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GEEN RECLAME AUB 
Onze brievenbus wordt soms overspoeld met reclame.  Vaak zit daar reclame tussen die bestaat uit persoonlijk aan jou  
gerichte brieven van bedrijven en organisaties (=direct marketing).  Soms word je ook telefonisch door hen gecontacteerd. 
Heb je geen boodschap aan deze ongevraagde reclame?  Schrijf je dan in op de Robinsonlijst.  Op die manier vermijd je dat 
bedrijven en organisaties je naam en adresgegevens gebruiken om reclame op te sturen.   
 
Ook voor telefonische oproepen bestaat er een ‘bel-me-niet-meer-lijst’.  Als je je op deze lijst inschrijft moeten direct-
marketingbedrijven jouw telefoonnummer en naam van hun contactlijst schrappen en ontvang jij geen ongewenste reclame 
meer via de telefoon. 
Je inschrijven op deze lijsten is een recht voor alle inwoners van België of voor alle Belgische telefoonabonnees.   
 
Je inschrijven kan op deze site:
• www.bel-me-niet-meer.be 

geen ongewenste reclame meer via de telefoon
• www.robinsonlist.be 

geen ongewenste reclame meer via de post
Mocht je ondanks je inschrijving op de ‘bel-me-niet-meer-lijst’ toch nog gebeld worden door direct marketing-bedrijven,  
dan kan je dat melden op de website http://meldpunt.belgie.be (onder de rubriek ‘vervelende telefoontjes’). 
 
Wil je ook komaf maken met niet-geadresseerd reclamedrukwerk? 
Kleef dan een sticker ‘ja-nee’ of ‘nee-nee’ op je brievenbus.  De sticker kan je aanvragen aan het onthaal van het  
gemeentehuis en het Sociaal Huis of bel Imog op het gratis nummer 0800 99 827.

Rond het jaareinde verschijnt bij de Geschied- en 
Oudheidkundige Kring van Avelgem een boek over  
de politieke geschiedenis van Avelgem. 
 
Deze uitgebreide monografie, waar maar liefst 5 jaar 
aan gewerkt is, stoelt op uitgebreid bronnenonder-
zoek. 
Vele afbeeldingen en documenten zijn nog nooit 
gepubliceerd.  Het boek wordt niet enkel een  
onmisbaar naslagwerk voor de Avelgemse geschie-
denis, het brengt ook het boeiende relaas van lokale 
politiek van “een gemeente in verandering” aan de 
Schelde. 
 
Voor zover een wetenschappelijk werk definitief kan 
zijn, komt deze lijvige monografie wel heel dicht in de 
buurt…

INFO: GOKA (Geschied- en Oudheidkundige Kring 
Avelgem) | byls.lieven@scarlet.be

NIEUW 
 
MONOGRAFIE 
‘POLITIEKE 
GESCHIEDENIS VAN 
AVELGEM’ 
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HERINNERINGSMOMENTEN IN CREMATORIUM UITZICHT

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert crematorium Uitzicht in de periode voor 1 november ‘de Herinnering’.  
Met woord, beeld en muziek wordt stil gestaan bij leven en afscheid nemen. 
Je gaat mee in de herinnering aan de overledenen, van wie in het voorbije jaar de crematie werd verzorgd in Uitzicht. 
 
Omdat Uitzicht openstaat voor elke levensvisie, kan je kiezen tussen drie herinneringsmomenten: 
• dinsdag 24 oktober 2017 (19.00 uur) vrijzinnig-humanistische herdenking, met en door het Huis van de Mens Kortrijk 
• woensdag 25 oktober 2017 (19.00 uur) christelijke herdenking, in samenwerking met Dekenij Kortrijk 
• maandag 30 oktober 2017 (19.00 uur) open herinneringsmoment, verzorgd door de onthaalmedewerkers van Uitzicht 
Na elk moment is er gelegenheid om wat na te praten in de ontmoetingszaal Horizon. 
 
De Herinnering vindt plaats in de aula van Uitzicht, Amb. Baertlaan 5 te Kortrijk.   
Om organisatorische redenen wordt gevraagd vooraf in te schrijven en het aantal personen 
door te geven dat zal deelnemen aan de herdenking.  Dit kan per mail naar  
deherinnering@crematoriumuitzicht.be of telefonisch 056 28 29 30.   
 
