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BELASTINGSAANGIFTE VIA TAX-ON-WEB    
Als je jouw belastingaangifte indient via tax-on-web, de online dienst van de FOD 
Financiën, kan je inloggen met jouw elektronische identiteitskaart (e-ID).  Je hebt 
een kaartlezer nodig en jouw pincode. 
 
Bij de aanmaak van jouw nieuwe elektronische identiteits- of vreemdelingenkaart 
heb je van de kaartproducent een brief met codes ontvangen.  
   1. CODES KWIJT OF ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART GEBLOKKEERD EN  
   JE  HEBT JE BRIEF NOG?  
    Dan kan je met deze brief naar het gemeentehuis komen om jouw kaart te  
   deblokkeren of eventueel nieuwe codes aan te vragen.   
 
   2. CODES KWIJT OF ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART GEBLOKKEERD EN  
   JE  HEBT JE BRIEF NIET MEER?  
   Je kan je nieuwe codes aanvragen, ofwel in jouw gemeente ofwel online via  
   de website van de FOD Binnenlandse Zaken.  
   Uiterlijk drie weken na jouw aanvraag zullen de nieuwe codes toekomen in  
   jouw gemeente. Indien je recent bent verhuisd, is het mogelijk dat je codes  
   toekomen in jouw vorige gemeente.  
   Om je pincode te activeren, moet je naar het gemeentehuis gaan. 
 
Je hebt tot uiterlijk 13 juli 2017 voor het indienen van jouw elektronische 
aangifte.

DIENSTEN GESLOTEN
Het zwembad is gesloten op zondag  
4 juni.   
Het Gemeentehuis, het Sociaal Huis, 
Spikkerelle, de Bibliotheek, de sport-
dienst en het sportcentrum zijn  
gesloten op maandag 5 juni 2017. 
 
Alle gemeentelijke diensten, het  
zwembad en het Sociaal Huis zijn  
gesloten op vrijdag 16 juni 2017.

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 
Voldoe je aan volgende voorwaarden: EU-burger, meerderjarig, rijbewijs B, je geniet van burgerlijke rechten, je dienstplichtwetten 
zijn in orde, attest goed gedrag en zeden? Dan kan je doorgaan naar stap twee: het behalen van het federaal geschiktheidsattest. 
 
2. Federaal geschiktheidsattest 
Om je kandidaat te stellen als brandweervrijwilliger, behaal je eerst het fede-
raal geschiktheidsattest (FGA).  De proeven omvatten een cognitieve proef, 
een handvaardigheidsproef en een fysieke proef.  Deelnemen? Op woensdag 
28 juni stelt de brandweerschool de inschrijvingen open. Registeren kan via 
www.ikwordbrandweer.be. 
 
3. Aan de slag bij de brandweer 
Het FGA-attest behaald? Proficiat! Dan kan je aankloppen bij een hulpver-
leningszone 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: 
- Donderdag 29 juni (19.00 uur):  brandweerpost Waregem + brandweerpost  
  Kuurne 
- Zaterdag 1 juli (10.30 uur): brandweerpost Vichte + brandweerpost Menen 
- Zondag 2 juli (10.30 uur): brandweerpost Kortrijk
 
INFO www.hvzfluvia.be | www.ikwordbrandweer.be  
Facebook: Werken bij de West-vlaamse brandweer
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AFBRAAK KOELTOREN EN SCHOORSTENEN CENTRALE RUIEN

Op zaterdag 3 juni gaan de schoorstenen en de koeltoren van de centrale in Ruien tegen de vlakte.  Afhankelijk van het dynamite-
ren, vindt de gecontroleerde ontploffing plaats tussen 15.30 en 16.30 uur.  Op amper 20 seconden wordt alles met de grond gelijk 
gemaakt.
 
De site wordt volledig afgesloten en er geldt een veiligheidsperimeter van 300 meter. Ook de scheepvaart wordt stilgelegd en de 
jaagpaden aan beide oevers zijn verboden terrein. Voor jouw eigen veiligheid, vragen we om de richtlijnen te respecteren.  
In Waarmaarde gelden die dag ook een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen.  Meer info op www.avelgem.be.
 
