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2UW GEMEENTE
DOORTOCHT RONDE
VAN VLAANDEREN
1 & 2 april 2017

Op zondag 2 april 2017 passeert De Ronde van Vlaanderen in Avelgem, de ENIGE
West-Vlaamse gemeente die de volgende 5 jaar de Ronde nog mag verwelkomen.
Samen met de provincie West-Vlaanderen, de vzw8580, het Wielermuseum Roeselare
en Flanders Classics maken we er onder het motto ‘KJIR NE KI WERE’ iets aparts van!
In het OC Kerkhove staan nooit eerder vertoonde foto’s tentoon.
Je ontdekt er ook een splinternieuw likeurtje op basis van het recept van de
Avelgemse Perentaart. De openingsuren vind je op www.avelgem.be/doortochtrvv.

De dag zelf zijn onder meer een reuzenscherm, het West-Vlaams koerscafé en foodtrucks de aanzet van een echt volksfeest!
Ben jij een culinair liefhebber? Dan nodigen we je graag uit naar het Clubhouse. Een feest waar je volop geniet van een
smakelijk parcours doorspekt met opwinding, koers en plezier. Kortom: West-Vlaamse gastronomie en lokale producten ten top!
Je komt er alles over te weten op www.rondefeest.be.
Tussen 11.00 en 23.00 uur brengt een shuttlebus jou heen en terug van Avelgem naar de feestlocatie in Kerkhove.

Mobiliteitsmaatregelen
Zaterdag 1 april 2017 van 8.00 tot 20.00 uur

Doortocht Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen
• geen verkeer mogelijk tussen Wortegem-Petegem en het rondpunt in Kerkhove
• éénrichtingsverkeer op de N453 in Wortegem-Petegem en Oudenaarde
• bewoners van de Varent, Krevelstraat, Heye, Oude Plaats, Maelstene en Sint-Amandswijk kunnen niet via de
Oudenaardsesteenweg richting Avelgem rijden

Zondag 2 april 2017 vanaf 9.30 uur

Doortocht Ronde van Vlaanderen voor elite
• geen verkeer mogelijk van aan het rondpunt in Kerkhove richting Berchem, noch richting Wortegem-Petegem
• richting Avelgem, éénrichtingsverkeer in de Oudenaardsesteenweg vanaf het rondpunt in Kerkhove tot aan de Ruggestraat
• verkeer van Avelgem richting Kerkhove moet omrijden via de Bevrijdingslaan-Bosstraat-Knobbelstraat (zone Anzegem) en
via de Ruggestraat (zone Kluisbergen)
• parkeerverbod in de Kaaistraat en de Kapellestraat
Tussen 11.00 en 23.00 uur: gratis shuttlebus
Op zondag 2 april van 11.00 tot 23.00 uur rijdt een gratis shuttlebus
voortdurend op en af tussen Avelgem en de feestlocatie in Kerkhove.
Stopplaatsen Avelgem
• parking Colruyt
• centrumparking wekelijkse markt
De stopplaats Kerkhove
• kruising Kaaistraat en Kapellestraat

INFO

DIENST GRONDGEBIEDZAKEN
056 65 30 30 | milieu@avelgem.be
www.avelgem.be
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UW GEMEENTE

DOVEN
OPENBARE
VERLICHTING
in cijfers

INFO

DIENST GRONDGEBIEDZAKEN
056 65 30 30
milieu@avelgem.be

Sinds juni 2016 dooft Avelgem de openbare verlichting langs de gemeentewegen van
23.00 tot 5.00 uur. Hierdoor is er minder CO₂-uitstoot, wat nodig is om de klimaatdoelstellingen te behalen. Als we op vandaag de cijfers van 2015 en 2016 vergelijken, stellen
we een verschil vast van 26.398 kg of 26 TON minder CO₂-uitstoot! (bijna 20%)
Maar wat is 1 ton CO₂-uitstoot nu? Wel, dat stoot je uit wanneer je:
• 319 liter diesel verbrandt
• 7x naar Parijs vliegt
• 300 kilo standaard kantoorpapier verbruikt
• 16.000 km met de trein reist
• 500 dagen ademhaalt
Ondanks een prijsstijging van de gemiddelde prijs per kWh, bespaarde de gemeente
door het doven van de verlichting 10.000 euro in 2016 (voor een half jaar).