Wie graag kennis wil maken met de globale werking van het crematorium kan ook deel-
nemen aan een begeleid bezoek aan Uitzicht.  De eerstvolgende rondleiding is voorzien  
op zaterdag 21 oktober 2017 om 16.00 uur.  Je kan hiervoor intekenen per mail op  
info@crematoriumuitzicht.be of telefonisch op 056 28 29 30.

ONDERZOEK TOEKOMST KANAAL BOSSUIT-KORTRIJK 
INFORMATIEMOMENTEN 

De Vlaamse regering gaf groen licht aan waterwegbeheerder 
Waterwegen en Zeekanaal NV om te onderzoeken welke toekomst het 
kanaal Bossuit-Kortrijk heeft als nieuwe watersnelweg voor goederen-
vervoer.  De opwaardering van het kanaal streeft naar een werkelijke 
verbinding tussen de Leie en de Boven-Schelde. Zo moeten schepen niet 
langer een omweg maken via Gent. 

In een eerste fase wordt onder andere gezocht naar de beste oplossing 
voor het knelpunt in Kortrijk en de opwaardering van het kanaal.   
Er worden twee mogelijkheden onderzocht: het huidige tracé aan- 
pakken of een alternatieve verbinding met de Leie zoeken.  

De studie over de opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk maakt 
deel uit van het grootscheeps binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen van Waterwegen en Zeekanaal NV. 

Om jou te informeren over de studie en de keuzes die gemaakt moeten worden, organiseert Waterwegen en Zeekanaal NV  
informatiemomenten waarop iedereen van harte welkom is.

PRAKTISCH
Donderdag 5 en vrijdag 6 oktober van 14.00 tot 20.00 uur.
Pompgebouw Bossuit, Doorniksesteenweg 402.
Toelichting projectverantwoordelijke: vrijdag 6 oktober om 19.00 uur.
 
INFO: WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV | 09 292 12 11| kanaalbossuitkortrijk@wenz.be | www.kanaalbossuitkortrijk.be
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Zwanger, 65+, diabetes of chronisch ziek?  
Bescherm jezelf: laat je vaccineren.

GRIEPVACCINATIE.BE

AGENTSCHAP  
ZORG & GEZONDHEID
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DAG VAN DE TRAGE WEG 
ZONDAG 15 OKTOBER 2017 

Elk jaar in de herfst vindt het campagneweekend Dag van de Trage Weg plaats. 
Met tal van activiteiten op, langs en over trage wegen.  Over heel Vlaanderen 
halen wandelaars, fietsers en ruiters hun hart op in het groen en in de wijken, 
op authentieke landwegen of langs verkeersveilige doorsteekjes.   
Om de herkenbaarheid van de trage wegen te vergroten plaatst de gemeente  
in de deelgemeenten 45 straatnaamborden op de trage wegen die op 14 
oktober officieel worden ingehuldigd. 
 
Naar aanleiding van de Dag van de Trage Weg organiseert de gemeente in  
samenwerking met de landbouwraad, de milieuraad en Natuurpunt een  
Trage wegenwandeling.  Dit jaar worden de trage wegen van de centrum- 
gemeente Avelgem geïnventariseerd.  
 

De wandeling brengt ons langs oude Scheldecoupures waar we de verborgen hoekjes ontdekken van het mooie landschap van de 
Avelgemse en Rugse Scheldemeersen.  De wandeling in groep start op zondag 15 oktober om 14.00 uur aan Spikkerelle en is  
ongeveer 6,5 kilometer lang.  Stevig schoeisel is sterk aanbevolen. 
INFO: DIENST OPENBARE WERKEN EN PATRIMONIUM | 056 65 30 30 | mobiliteit@avelgem.be

BOUW ZELF MEE AAN EEN 
KLIMAATNEUTRALE REGIO 
 
Ook jij kan iets doen voor een klimaatneutrale toekomst 
voor onze regio.  Ben je bereid om te investeren in her-
nieuwbare energie, maar weet je niet hoe? Ben je tech-
nisch aangelegd en wil je samen met een groep mensen 
duurzame energieprojecten realiseren? 
Heb je een groot dak ter beschikking en wil je dit ter be-
schikking stellen om er zonnepanelen op te leggen? 
Intercommunale Leiedal en gemeente Avelgem willen via 
een regionale energiecoöperatieve enthousiaste mensen 
en middelen bijeenbrengen om lokaal te investeren in 
hernieuwbare energie. 
 