Wil je het gebeuren volgen? Dan neem je best een kijkje vanop de Paterberg, de Oude Kwaremont of de Mirabrug.

DIEN JOUW VERVALLEN PARKEERKAART IN
 
Wanneer een parkeerkaart voor een persoon met een handicap vervalt - door overlijden of omdat de  
termijn van erkenning van de handicap is afgelopen - rekent de overheid vandaag op de goodwill van 
de kaarthouder of nabestaande om de kaart terug te sturen.  Maar dat gebeurt zelden. Zo circuleren in 
Avelgem op dit moment 139 vervallen gehandicaptenkaarten. 
Heb jij nog zo’n vervallen parkeerkaart, bezorg deze aan de dienst burgerzaken (Kortrijkstraat 8 8580 
Avelgem) of in het Sociaal Huis (Leopoldstraat 66 8580 Avelgem).  Verkeerd gebruik van parkeerkaarten 
en parkeerplaatsen voor personen met een handicap wordt beboet door de politie.  Dit is een regionaal 
initiatief, samen met de politiezone Mira.  
 
INFO  DIENST BURGERZAKEN | 056 65 30 30 | burgerzaken@avelgem.be

© Fotoclub Studio Stijn Streuvels
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ZOMERPICKNICK 
ZO 25 juni 2O17  

11u-18u evenemententerrein Avelgem 
 
 

A     V     E     L     G     E     MDienst Jeugd & Cultuur | spikkerelle@avelgem.be | 056 65 30 90 

 
NATUURWANDELING   
KINDERANIMATIE 
STRAATTHEATER  
SPRINGKASTEEL  
PICKNICK 
HUIFKAR  
MUZIEK   
VESPA   
 

 
Picknickmand / tandem  
@bothino 056 72 09 62  
 atbothino@hotmail.com  
Vespatocht 
Casa Caliente 0498 11 04 19 
jonas@casa-caliente.be 
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BEBLOEMING IN 2017 
 
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 blauw/paars met wit en een vleugje geel.  
 
Het aandeel aan bloembakken wordt dit jaar uitgebreid 
met 6 langwerpige straatbloembakken in de Nieuwstraat 
als verkeersremmende maatregel. 
Alsook rond het woonzorghuis Ter Meersch zullen 22  
plantenbakken de reeds groene omgeving extra op- 
fleuren. 
 
De gemeente hoopt dat vele bewoners het voorbeeld  
volgen om ook hun woninggevel van bloemen te voor-
zien. De mensen die reeds jaren hun gevel opfleuren, 
willen we langs deze weg danken, omdat Avelgem daar-
mee nog meer kleur krijgt en nog meer een “bloemenge-
meente” is. 

LEEFOMGEVING

Trage wegen zijn kleine paadjes waar je mag wan-
delen, fietsen en paardrijden.  Die kleine paadjes, 
voetwegen en betontegels die wijken en buurten 
met elkaar verbinden, zijn niet alleen goed voor  
recreatie en toerisme, natuur- en landbouwbe-
leving; ze zijn vooral ook veilig voor fietsers en 
wandelaars. 
 
In 2015 inventariseerden we de trage wegen in 
Waarmaarde en Kerkhove en in 2016 in Bossuit en 
Outrijve.  De lokale bevolking en geïnteresseerden 
werden ook gehoord.  Ondertussen lopen al een aantal dossiers om het trage wegennetwerk 
te verbeteren.  
 
In 2017 inventariseren we de trage wegen in Avelgem. Werk je hier graag aan mee of wil je 
er meer over weten?  Kom naar de infovergadering op donderdag 15 juni om 20.00 uur in 
Spikkerelle. 