DIENSTEN GESLOTEN

• Op paasmaandag 17 april 2017 zijn de gemeentelijke diensten en de OCMW-diensten gesloten.
Het zwembad is ook gesloten op zondag 16 april 2017 (Pasen).
• Openingstijden zwembad: tegen sluitingstijd moet je het volledige gebouw verlaten hebben (dus het bad zelf, de douches,
de kleedkamers en de gangen) en niet alleen het bad zelf. Openinsuren gemeentelijke diensten: www.avelgem.be.

FEEST 75-JARIGEN

Ben je geboren in 1942? Noteer alvast in je agenda: op zaterdag 18 november 2017 vindt het feest van de 75-jarigen uit onze
gemeente plaats in Salons Alta Ripa samen met een ontvangst in het gemeentehuis om 11.00 uur.
Meer info: Jan Taelman | 056 64 51 49.

HOU DE HYDRANTEN VRIJ
Een vlotte toegang naar de hydranten is noodzakelijk om de brandweer van bluswater te
voorzien. Wanneer de brandweer ter plaatse komt, wordt water van het distributienet voor
leidingwater afgenomen. Uitzonderlijk wordt ook wel eens water gepompt uit een kanaal,
een waterloop of een vijver. Ook de mobiele tankwagens van de brandweer zijn geschikt
voor een eerste aanpak, het blussen van kleine branden of bij interventies waarbij er geen
waterleiding beschikbaar is. Bij een interventie dient de brandweer onmiddellijk gebruik te
kunnen maken van de aanwezige hydranten en die vlot kunnen bereiken.
In onze gemeente zijn er zo’n 670 hydranten aanwezig. De hydranten herken je aan de
metalen deksels en aan de gele driehoekjes op de weg. Verder staat er in de nabije
omgeving meestal een plaatje (op paal of op gevel) met daarop de coördinaten, die de juiste
locatie van de hydrant aanduiden. Gelieve de hydranten dan ook steeds vrij te houden en
er geen voertuigen op te parkeren.
Enkele tips die kunnen helpen om een snelle interventie van de brandweer te garanderen:
• Hou de identificatiepalen en borden vrij van takken, struiken, enz. Wanneer deze bevuild
zouden zijn door groenaanslag help je ons door dit mee te reinigen, zo kunnen de
brandweermannen van ver de hydranten opmerken.
• Voorzie een vrije ruimte van 1 m rond de hydranten. Dit is nodig om de brandweerslangen te kunnen aansluiten.
In deze zone mag enkel lage begroeiing (bodembedekkers of gras) aanwezig zijn, buiten straattegels en verharding.
• Hou het hydrantdeksel vrij van onkruid, zand, sneeuw, enz. Jammer genoeg ondervindt de brandweer in de praktijk veel
vertraging doordat deksels onder een laag kiezels, zand, enz. belanden.
• Wanneer je merkt dat er een signalisatiebordje ontbreekt, meld dit dan via info@avelgem.be.
Wij zorgen ervoor dat de bevoegde dienst hiervan op de hoogte wordt gebracht en het probleem wordt opgelost.

INFO DIENST OPENBARE WERKEN & PATRIMONIUM | 056 65 30 30 | technische.dienst@avelgem.be
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GEZOCHT:
NETHEIDSMEESTERS &
GLASBOLPETERS
of -METERS
Word netheidsmeester

Als netheidsmeester vorm je een lokaal aanspreekpunt voor vragen over afval en hou je je straat of buurt proper.
Hiervoor krijg je opruimmateriaal van Imog en een financiële aanmoediging van €90/jaar. Je adviseert ook buurtbewoners hoe ze afval kunnen vermijden en hoe ze beter kunnen sorteren. Verder fungeer je als doorgeefluik van
vragen, opmerkingen e.d. naar het gemeentebestuur.
Imog organiseert een opleiding van twee avonden op 20 en 25 april van 19.00 tot 21.00 uur in de kantoren van Imog
Harelbeke. Heb je interesse? Meld je dan aan voor de opleiding via duurzaamheid@imog.be of via 0800 99 827.