HOE? 
Als aandeelhouder beslis je zelf mee over de aanpak.  
Een mogelijke optie is: 
- 1 aandeel = 250 euro (ongeveer kostprijs 1 zonnepaneel) 
- Maximum 20 aandelen per aandeelhouder = 5.000 euro 
- Elke aandeelhouder heeft 1 stem, ongeacht de hoeveel-
heid aandelen. 
- Aandeelhouders kunnen zowel burgers, besturen, vzw’s, 
verenigingen en maatschappelijk geëngageerde bedrijven 
zijn. 
 
STAPPENPLAN 
Stap 1: Infomoment op woensdag 25 oktober 2017 om 
18.30 uur in de Budafabriek (Kortrijk).  Iedereen welkom, 
inschrijven via www.leiedal.be/energiecoöperatieve.
Stap 2: Oprichting energiecoöperatieve en opstart eerste 
project in voorjaar 2018. 
 
INFO: DIENST MILIEU | 056 65 30 30 | milieu@avelgem.be

WEEK VAN DE FAIR TRADE (4-14 oktober)  
Trek je op 14 oktober ook naar de Wereldwinkel 
(Doorniksesteenweg 185) om een koffiepakje te ruilen?  Zeker 
doen!  Met deze ruilactie -op Wereldwinkeldag- geven we 
iedereen een duwtje in de rug om voortaan altijd voor eerlijke 
koffie te kiezen. Want daar zijn heel wat goede redenen voor. 
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Vorig jaar was er de Week van de Geestelijke Gezondheid.  Dit jaar is er een 
tiendaagse: 10 dagen aftellen naar 10 oktober, de Werelddag Geestelijke 
Gezondheid.  ‘Samen veerkrachtig’ is de rode draad.  Veerkracht heb je nodig  
om na een mentale tik een frisse start te nemen.  Veerkracht helpt ieder van  
ons omgaan met de kleine en grote uitdagingen van het leven.   
Zorg dragen voor elkaar, dat is zorgen voor veerkracht. 
 
In de bibliotheek zetten we enkele inspirerende boeken en films in de kijker. 
Geniet ook van ons aanbod rond geestelijke gezondheid zoals folders, post-
kaarten, placemats, bladwijzers, buttons, blocnotes, gelukskaarten of fortune 
cookies.  Neem rustig de tijd om met een andere bibliotheekbezoeker een  
babbeltje te slaan.  De bibliotheek is een uitstekende ontmoetingsplek. 

INFO: avelgem.bibliotheek.be | www.samenveerkrachtig.be

TIENDAAGSE VAN DE GEESTELIJKE GEZONDHEID 
SAMEN VEERKRACHTIG (1-10 oktober 2017)

 

 ZOHRA ZOEKT  
VRIJWILLIGERS 

De vrijwilligersdienst ZOHRA is op zoek naar enthousiaste  
vrijwilligers o.a. voor vervoer, de kookactiviteit en de 
Babbelhoek.

CHAUFFEURS 
ZOHRA zoekt vrijwillige chauffeurs uit Avelgem die minder 
mobiele inwoners van Avelgem naar het ziekenhuis, de 
dokter, ... willen brengen.  Het gaat vooral om vervoersaan-
vragen die verder reiken dan de gemeente Avelgem.  
 
KOOKTEAM 
ZOHRA zoekt ook nog 1 vrijwilliger die het kookteam kan 
vervolledigen.  Elke tweede donderdag van de maand maakt 
het kookteam ’s middags een lekkere, gezonde en bud-
getvriendelijke maaltijd klaar.  Dit gebeurt samen met de 
deelnemers (deelname enkel mits doorverwijzing) en onder 
begeleiding van de vrijwilligers en 1 professionele medewer-
ker van ZOHRA.  Binnen de kookactiviteit werken we met 
een beurtsysteem voor de vrijwilligers. 
 
BABBELHOEK 
Ten slotte wordt gezocht naar vrijwilligers voor de 
Babbelhoek.  De Babbelhoek is een ontmoetingsmoment 
van jonge ouders met hun kinderen (tot en met 12 jaar) om 
o.a. hun sociale contacten te verbreden en vindt elke 1ste 
woensdagvoormiddag van de maand plaats.  Aan de kinde-
ren wordt op de 3de woensdagnamiddag van de maand een 
activiteit (koken, knutselen, uitstap e.a.) aangeboden.