INFO- 
VERGADERING 
TRAGE WEGEN 
AVELGEM- 
CENTRUM 
 
DO 15.06.17 | 20.00 uur 
Spikkerelle 
 
INFO  Dienst openbare 
werken en patrimonium   
056 65 30 30  
mobiliteit@avelgem.be

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

In Avelgem zijn er regelmatig problemen met het  
transport van afvalwater.  De pompen raken verstopt 
doordat er hygiëne-artikelen door het toilet gespoeld 
worden.  Daarom vragen wij om geen reinigingsdoekjes 
in het toilet door te spoelen!   
 
INFO  Dienst openbare werken en patrimonium  
056 65 30 30 | technische.dienst@avelgem.be



LEVEN & WELZIJN
6

ZOHRA ZOEKT CHAUFFEURS VOOR VERVOER NAAR DE 
SPEELPLEINWERKING TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE 
 
 
De vrijwilligersdienst ZOHRA is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers 
voor vervoer tijdens de zomervakantie naar de speelpleinwerking in 
Kerkhove. 
 
Kan jij je enkele keren in de week vrij maken tijdens de zomer- 
vakantie om kinderen met je eigen wagen (tegen kilometervergoe-
ding) te brengen naar de speelpleinwerking in Kerkhove?  Dan ben jij 
misschien één van de geknipte vrijwilligers om ons ZOHRA-team te 
vervolledigen!  Aan de hand van een beurtsysteem breng je samen 
met andere vrijwilligers kinderen vanaf een centraal punt naar de 
speelpleinwerking en dan ‘s avonds terug. 
 
Het gaat hierbij om een proefproject dat voor de eerste keer van start 
zal gaan tijdens de zomervakantie.  Periode van 4 juli 2017 tot 19 juli 2017 en 17 augustus tot 31 augustus telkens op dinsdag, 
woensdag en donderdag.  De kinderen worden rond 8 uur door de vrijwilligers opgehaald op centrale plaatsen in Avelgem en 
naar de speelpleinwerking gebracht. ‘s Avonds halen de vrijwilligers de kinderen terug op om 17 uur, om hen terug te brengen 
naar de centrale punten waar de ouders hen opwachten.   
Aanvragen voor het vervoer van ZOHRA zijn enkel mogelijk op doorverwijzing van het Sociaal Huis.
 
Spreekt dit alles je aan? Aarzel dan niet en neem vrijblijvend contact op.                   
INFO  ZOHRA | 056 65 30 36 | zohra@avelgem.be

Dit project heeft als doel om gezinnen met budgettaire problemen te ondersteunen bij het bereiden van lekkere en evenwichtige 
maaltijden voor het hele gezin.   
Het project bestaat uit een 2-wekelijks boekje (‘Aan tafel in 1-2-3 euro’) met 6 recepten die maximaal 1, 2 of 3 euro per persoon 
kosten op basis van 3 porties.  Het boekje is heel gebruiksvriendelijk met tips voor kids (gerechten die kinderen ook lekker  
vinden), praktische boodschappenlijstjes, voedingswaardes, tips voor gebruik van restjes, ... 
 
Met dit receptenboekje willen we mensen inspiratie geven zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken over de prijs.  Gezinnen 
kunnen zo het budget van een maaltijd onder controle houden, een evenwichtige maaltijd bereiden, kinderen betrekken in het 
bereiden van een maaltijd en slim shoppen.  Het OCMW zal gericht proberen dit project kenbaar te maken bij de doelgroep door 
het receptenboekje te bezorgen en eventueel bijkomende activiteiten te organiseren zoals kookworkshops, winkelbezoeken, ... 
 
INFO  SOCIAAL HUIS | 056 65 07 70 | sociaalhuis@avelgem.be

PROJECT  
‘AAN TAFEL IN 1-2-3 
EURO’ 
 
OCMW Avelgem engageert zich voor 
het project van Colruyt ‘Aan tafel in 
1-2-3 euro’.
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OVERLIJDENS 
 