Word glasbolpeter of -meter

Als glasbolpeter of –meter zorg je voor maximum 2 glasbollen in de buurt van jouw woning door zwerfvuil op te
ruimen vlakbij de glasbol, sluikstorten meteen te melden op een centraal telefoonnummer of via e-mail en te melden
indien de glasbol vlugger vol is dan gewoonlijk.
Dankzij de glasbolpeters en –meters wordt sneller de juiste persoon verwittigd en ziet de glasbol er altijd netjes uit.
De peters en meters krijgen materiaal van Imog om het zwerfvuil op te ruimen en een financiële aanmoediging van
€60/jaar/glasbol (met een maximum van 2 glasbollen).
Imog organiseert een infomoment op 20 april van 19.00 tot 21.00 uur in de kantoren van Imog Harelbeke.
Heb je interesse? Meld je dan aan voor de opleiding via duurzaamheid@imog.be of telefonisch via het gratis
nummer 0800 99 827.

LEEFOMGEVING
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Tijdens de voorbije velwerken langs de N8 besliste het Vlaamse Gewest, Afdeling Wegen &
Verkeer (AWV), in samenspraak met de aannemer, om 26 nog gezonde bomen toch te laten
staan. Er werd hierbij rekening gehouden met de verkeersveiligheid en de verwachte levensduur van de bomen. Sommige bomen zijn namelijk al 100 jaar oud en bezitten ondertussen
de status van monumentale boom. AWV beschouwt het dan ook als een eer om dit stukje
natuur, dat ondertussen vol biologisch leven zit, te kunnen sparen. De aannemer kreeg wel
de opdracht om de bomen die blijven staan na te zien op dood hout en dit te verwijderen en
te snoeien waar nodig.
Bij het heraanplanten van de bomen hield AWV rekening met de elektrische luchtleidingen en een voldoende plantafstand.
Omdat niet alle bomen vervangen werden, komen er ook nieuwe bomen op andere plaatsen. Een deel daarvan werd reeds aangeplant op de terreinen van De Watergroep nabij de N8. Een ander deel wordt later aangeplant langs de Rijtgracht.

HERAANPLANT
BOMEN
OUDENAARDSESTEENWEG (N8)

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

BANDENSPANNINGSACTIE

LAAT JE BANDENSPANNING GRATIS NAKIJKEN OP WOENSDAG 26 APRIL
“Een juiste bandenspanning bespaart je 1 tankbeurt/jaar”
Maar liefst 85% van de Vlamingen rijdt rond met een foutieve bandenspanning. Dit zorgt niet alleen voor een verhoogd brandstofverbruik maar ook
voor een slechtere controle over het stuur. Bovendien verslijten je banden
sneller als ze niet correct zijn opgepompt en dit geeft dan weer aanleiding
tot meer fijn stof. Met de juiste bandenspanning kan elke chauffeur in
Vlaanderen jaarlijks 1 tankbeurt uitsparen.
Met steun van het provinciebestuur en het gemeentebestuur houden de
Energiesnoeiers een bandenspanningsactie op woensdag 26 april 2017. Van 9.00 tot 12.30 uur kan je terecht op de parking
van sportcentrum Ter Muncken, Doorniksesteenweg 226, Avelgem voor een gratis controle van de banden van je wagen. De
Energiesnoeiers zullen de bandenspanning van je wagen meten en brengen, indien nodig, de banden terug op de juiste spanning. Je krijgt van hen informatie mee over het belang en de voordelen van een juiste bandenspanning.

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

HERINNERING WIJZIGINGEN RECYCLAGEPARK

RECYCLAGEPARK
AVELGEM

Openingstijden:
DI, WO, VR: 9-12u en 13-17u
ZA: 9-15u (doorlopend open)

RECYCLAGEPARK
MOEN & HARELBEKE
Openingstijden:
MA, DI, WO, DO, VR: 7-19u
ZA: 8-16.30u

Bij de start van het buitenseizoen, willen we je herinneren aan de wijzigingen die
werden doorgevoerd op het recyclagepark van Avelgem. Inwoners van Avelgem kunnen met het toegelaten afval te voet, met de (brom)fiets, met de kruiwagen of met
een personenwagen zonder laadbak of aanhangwagen terecht op het recyclagepark.
Alle andere voertuigen
worden niet toegelaten o.a.
bestelwagens, personenwagens ingeschreven als
lichte vracht, aanhangwagens, landbouwvoertuigen,
pick-ups… De in Avelgem
niet-toegelaten voertuigen
kunnen steeds met hun afval
terecht op de regionale
recyclageparken van Imog in
Moen (Sint-Pietersbruglaan 1) en Harelbeke (Kortrijksesteenweg 264).

INFO DIENST MILIEU | 056 65 30 30 |milieu@avelgem.be
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AANVRAAG SOCIALE HUISVESTING
Voor je aanvraag kan je terecht bij de dienst Woon-zorg in het Sociaal Huis. Je krijgt er de nodige begeleiding bij de aanvraag.

