijft, ontvang 
je in een noodsituatie onmiddellijk een 
bericht met de correcte informatie en/
of maatregelen.  Je kiest zelf of je ver-
wittigd wordt via e-mail, sms, bericht op 
sociale media of telefoon. 
 
Wil jij in geval van nood ook weten wat je best doet? Dan is het belangrijk dat je 
je inschrijft op BE-Alert.  
BE-Alert is volledig gratis. Jouw gegevens worden ook nooit gedeeld met derden.
 
Schrijf je via deze link in op BE-Alert en ontvang onze noodberichten:  
http://www.be-alert.be/nl/schrijf-je
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JEUGDAANBOD ZOMERVAKANTIE
In de zomervakantie bieden we een ruim aanbod aan voor kinderen tussen 
2,5 en 14 jaar.  Je kan jezelf komen uitleven op onze speelpleinwerkingen in 
Kerkhove en dit jaar uitzonderlijk in Spikkerelle.  Je kan daarnaast deelnemen 
aan één van de vele sportkampen van de sportdienst of het sport-spel-en 
belevingskamp met als centraal thema ‘Circus’.  En alsof dat nog niet genoeg 
is kan je ook heel wat leuke activiteiten volgen via ons Grabbelaanbod (licht-
graffiti, juwelen maken, textiel verven, koken, …), kan je mee naar Popeiland 
of kan je mee op verschillende uitstappen o.a. naar ’t Ganzenhof of Walibi.   
Ons volledige aanbod kan je vinden op de website, inschrijven kan via de  
webshop, in Spikkerelle of in de sportdienst. 

Deelname jeugd- en sportactiviteiten 
2017 
 
Het fiscaal attest 2017 voor ‘kinderopvang’ kan je opvragen via de webshop www.avelgem.be/webshop. 
De attesten worden niet per post verstuurd.   
Meer info: www.avelgem.be

= UiTPASAANBOD

OOK DIT JAAR POPEILAND
Op woensdag 27 juni begeven we ons naar Domein Puyenbroeck in Wachtebeke voor de 21st editie van Popeiland!  
Het kinder- en jongerenfestival kan opnieuw een indrukwekkende affiche voorleggen met heel wat goeie muziek van Lil Kleine, 
Ghost Rockers,  DJ Yolotanker en meer!  Ook Koen van de Buurtpolitie en de mannen van STUK tv zullen er te vinden zijn!  
Daarnaast wordt ook een mix aan randanimatie voorzien: mega adventurebanen, een knock out, skywatch, beautyfarm, ... 
Iedereen geboren tussen 2003 en 2012 kan mee, tickets kunnen aangekocht worden via de webshop, in Spikkerelle of in de 
sportdienst voor € 12 (ticket, vervoer en begeleiding) tot en met woensdag 20 juni 2018. 
 
Bushaltes:  
Kerk Bossuit: vertrek 12.30 uur – aankomst 19.20 uur
St. Pietersstraat Outrijve: vertrek 12.35 uur – aankomst 19.15 uur 
Sporthal Ter Muncken: vertrek 12.40 uur – aankomst 19.10 uur 
Inrit O.L.V. – straat Waarmaarde: vertrek 12.45 uur – aankomst 19.05 uur
OC Kerkhove: vertrek 12.50 uur – aankomst 19.00 uur 

OPROEP ANIMATOREN
Voor onze vakantiewerking zijn we nog op zoek 
naar enthousiaste jongeren!  Ben je geboren in 
2002 (of vroeger)? Ben je creatief, sociaal en deins 
je er niet voor terug om eens goed gek te doen?  
Dan is het speelplein iets voor jou! In ruil krijg 
je: een superleuke vakantie, een nieuwe groep 
vrienden, een vergoeding én een onvergetelijke 
ervaring!  
Interesse? Mail dan naar jeugd@avelgem.be 

FISCALE ATTESTEN
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= UiTPASAANBOD

INSCHRIJVINGEN DEELTIJDS 
KUNSTONDERWIJS 
SCHOOLJAAR 2018-2019 
 
Vanaf begin juni starten de inschrijvingen van het deeltijds kunstonderwijs,  
zowel voor het Conservatorium als voor GAVKA. 
 