12.04.2017 Willy Willequet, echtgenoot van Antoinette Dejonghe
16.04.2017 Gerarda Debuf, weduwe van Eugeen Neirinck
17.04.2017 André Sermon, echtgenoot van Rosette Vanhamme
28.04.2017 Jules Forêt, weduwnaar van Camilla Heyninck
28.04.2017 Romain Pollet, echtgenoot van Rosette Liagre
05.05.2017 Georges Decandt, echtgenoot van Nera Van Welden
08.05.2017 Paul Vandecasteele, weduwnaar van Henriette Gabriels
09.05.2017 Jacques Peeters, echtgenoot van Rita Debleekere
11.05.2017 Noëlla Messeeuw, echtgenote van Maurice Van Honacker

  GEBOORTES 
 
06.04.2017 Mona Mijle, dochter van Jonas en Eline Huysegoms
06.04.2017 Céleste Delannoy, dochter van Steven en Sofie Verbrugghe
10.04.2017 Raphaël Defever, zoon van Jan en Yael Haedens
13.04.2017 Siebe Nollet, zoon van Sammy en Pauline Waffelaert
12.04.2017 Theo Vercoutere, zoon van Bram en Emmy D’Haeye
13.04.2017 Storm Maes Verriest, zoon van Jacky Maes en Hannelore Verriest
15.04.2017 Skyler Pratz, zoon van Childerik en Stefanie Brusselmans
16.04.2017 Marie Saba, dochter van Chahid en Catharina Bluemink
21.04.2017 Victor Naessens, zoon van Simon en Lennie Desmet
26.04.2017 Lukas Naessens, zoon van Kenny en Sofie Laridon
01.05.2017 Ona Houfflyn, dochter van Jeffrey en Kimberly Vandamme
04.05.2017 Eefje Duyck, dochter van Koen en Sofie Devos
10.05.2017 Robbe Verheye, zoon van Vincent en Elke Schiettecatte

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 26.06.17  
18.30-21.00 uur 
Sint Jan 
Berchmansbasisschool 
Leopoldstraat Avelgem

FEEST 60-JARIGEN  
Ben je geboren in 1957?  
Geef je naam door op 60jarigen2017@gmail.com.  Zo zal je meer informatie  
verkrijgen over het feest van de 60-jarigen op zaterdag 25 november 2017 in 
Salons Alta Ripa met om 18.30 uur een ontvangst op het gemeentehuis.

FEEST 70-JARIGEN  
Zondag 15 oktober in Salons Alta Ripa 
 
Indien interesse: jdeclercqmichels@skynet.be | 055 38 96 16 
Na jouw mailtje verkrijg je meer informatie over het feest van de 70-jarigen.

HUWELIJKEN  
15.04.2017 Dries  
Vandendriessche en Jolien 
Demerie
22.04.2017 Pieter-Jan  
Vandemeulebroucke en Elies 
Clabau
22.04.2017 Pieter Stragier en 
Joyce Mollez-Gabriels
28.04.2017 Philippe Balcaen en 
Mieke Decraene
28.04.2017 Peter Cornelis en 
Claudine Orroi
29.04.2017 Brian De Clerck en 
Jolien Vanpachtenbeke
06.05.2017 Geoffrey Maroy en 
Sharon Vanderbeken
12.05.2017 Eric Vilain en 
Christine Padot
12.05.2017 Sander Crepel en 
Griet Werbrouck
13.05.2017 Tim D’Haeye en  
Ann-Sophie Roobrouck
13.05.2017 Maarten Holvoet en 
Jasna Geiregat

JUBILEA  
GOUDEN BRUILOFTEN  
 
Robert Vanleynseele en Annie Rogiers (Avelgem 15/04/1967)
 
Guido Timperman en Rita Dumont (Avelgem 29/04/1967)
 
Antoon Van Assche en Jeannine Messiaen (Waregem 11/05/1967)
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JEUGDAANBOD ZOMERVAKANTIE

Verder is er ook ‘t Speelplein in Outrijve en ons Grabbelaanbod biedt een resem leuke activiteiten voor kinderen van 6 tot 12 
jaar.  Kom samen met ons goochelen, freerunnen, pralines maken, dromenvangers knutselen en nog veel meer! Onder begelei-
ding van de animatoren gaan we ook op uitstap naar Planckendael, Technopolis en Bobbejaanland. Op het einde van de zomer 
gaan we nog één keer volledig uit de bol op de Slothappening (25 augustus)!  Springkastelen, frietjes,… het belooft een leuke 
dag te worden! We sluiten de zomer, net zoals de kleuters, af in een magische sfeer met ons eigen Harry Potter kamp!  
 