Voorwaarden huren sociale woning:

- meerderjarig zijn
- jouw inkomen valt binnen de vastgelegde inkomensgrenzen (afhankelijk van jouw gezinssituatie)
- geen woning in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik
hebben
- Nederlands spreken of bereid zijn deze taal te leren
- ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister

Breng deze documenten mee:

- identiteitskaart
- inkomsten van de laatste 6 maanden
- attest Nederlands (wordt opgemaakt in het Sociaal Huis)
- aanslagbiljet inkomsten 3 jaar geleden (voor 2017: aanslagjaar 2015, inkomstenjaar 2014)
- eventueel attest CSR/attest budgetbeheer
- eventueel attest scheiding
- eventueel attest co-ouderschap

Vervolgens wordt de aanvraag doorgestuurd naar de sociale huisvestingsmaatschappij. Zij laten op hun beurt weten dat je op
de wachtlijst staat en vragen eventueel extra documenten op. Indien je aangeschreven wordt door de sociale huisvestingsmaatschappij is het heel belangrijk hierop te reageren, anders word je van de lijst geschrapt. In Avelgem verhuren drie sociale huisvestingsmaatschappijen woningen: CVBA De Leie uit Wervik, Eigen Haard uit Zwevegem en Mijn Huis uit Harelbeke. Daarnaast is
ook het sociaal verhuurkantoor SVK De Poort uit Kortrijk binnen de gemeente actief. Een sociaal verhuurkantoor werkt met een
puntensysteem. Hoe groter de nood aan een sociale woning, hoe meer kans je maakt.
INFO: SOCIAAL HUIS - DIENST WOON-ZORG | 056 65 07 70 |woonzorg@avelgem.be

DORPSRESTAURANT ZOHRA
Iedere dinsdagmiddag opent Dorpsrestaurant ZOHRA de deuren. Enkele enthousiaste
vrijwilligers zorgen voor een vlotte bediening. Wil jij ook graag de sfeer komen opsnuiven
en mee aan tafel gaan? Iedere 65-plusser en jongere persoon met een zorgvraag kan in het
dorpsrestaurant terecht! Het enige wat je hoeft te doen is je inschrijven, ten laatste tegen
de woensdagmiddag 12.00 uur. Wie moeilijk tot bij ons geraakt, kan thuis gratis opgepikt
worden.
Praktisch: elke dinsdagmiddag vanaf 11.45 uur in de polyvalente ruimte van het Woonzorghuis Ter Meersch.
Prijs: € 7.50 (soep, hoofdgerecht, dessert). Meer info en inschrijven: Sociaal Huis: 056 65 30 36.
MENU APRIL
• 4/4/2017: Lentesoep, vol-au-vent met roomsaus, champignons en puree, yoghurt
•11/4/2017: Knolseldersoep, ardeens gebraad met lentegroenten en aardappelen, chocoladepudding
•18/4/2017: Wortelsoep, stoofvlees met witloofsalade, appeltjes en frieten, frisco
•25/4/2017: Courgettesoep, steak natuur, broccoli in room en peterselie aardappelen, bananenpudding

DE WOONCLUB HELPT JE ZOEKEN NAAR EEN WONING
Problemen met het vinden van een huurwoning op de
private huurmarkt? Kom dan langs bij de Woonclub!
We zoeken uit wat haalbaar is, helpen je met administratie
en helpen je met het vinden van een huurwoning.
Ook huurders met (betaal)problemen zijn welkom bij de
Woonclub. Je kan rekenen op de nodige begeleiding om
uithuiszetting te voorkomen.
De Woonclub is een initiatief van W13 en is actief in
Kortrijk, Harelbeke, Kuurne, Lendelede, Deerlijk, Menen,
Wervik, Wevelgem, Avelgem, Anzegem, Spiere-Helkijn en
Zwevegem. Ook inwoners van Spiere-Helkijn kunnen naar
de Woonclub van Avelgem komen.