Ben je muzikaal aangelegd, sta je te popelen om een muziekinstrument te  
bespelen, hou je van woordkunst, voordracht of toneel?  Ben je een creatieve 
duizendpoot die graag tekent, schildert of met vormen en kleuren tovert? 
 
Schrijf je dan zeker in bij het kunstonderwijs in Avelgem!  
Dat kan online via www.mijnacademie.be/conservatoriumkortrijk of  
www.mijnacademie.be/academiekortrijk. 

Foto-
tentoonstelling 
Spikkerelle 
LIES 
DEPRAETERE
  
Lies Depraetere was 
een jaar lang huisfoto-
grafe van Spikkerelle 
en legde heel wat 
activiteiten vast op 
beeld.  Het resultaat 
hiervan is te bewon-
deren in een expo 
naar aanleiding van 
10 jaar Spikkerelle 
 
ZA 09.06.18 t.e.m. 
WO 13.06.18 
za en zo: 10-12u en 
van 13-17u | ma, di: 
9-12u | wo: 14-18u 
Toegang gratis.

Eindejaarstentoonstelling
zondag 24 juni 2018 - 10.30 tot 18.00 uur 

oud stationsgebouw Avelgem 

filiaal van
Academie

Kortrijk 
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EINDEJAARS- 
TENTOONSTELLING 

GAVKA
 

ZO 24.06.18  
10.30 uur - 18.00 uur 

OUD STATIONSGEBOUW 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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RECREATIEF 
VOLLEYBALTORNOOI 
Zaterdag 09.06.18 | 09.30-17.00 uur 
Sportcentrum Ter Muncken 
Doorniksesteenweg 226, Avelgem 
€ 35 
 
De Ter Muncken Smashers  
organiseren dit recreatief tornooi.  
Competitiespelers worden niet  
toegelaten.   
 
INFO & INSCHRIJVEN 
Ter Muncken Smashers
jens.vanwambeke@telenet.be 
 

DIGIDOKTER: BESTANDEN OPSLAAN IN DE CLOUD 
Zaterdag 09.06.18 | 10.00-12.00 uur | Zaal Ter Biest - Bibliotheek- Doorniksesteenweg 77A, Avelgem | € 5 
 
Wil je ook zelfredzamer worden aan de pc?  Dat kan!  Maak kennis met de Digidokter.   
Maandelijks geeft een ict-deskundige een uiteenzetting over de nieuwste trends of technologieën.   
Na de lezing volgt een ‘spreekuur’ waarin al jouw vragen beantwoord worden.  Breng hiervoor gerust je 
eigen laptop, smartphone of tablet mee.  Ter plaatse depanneren doet de Digidokter niet,  
maar hij helpt je wel de juiste diagnose te stellen en zelf de problemen op te lossen. 
 
INFO & INSCHRIJVEN 
Bibliotheek: aan de infobalie | webshop: www.avelgem.be/webshop 

 

 

DIVERSITY MET DE 
GBK BAND 
Zaterdag 16.06.18 | 20.00 uur 
Spikkerelle, Scheldelaan 6, Avelgem 
€ 12 - € 10 (leden, VVK) 
 
De GBK band uit Kortrijk is een 
volwaardige big band met gedegen 
muzikanten.  Er komen nummers aan 
bod van onder meer Glenn Miller en 
Miles Davis.   
 
ORGANISATIE 
Davidsfonds Avelgem  
0496 22 56 25  
davidsfonds.avelgem@gmail.com

 

CHILL-OUT-FEST 
Vrijdag 22.06.18 | 14.30 uur  
Evenemententerrein Spikkerelle 
 
 
22 juni, voor veel studenten van het 
secundair onderwijs staat dit gelijk 
aan de laatste examendag.  De sport-
dienst, de dienst jeugd en cultuur en 
jeugdhuis KRAK slaan ook dit jaar de 
handen in elkaar om de jongeren van 
Avelgem een aangenaam begin van 
de vakantie te bezorgen. 
 
In de namiddag zullen vanaf 14.30 tot 
20.00 uur op de evenementenweide 
naast Spikkerelle heel wat sportieve 
en minder sportieve activiteiten 
worden opgesteld.  Daarna is en blijft 
iedereen welkom in KRAK!  
 