En alsof dat nog niet genoeg is organiseert de sportdienst ook nog heel wat!  Een omnisportkamp, Adventure sportkamp of 
toch liever het Sport-Spel en belevingskamp ‘Reis rond de wereld?’ Keuze genoeg alvast, ook voor de sportievelingen! 
 
INFO   www.avelgem.be/vakantieaanbod - webshop: https://webshopavelgem.recreatex.be 
DIENST JEUGD & CULTUUR | 056 65 30 90 | jeugd@avelgem.be 
SPORTDIENST | 056 65 30 60 | sport@avelgem.be

Deze zomer valt er voor de jeugd heel wat te beleven in Avelgem!   
Je kroost kan grabbelen uit een ruim programma boordevol activiteiten. 
Voor de allerkleinsten is er opnieuw Kinderclub in Kerkhove.  Hier kunnen 
kleuters van 2,5 tot 6 jaar zich volledig uitleven. Knutselen, koken, fantasie,… 
elke kleuter vindt hier wel zijn gading. We gaan iedere dinsdag op uitstap: 
Harry Malter, Zonnegloed, Pretland,… en zelfs de kerstman komt bij ons langs!   
 
Voor de lagere school organiseren we ook heel wat leuks! De vakantie wordt 
op gang getrokken met onze jaarlijkse uitstap naar Popeiland.  Dit festival 
viert z’n 20ste verjaardag dus het belooft een fantastisch feest te worden!  
De eerste artiest is al bekend: Ghost rockers!  

FISCALE ATTESTEN DEELNAME JEUGD- EN SPORTACTIVITEITEN 2016 
Het fiscaal attest 2016 voor ‘kinderopvang’ kan je opvragen via de webshop https://webshopavelgem.recreatex.be. 
De attesten worden niet langer automatisch per post verstuurd.  Meer info: www.avelgem.be

= UiTPASAANBOD

CHILL OUT FEST   
BLACK OUT 
 
Vrijdag 23 juni is voor vele 
studenten van het secundair 
onderwijs de laatste school-
dag.  De sportdienst, de 
dienst jeugd & cultuur en het 
jeugdhuis Krak slaan de han-
den in elkaar om de jongeren 
een aangenaam begin van de 
grote vakantie te bezorgen.  
 
Vanaf 13.00 uur worden op het evenemententerrein 
naast Spikkerelle een opblaasspel om te duelleren, een 
footvolley, The Eliminator en een rodeostier opgesteld.  
Er zijn ijsjes te verkrijgen  en er is muzikale omkadering 
op de evenementenweide tot 17.00 uur.  Na 17.00 uur 
blijft Krak open met later op de avond de Black Out-fuif.

TOERISTISCHE GIDS  
 
 
NIEUW: De toeristische troeven van Avelgem gebundeld 
in de toeristische gids! Te verkrijgen in de bibliotheek, 
het gemeentehuis, Spikkerelle en bij de toeristische 
aanbieders.
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SEIZOEN  
17-18

PRESENTATIEDAG  
SPIKKERELLE 
VR 09.06.17  

20.15 uur 
Welke artiesten staan komend seizoen op de planken in Spikkerelle? Welke 
jeugdfilms worden vertoond? Welke vormingen of workshops worden geor-
ganiseerd?  Je ontdekt het op een originele manier met veel beeld- en klank-
materiaal, ludieke intermezzo’s ...   Afspraak vrijdag 9 juni om 20.15 uur in 
Spikkerelle, Scheldelaan 6 in Avelgem! 
Die avond start ook de abonnementenverkoop.
  
INFO   
DIENST JEUGD & CULTUUR | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be 

INSCHRIJVINGEN DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS 
SCHOOLJAAR 2017-2018 
 
 
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. 