WOONCLUB AVELGEM
Tweewekelijks (even weken) op vrijdag van 9.30-12.00 uur.
Sociaal Huis | Leopoldstraat 66 | 8580 Avelgem
056 65 07 70 | sociaalhuis@avelgem.be

INFO: woonclub@welzijn13.be

BEVOLKING

OVERLIJDENS
03.02.2017 Jacques De Brabander, echtgenoot van Godelieva Moerman
05.02.2017 Paulette Malaise, weduwe van Maurice De Vuyst
05.02.2017 Ivan Vanhoutte
08.02.2017 Lieven Seynaeve, echtgenoot van Christiane Debaere
08.02.2017 Romain Passchier, echtgenoot van Petronella Canoo
09.02.2017 Maurice Blockeel, echtgenoot van Alice Van Malleghem
10.02.2017 Huguette Snoeck, echtgenote van Frans Vanrenterghem
12.02.2017 Suzanne Nottebaert
12.02.2017 Lucie Van Dorpe
14.02.2017 Yoeri Bossuyt
14.02.2017 Jacqueline Declercq, weduwe van Noël Matton
21.02.2017 Bernadette Seynaeve, echtgenote van Marc ’T Kindt
25.02.2017 Daniël Orroi, echtgenoot van Marcella Ovyn
26.02.2017 Frank Cooman
01.03.2017 Denise Decraene, weduwe van Joseph Cheyns
07.03.2017 Marc Verdonck, echgtenoot van Inge Platteau
07.03.2017 Lucien Balcaen, echtgenoot van Betsy Maes
07.03.2017 Dirk Platteau
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JUBILEUM

Joseph Reyntjens en Marie Jeanne
Michels
Gouden Bruiloft
(Moregem 07/03/1967)

GEBOORTEN

08.01.2017 Liana Dejonckere Migneau,
dochter van Angélo Dejonckere en
Yana Migneau
19.01.2017 Nolan Badja, zoon van
Tamara
06.02.2017 Hope Warnitz, dochter van
Steven en Aycko Dequesne
23.02.2017 Elena Catteeuw,
dochter van Hannes en Vanessa
Vanwynsberghe

HUWELIJKEN

14.02.2017 Dominique De Raedt en Nancy Boccauw
04.03.2017 Niels De Lombaerde en Sara Bellis

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

WANNEER NAAR DE HUISARTS EN WANNEER NAAR SPOED?
Maar liefst meer dan de helft van de bezoeken aan de spoedafdeling blijken overbodig. Vaak wordt de wachttijd in de spoedafdelingen opgedreven door patiënten die eigenlijk bij hun huisarts terecht kunnen. De spoeddienst is er om eerste hulp te
verlenen aan mensen met een dringend medisch probleem of een levensbedreigende aandoening. Bij voorkeur zijn er maar
2 manieren om op spoed terecht te komen: je wordt binnengebracht met een ambulance of jouw huisarts (of de dokter van
wacht) verwijst je door.
Heb je toch dringend medische hulp nodig? Dan zijn de 4 dichtstbijzijnde spoedafdelingen:
• Kortrijk AZ Groeninge:
- tot en met donderdag 13 april 2017: Loofstraat 43
- vanaf vrijdag 14 april campus Kennedylaan, Ziekenhuisweg
• Oudenaarde: Ziekenhuis Oudenaarde, Minderbroedersstraat 3
• Ronse: AZ Glorieux Ronse, Stefaan-Modest Glorieuxlaan 55
• Waregem: O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem, Vijfseweg 150

OPGELET:
VERHUIS
SPOEDDIENST!!
www.azgroeningeverhuist.be

8VRIJE TIJD

= UiTPASAANBOD

VAKANTIEAANBOD PAAS- & ZOMERVAKANTIE
De dienst jeugd en cultuur en de sportdienst bieden in de paas- en zomervakantie een ruim activiteitenaanbod voor zowel
kleuters als lagere school kinderen. Ook de tieners kunnen er op uit!
In de paasvakantie is er Kinderclub voor de kleinsten. We starten de vakantie met een dolfijne uitstap naar Boudewijn
Seapark én gaan in de 2de week naar een subtropisch zwembad! Voor de lagere school worden vanuit de sportdienst
omnisportkampen georganiseerd en vanuit de dienst jeugd en cultuur een heus Grabbelaanbod!
Zo gaan we o.a. cupcakes versieren, kaarsen maken, archeoloog spelen en streetsurfen. Grabbel dus maar eens goed in ons
aanbod, je zal zeker iets vinden!
De zomervakantie gaat traditiegetrouw van start met Popeiland op 28 juni. De affiche is nog niet bekend (spannend!),
maar het belooft een megagroot feest te worden, want Popeiland bestaat 20 jaar! Verder is er speelpleinwerking in OC
Kerkhove (kleuters) en OC Outrijve (lagere school) en bieden we ook een uitgebreid Grabbelaanbod aan. We gaan o.a.
Technopolis en Bobbejaanland bezoeken, leren toveren, maken dromenvangers, koken, ontdekken ‘t Ganzenhof en gaan freerunnen.
Deze zomer zetten we ook volop in op kampen: omnisportkampen, adventure sportkampen, sport-spel- en belevingskamp en 2 magische toverkampjes
(Harry Potter & tovenaarsschool).
Ben je nieuwsgierig geworden naar ons volledige aanbod? Neus dan zeker
eens in de Vakantiekalender! Voor beide vakanties kan je al inschrijven.