We verklappen nog niet wat, maar 
volg zeker het evenement op 
Facebook.  
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pwww.avelgem.be/uitagenda = UiTPASAANBOD

BLACKOUT SUMMER 
Vrijdag 22.06.18  
Jeugdhuis Krak, Scheldelaan 6A, 8580 Avelgem

BACKDOOR BUZZE 
Zaterdag 23.06.18  
Jeugdhuis Krak, Scheldelaan 6A, 8580 Avelgem

Op vrijdag 22 juni sluiten we het 
hoofdstuk ‘examens’ volledig af met 
Chill-Out-Fest en Blackout Summer.  
Een kingsize zwembad op een tro-
pisch ingericht terras, zomerse vibes 
door de speakers van onze  
DJ-booth, streetfood, buitenbar, ... 
 
Naar jaarlijkse traditie gaat jeugdhuis 
Krak tijdens Backdoor Buzze helemaal 
uit z’n dak op de laatste zaterdag 
voor de zomer.  Gooi de examenstress 
helemaal van je af en zet de vakantie 
feestelijk in! 
Foute acts, stevige bands, jong 
talent... het zit er weer allemaal in 
tijdens deze beruchte editie van de 
Backdoor Concerts. 

ORGANISATIE  Jeugdhuis KRAK  
 www.krak.be
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KUNSTZOMER
IN DE LEIESTREEK

  2018 

GRATIS TOEGANG 
MEER INFO: WWW.KUNSTZOMER-LEIESTREEK.BE

AVELGEM 
SPIERE-HELKIJN

A     V     E     L     G     E     M

AVELGEM - BOSSUIT 
KUNSTKERK (1 JULI - 30 SEPTEMBER) 
DOORNIKSESTEENWEG  
KUNSTENAAR: TOM LINSTER

 
POMPGEBOUW (1 JULI - 30 SEPTEMBER) 
DOORNIKSESTEENWEG 402 
KUNSTENAARS: STEFAAN DEFOORT | ISABELLE BOSSUYT |  
MARIANNE DEMEIRE | RIKI | FRANCIS VERBAEYS

V.
U

. T
om

 B
eu

ne
ns

, R
ug

ge
ko

ut
er

w
eg

  8
 8

58
0 

Av
el

ge
m

 
OUD ZWEMBAD SPIERE (1 - 22 JULI) 
OUDENAARDSEWEG 66  
KUNSTENAAR: CARLOS CALUWIER

SPIERE-HELKIJN ESPIERRES-HELCHIN 
HOEVEBROUWERIJ D’HELCHIN (1 - 8 JULI) 
STATIONSSTRAAT 20  
KUNSTENAARS: LINDA LACOMBE | KATRIEN BOUDRY | JOS BOUDRY

 
DE PEIRDEBLOMME (1 - 8 JULI) 
STATIONSSTRAAT 51 
KUNSTENAARS: EDWARD VERCRUYSSE | SONJA BULTEEL

KUNSTZOMER 
OOK IN AVELGEM  

EN SPIERE-HELKIJN 
 

Op 5 locaties in Spiere-Helkijn 
en Avelgem zijn kunstwerken te 

bewonderen in het kader van 
het jaarlijkse kunstproject van 

Toerisme Leiestreek: Kunstzomer.

NIEUW: AVELGEM PLOATSE 
Avelgem Ploatse is een markt in de centrumstraten van Avelgem waar 

lokale ondernemers, ambachten en de plaatselijke  
verenigingen centraal staan.  

Ontdek de troeven van lokaal kopen en ontdek bijvoorbeeld een hoeve 
die al jarenlang varkens kweekt, die ene schoenwinkel die je steeds het 

juiste advies geeft, de groenteboer die kraakverse groenten levert,  
die ene verzekeraar die je de juiste verzekering aanbeveelt… 

Avelgem Ploatse zal tijdens deze eerste editie  
in een ‘jaren ‘80-jasje’ gehuld worden. 
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SPIKKERELLE

KICK-OFF
FESTIVAL

18 19 -

VR 1 JUNI 2018   
20.15 uur 
Gratis toegang 

 
Voorstelling nieuw cultuurseizoen  

hapjes | drankjes | zomerterras  

SPIKKERELLE . 056 65 30 90 . spikkerelle@avelgem.be 