INFO: ZOHRA | Leopoldstraat 66  
8580 Avelgem | 056 65 30 36  
zohra@avelgem.be

 

PALLIATIEF ZIJN... EN DAN? 
MANTELZORGBIJEENKOMST 

• Maandag 23 oktober 2017 | 19.30 uur| WZC Sint-
Vincentius (Bevrijdingslaan 18, Avelgem)

• Dinsdag 24 oktober 2017 | 14 uur| Gemeentepunt 
(Blokkestraat 29, Zwevegem)

Heel wat mensen zijn met thuiszorg bezig: ze zorgen voor 
zieke, gehandicapte of bejaarde familieleden of kennissen. 
Gewoon thuis, in volkomen stilte, jaar in jaar uit, dag na 
dag.  Alsof het de normaalste zaak van de wereld is.  Ze zijn 
bezorgd bezig, als een mantel om de schouders van de zieke, 
die dankzij hun zorg nog thuis kan blijven.  Daarom ook  
worden ze mantelzorgers genoemd. 
 
Het lokale Steunpunt Thuiszorg Zwevegem – Avelgem – 
Spiere-Helkijn organiseert een informatiemoment met als 
thema: ‘Palliatief zijn… en dan?’.  Het Netwerk Palliatieve 
Zorg Zuid-West-Vlaanderen geeft info over: de rechten van 
de mens, financiële zorgen, mogelijkheden en premies en de 
emotionele aspecten.  Verder wordt ook het project pallia-  
tieve opvang voor bejaarden door WZC Sint-Vincentius 
Avelgem voorgesteld.

De toegang is gratis.  Inschrijven kan tot 16 oktober 
(Avelgem) en tot 17 oktober (Zwevegem).

INFO EN INSCHRIJVEN:  
SOCIAAL HUIS AVELGEM | 056 65 07 70  
wendy.foret@avelgem.be 
OCMW ZWEVEGEM | 056 76 52 45  
els.vancraeynest@ocmw.zwevegem.be
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OVERLIJDENS 
18.08.2017 Albert Paemeleire, weduwnaar van Jacqueline Meurez
21.08.2017 Louise Lathioor, echtgenote van Ferdinand Claeys 
27.08.2017 André Vancauwenberghe, echtgenoot van Mildred Van Steenbrugge
28.08.2017 Noëlla Delft, weduwe van André Declercq
 
 GEBOORTEN 
08.06.2017 Aelita Ooms, dochter van Frédéric en Sabrina Van Lerberghe
18.07.2017 Warre Moerman, zoon van Niels en Evy Dolvelde
19.07.2017 Enaya El Boutaybi, dochter van Asis en Ann-Sophie Meyhui
27.07.2017 Mathéo Herreman Vandeweghe, zoon van Jean-Marie en Eline Herreman
27.07.2017 Lucas Schrevens, zoon van Richard en Severine Biesmans
04.08.2017 Anaïs Taelman, dochter van Mike en Cindy Lantreibecq
14.08.2017 Jerom Blauwblomme, zoon van Nils en Evy Delongueville
14.08.2017 Andreas Parmentier, zoon van Dries en Marjolein Colpaert
15.08.2017 Abel Dewaele, zoon van Niels en Sarah Lobbens
22.08.2017 Obéline Mullebrouck, dochter van Kurt en Delphine Vanhalst
23.08.2017 Dieuwke Vanderbeken, dochter van Jeroen en Stephanie Deloof
25.08.2017 Wout Vandamme, zoon van Timothy en Lieselot Nuyttens
 
 HUWELIJKEN 
19.08.2017 Matthias Françoys en Joyce Clybouw
26.08.2017 Luc Brisson en Stephanie Vanmeerhaeghe 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 39 969

JUBILEA  
DIAMANTEN BRUILOFT
Noël Lambrecht en Elisabeth Viellers 
(Zwevegem 16/08/1957)
Maurice Vuylsteke en Dina Demaegdt 
(Doornik 21/08/1957)
 
GOUDEN BRUILOFTEN 
Marc Vanelstraete en Annie Willequet 
(Kwaremont 5/07/1967)
Marin Christiaens en Rita Vangeersdaele 
(Moen 14/07/1967)
René  Tanghe en Françoise Vermaut 
(Nechin 2/09/1967)
Antoon Morjean en Arlette Geenens 
(Ruien 15/09/1967)
Erik Balcaen en Arlette Derume 
(Escanaffles 16/09/1967)

ACTIEMAAND PREVENTIE BORSTKANKER 
 
In 2015 liet 57,80% van de Avelgemse 50 tot 69-jarige vrouwen zich testen op 
borstkanker.  Dit percentage ligt onder het Vlaamse gemiddelde en moet omhoog 
want een vroegtijdige opsporing vergroot de kans op genezing!   
In het bevolkingsonderzoek borstkanker worden 50 t.e.m. 69-jarige vrouwen in 
Vlaanderen uitgenodigd om elke twee jaar een screeningsmammografie te laten 
nemen.  Aarzel niet langer want een vroegtijdige opsporing kan echt wel het  
verschil maken. 
INFO: www.bevolkingsonderzoek.be