INFO DIENST JEUGD & CULTUUR | 056 65 30 90 | jeugd@avelgem.be
SPORTDIENST | 056 65 30 60 | sport@avelgem.be
Webshop: https://webshopavelgem.recreatex.be
www.avelgem.be/vakantieaanbod

qwww.avelgem.be/lokalehelden

PROGRAMMA LOKALE HELDEN

Vrijdag 28 april 2017 . Bij diverse lokale handelaars in Avelgem
Aan het begin van de Week van de Amateurkunsten, organiseert Poppunt
samen met heel wat partners in Vlaanderen en Brussel de tweede editie van
Lokale Helden.
Die dag zal er heel wat lokaal, plaatselijk artistiek talent te bewonderen zijn op
de meest ongewone locaties. Bij enkele lokale handelaars zullen creatievelingen het beste van zichzelf geven. Onze lokale helden zijn muzikanten,
maar ook woordkunstenaars, beeldende kunstenaars...
Programma:
Optiek Christiaens: Mickey Doyle (17-18.30u) en Joachim Wannyn (18.30-20u)
De Witte Kraanvogel: Joachim Wannyn (16-17u)
Papyrus: Gitaarles Conservatorium (15.15-17.10u)
AB Wooddesign: Gitaarles Conservatorium (17.15-19.15u)
Charme: Pieter Cottenier (16-18u)
Colruyt: Accordeon Babes (17.45-19.15u)
Kreatos: Pianoles Conservatorium (16-17.30u)
Bakkerij Junior: Vioolles Conservatorium (15-17u)
Session 12: Jonezy (18-19u) en AbsOrbit (19-20.30u)
Retro: Expo Sofie Van Rie (doorlopend)
@Bothino: Klas Woord Conservatorium (doorlopend)
INFO: DIENST JEUGD & CULTUUR | 056 65 30 90 |cultuur@avelgem.be
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AVELGEM:
WANDELPARADIJS
Wandelzoektocht ‘De 5 tussen Leie en Schelde’
Met de wandelzoektocht ‘De 5 tussen Leie en Schelde’ kunnen
bezoekers van de regio Anzegem, Avelgem, Deerlijk, SpiereHelkijn en Zwevegem tussen april en september mooie prijzen
winnen, zoals cadeaucheques en streekproductenmanden.
De vijf gemeenten hebben elk een wandeling uitgestippeld die
toeristen naar de mooiste plekjes van de streek brengt. Elke
wandeling is ongeveer vijf kilometer lang. Toerisme Leiestreek
bundelde de vijf wandelingen in een nieuwe brochure.
Alle info op www.toerisme-leiestreek.be/zomerzoektochtde5.
Brochure verkrijgbaar bij dienst jeugd en cultuur, sportdienst
en bibliotheek.
Tal van wandelmogelijkheden in en rond Avelgem
De volgende wandelroutes (€ 2) en –netwerken (€ 6) zijn
verkrijgbaar in Spikkerelle, de bibliotheek of de sportdienst:
l Bouvriewandelroute (Bossuit)
l Mirawandelroute (Avelgem)
l Mortagnewandelroute (Spiere-Helkijn)
l Orveytwandelroute (Moen)
l Streuvelswandelroute (Ingooigem-Tiegem)
l Wandelnetwerk Land van Mortagne (Leiestreek)
l Wandelnetwerk Land van Streuvels (Leiestreek)
l Kluisboswandelroute (Ruien)
l Panoramawandelroute (Kwaremont)
l Wandelnetwerk Getuigenheuvels Vlaamse Ardennen
INFO: DIENST JEUGD & CULTUUR
056 65 30 90 | toerisme@avelgem.be