 

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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BEZOEK DE 
TOMBEELMOLEN 
Molenstraat 41A, Outrijve 
 
Breng een bezoekje aan de 
Tombeelmolen in Outrijve!  Dit kan 
telkens de eerste en laatste zondag 
van de maand (14.30 uur-17.30 uur)
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

 

BEZOEK HET RAMS 
Regionaal Archeologisch Museum 
aan de Schelde 
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 13.00-17.30 uur of 
op afspraak. 
 
INFO 
Vobow 
0497 68 00 32 
museum@vobow.be

 

RECREATIEF 
VOLLEYBALTORNOOI 
Zaterdag 10.06.17 | 09.00-17.00 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: FIETS- EN WANDELROUTES ONLINE UITSTIPPELEN 
Zaterdag 10.06.17 | 10.00-12.00 uur | Zaal Ter Biest - Bibliotheek- Doorniksesteenweg 77A, Avelgem | € 5 
 
In deze demo maken we kennis met online programma’s om je eigen fiets- en wandelroutes uit te tekenen (Google Maps, 
Fietsnet, Routeyou, ...).  Je leert daarbij de aangenaamste route te kiezen (gescheiden fietspaden, ‘trage wegen’, veerponten).   
We kijken ook hoe je deze route kan overzetten naar een smartphone of naar een speciale wandel- of fiets-GPS. 

 
INFO & INSCHRIJVEN 
Bibliotheek: aan de infobalie 
Webshop: https://webshopavelgem.recreatex.be 
Vormingplus : 056 26 06 00 of www.vormingplusmzw.be
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LIBELLENWANDELING 
Zondag 18.06.17 | 14.00-17.00 uur 
Coupure Deweer, Meersstraat 45, 
Avelgem 
 
Ken je het verschil tussen een libel 
en een waterjuffer?  Wie kent de 
variabele waterjuffer?  Deze zeer 
bijzondere insecten maken ‘s zomers 
het mooie weer langs onze coupures, 
waar ieder hun capriolen vroeg of 
laat opmerkt.  Kom, kijk, vergelijk en 
geniet. 
 
ORGANISATIE | Natuurpunt Avelgem 
katrien.vandenberghe@gmail.com 
www.natuurpunt.be

 

pwww.avelgem.be/uitagenda = UiTPASAANBOD

 

APERITIEFCONCERT MIKADO 
Zondag 25.06.17 | 11.00 uur | € 5 - € 2 (kinderen tot 12 jaar) 
Spikkerelle, Scheldelaan 6, 8580 Avelgem 
 
Om het werk- en schooljaar af te sluiten organiseert het kinderkoor, Mikado, een 
aperitiefconcert in Spikkerelle.  Het gebeuren start om 11 uur, de deuren openen 
om 10.45 uur.  Je hoeft niet te reserveren, maar het kan wel.  Kaarten op school 
te verkrijgen (Sint Jan Berchmans basisschool) of bij de leden van Mikado. 
 
ORGANISATIE | MIKADO 
mikado.avelgem@gmail.com

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.facebook.com/backdoorconcerts

BACKDOOR BUZZE  
Zaterdag 24.06.17 | 20.00 uur 
Jeugdhuis Krak, Scheldelaan 6A, 8580 Avelgem
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AVONDJE AVELGEM 
ZATERDAG 24 JUNI 2017 - 17.00-22.30 uur 

CENTRUM AVELGEM 
 

Avondje Avelgem is een gezellige avondmarkt met randanimatie voor jong en 
oud binnen de verkeersvrije centrumstraten van Avelgem. 

Kuier langs de vele standjes en kraampjes of geniet van een gratis optreden 
terwijl je nipt van een dorstlesser bij de horecazaken.  In de Kerkstraat sluiten 

we de avond af met een optreden en een dj-set.   
 

ORGANISATIE: Comité Avondje Avelgem - avondjeavelgem@gmail.com 

© Fotoclub Studio Stijn Streuvels© Fotoclub Studio Stijn Streuvels