qwww.avelgem.be/toerisme

SPORTERS BELEVEN MEER
CAMPAGNE SPORT VLAANDEREN

Sport Vlaanderen (het vroegere ‘BLOSO’) gaat meer dan ooit voor de uitvoering van haar missie: elke Vlaming aan het sporten
krijgen. Ze doet dat niet langer door iedereen te zeggen hoe goed sport voor je is maar wel door iedereen te laten voelen hoe
leuk sport is.
Met de campagne #sportersbelevenmeer wil Sport Vlaanderen je niet meer zeggen waarom je moet sporten. Wel wordt iedereen gevraagd, bekende en onbekende mensen die nu al sporten en hun belevingen graag delen op sociale media, om hun
ervaringen te delen en anderen (niet-sporters) mee te overtuigen.
Daarnaast organiseert Sport Vlaanderen ook diverse evenementen in het kader van ‘beleving’ en worden ook de clubs aangespoord om tijdens de ‘Week van de Sportclub’ in te spelen op het belevingsaspect.

INFO https://www.sport.vlaanderen/sporters-beleven-meer
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pwww.avelgem.be/uitagenda

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.

DIGIDOKTER

STREAMING-PRODUCTEN & DIENSTEN
Zaterdag 01.04.17 | 10.00-12.00 uur
Bibliotheek Avelgem | € 5

Maak kennis met een aantal
streaming-producten zoals bluetooth speakers, Sonos, Apple TV,
Chromecast, ...
INFO & INSCHRIJVEN
Bibliotheek: aan de infobalie
Webshop:

https://webshopavelgem.recreatex.be

Vormingplus : 056 26 06 00 of
www.vormingplusmzw.be

VAIANA
Jeugdfilm
Woensdag
05.04.17
13.30 uur
Spikkerelle
€2

= UiTPASAANBOD

ACTIVITEITEN NATUURPUNT
Ontdek de friemelende amfibieën
Ontdek de fuiken en amfibieën in de verschillende waterpartijen in het
Avelgemse Meersengebied. Geschikt voor kinderen en volwassenen.
Zaterdag 01.04.17 | 8.00-12.00 uur
Coupure Deweer, Meersstraat 45, Avelgem
Lentewandeling in de omgeving van Rugge
Zondag 23.04.17 | 14.00-17.30 uur
Parking nabij Café De Meerschblomme, Ruggestraat 52.
Beheeractiviteiten
Kom werken in de natuur van de Avelgemse Scheldemeersen en help zo mee aan
een betere natuurontwikkeling. De data vind je op de site van Natuurpunt.
ORGANISATIE | Natuurpunt Avelgem | katrien.vandenberghe@gmail.com
www.natuurpunt.be

BEZOEK HET RAMS

Regionaal Archeologisch Museum
aan de Schelde
Zondag 09.04.17 | 13.00-17.30 uur
Rijtstraat 4, Waarmaarde
Het RAMS herbergt de grootste
collectie archeologische vondsten
uit het West-Vlaamse deel van de
Scheldevallei. Elke 2de zondag van
de maand open of op afspraak.
INFO
Vobow
0497 68 00 32
museum@vobow.be

BEZOEK DE
TOMBEELMOLEN

Zondag 2 en 30.04.17 | 14.30-17.30 uur

Molenstraat 41A, Outrijve

Vanaf april kan deze maalvaardige
molen weer bezocht worden. Dit kan
telkens de eerste en laatste zondag
van de maand of op afspraak. Je krijgt
uitleg over het molenmechanisme
en je kan iets nuttigen in de gezellige
cafetaria.
ORGANISATIE

vzw Vrienden van de Molen
056 64 53 33 | deweer.freddy@skynet.be

beats. art. fun
15 april '17 avelgem

and

ORGANISATIE
Dienst jeugd & cultuur
056 65 30 90
spikkerelle@avelgem.be

https://webshopavelgem.recreatex.be

and many more...

tickets & info:

www.clubsoda.be

LEZING: DE VERSCHUIVING VAN DE CONTINENTEN
Dinsdag 18.04.17 | 14.00 uur
Zaal De Meerschblomme, Ruggestraat 52, Avelgem
€ 8 - € 5 (leden)

Marc De Block geeft een uiteenzetting over de voortdurende veranderingen van
onze aardkorst en de gevolgen hiervan op lange termijn.
ORGANISATIE
Vlaamse actieve senioren Avelgem Scheldeland | dedeyne.dierk@skynet.be

VOORLEESHALFUURTJE
Vrijdag 21.04.17 | 16.30-17.00 uur
Bibliotheek Avelgem,
Doorniksesteenweg 77A
Gratis toegang

Elke maand kunnen kinderen van
3 tot 7 jaar komen luisteren naar
de leukste verhalen in onze knusse
vertelhoek! De kinderen krijgen
gratis een UiTPAS en sparen een punt
bij ieder voorleeshalfuurtje. Twee
punten kunnen ingeruild worden
voor een leuk gadget.
ORGANISATIE
Bibliotheek Avelgem| 056 65 30 40
bibliotheek@avelgem.be

IEDEREEN KAN
TEKENEN

Zaterdag 22.04.17 | 13.00-17.00 uur
Foyer Spikkerelle
Scheldelaan 6, Avelgem
€ 35
Workshop waarin je zonder voorkennis en in een ongedwongen sfeer
leert tekenen.
Gericht op volwassenen.
ORGANISATIE
Dienst jeugd & cultuur
056 65 30 90
spikkerelle@avelgem.be

https://webshopavelgem.recreatex.be

1 MEI-ONTBIJT
met Fairtradeproducten
Zondag 30.04.17 | 8.00-10.00 uur
Spikkerelle, Scheldelaan 6, Avelgem
€ 8 - € 5 (7 tot 12 jaar) - gratis
(jonger dan 7 jaar)
Curieus Avelgem biedt een ruim en
onbeperkt ontbijt aan in buffetvorm
met een mooi aanbod aan Fairtrade
producten.
ORGANISATIE
Curieus Avelgem
0497 27 27 86
curieus.avelgem@telenet.be

WEEK VAN DE
OPVOEDING

Lezing: ‘Groot worden doen ze
vanzelf, luisteren niet altijd’
(door Heidi Deboosere)
Donderdag 04.05.17 | 20.00 uur
Zaal Ter Biest
(Bibliotheek Avelgem)
€ 5 - € 3 (leden)

VERWENDAG

NAAIATELIER

Tijdens de verwennamiddag kan je
onder meer genieten van een workshop ‘zomerfashion ook voor een
maatje meer’. Verder is er mogelijkheid om te kaarten, er is livemuziek
en je kan bijpraten bij een kopje
koffie met taart.

Naai aan jouw eigen project, een
ervaren naaister staat paraat om jou
te begeleiden.
Breng je eigen naaigerief en naaimachine mee.

Dinsdag 25.04.17 | 14.00 uur
Spikkerelle, Scheldelaan 6, Avelgem
Basistarief: gratis | Taart en koffie:
€ 8 - € 2 (leden)

ORGANISATIE
VFG (Vereniging personen met een
handicap)
vfg.avelgem@telenet.be

Donderdag 20 en 27.04.17 en
04.05.17 | 19.00-22.00 uur
OC Waarmaarde, Rijtstraat 4,
Waarmaarde
€ 6 per sessie - € 4 per sessie (leden)

ORGANISATIE
VI3A KVLV Avelgem
viakvlv@gmail.com

ORGANISATIE
Bibliotheek Avelgem, Gezinsbond
Gewest Avelgem en Gezinsbond
afdelingen Groot-Avelgem
christian.lagrange@telenet.be
bibliotheek@avelgem.be
056 65 30 40
Inschrijven voor 28.04.17
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Gekke fietsen, springkastelen,
footvolley, zorbbal, speleoboxen en
workshops van ‘dance 4 friends’;
er is voor ieder wat wils!
Dit jaar voorzien we ook een
koffieterras met dessertbuffet.
We doen hiervoor een warme
oproep naar bakmama’s,
-papa’s, -opa’s of -oma’s om
zelfgemaakte cake, wafels, taart
of ander lekkers mee te brengen
om ons buffet aan te vullen.

Scheldelaan 6, 8580 Avelgem
Het evenemententerrein
(naast Spikkerelle)

13.30u – 17u

Voor 1ste tot en met 6e leerjaar
Kleuters moeten begeleid worden door een volwassene
Info: Dienst Jeugd & Cultuur (056 65 30 90) en Sportdienst (056 65 30 60)

www.avelgem.be - info@avelgem.be
Gemeentelijk informatieblad | maandelijks - niet in augustus | 34ste jaargang | april 2017 | nr. 4
Samenstelling en opmaak: Maaike Putman - maaike.putman@avelgem.be | www.avelgem.be
Verantwoordelijke uitgever: Tom Beunens | Ruggekouterweg 8 | 8580 Avelgem