PARKEERPLAATSEN 
PERSONEN MET EEN 
HANDICAP  
Aan diverse 
openbare ge-
bouwen zijn er 
parkeerplaat-
sen voorbe-
houden voor 
personen met 
een handicap.   
Er wordt 
vastgesteld dat 
deze plaatsen 
regelmatig  
worden ingenomen door personen die 
daar geen recht op hebben.   
Hierbij riskeren deze personen een 
boete ook al worden deze plaatsen maar 
voor korte duur ingenomen.   
Ook zorgen zij er voor dat personen 
met een handicap vaak geen geschikte 
parkeerplaats vinden.
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OCHTEND- EN MIDDAGZWEMMEN 
Met de start van het nieuwe schooljaar kan je over de middag of ‘s morgens opnieuw kiezen voor wat beweging en kan je 
komen zwemmen in Ter Muncken!  Tijdens het schooljaar kan je elke maandag, woensdag en vrijdag in het zwembad te-
recht om baantjes te trekken, hetzij ’s morgens (van 8.00 uur tot  8.45 uur), hetzij ’s middags (van 12.00 uur tot 13.00 uur).

INFO: SPORTDIENST | 056 65 30 60 | sport@avelgem.be

DAG VAN DE 
JEUGDBEWEGING 
Vrijdag 20 oktober 2017 fietst, tramt, 
treint en bust heel jeugdbewegend 
Vlaanderen in jeugdbewegingshemden, 
t-shirts en sjaaltjes door het land.  
Op die manier vieren we het engage-
ment van duizenden jongeren die zich 
jaar in jaar uit inzetten om meer dan 
240.000 kinderen en jongeren een jaar 
vol spel en plezier te bezorgen. 
 
www.dagvandejeugdbeweging.be 
 
Ontdek het programma specifiek voor 
Avelgem op www.avelgem.be.

INFO: DIENST JEUGD & CULTUUR |  
056 65 30 90 | jeugd@avelgem.be
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Vakantieaanbod
herfstvakantie 

 
www.avelgem.be/ 

vakantieaanbod

Duik in de herfstvakantie het zwembad van Avelgem in en smul achteraf van een heerlijke pannenkoek of geniet van de  
amusante discosfeer in het zwembad.  Hou je meer van een creatieve activiteit?  Dan kan je zelf je eigen vogelhuisje bouwen 
of kan je een namiddag Halloweenkoken...  Tenslotte kan je met je vrienden naar de sportinstuif Sportflix in Waregem!   
Ontdek alle details omtrent deze activiteiten online of via de Vakantiekalender die in de scholen bedeeld wordt.   
Inschrijven kan vanaf maandag 2 oktober 2017 - 9 uur via de webshop (www.avelgem.be/webshop) of aan de balies van 
Spikkerelle of het sportcentrum.

INFO: DIENST JEUGD & CULTUUR | 056 65 30 90 | jeugd@avelgem.be 
SPORTDIENST | 056 65 30 60 | sport@avelgem.be

BUREN BIJ KUNSTENAARS
 
Al voor het veertiende jaar op rij gunnen vele honderden West-Vlaamse  
kunstenaars de bezoeker een kijkje in hun atelier én in hun werkwijze.  
Op 20, 21 en 22 oktober kan je bij maar liefst 2663 creatievelingen in de 
provincie terecht. 
 
Het derde weekend van oktober staat ondertussen bekend als hét feest- 
weekend voor de grote en kleine kunsten in West-Vlaanderen en ver  
daarbuiten.  
 
Op www.burenbijkunstenaars.be vind je o.a. terug welke Avelgemse  
kunstenaars je kan bezoeken... en dat zijn er heel wat!

INFO: DIENST JEUGD & CULTUUR | 056 65 30 90 | cultuur@avelgem.be



 

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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‘WAT REGEL JE VOOR ALS JE ER ZELF NIET MEER BENT?’  
Donderdag 12.10.17 | 14.00 uur | Spikkerelle | Toegang gratis 
Lezing over erfenis, nalatenschap, testament, successierechten, ... 
 
 
ONTBIJT MET FAIRTRADE PRODUCTEN  
Zondag 15.10.17 | vanaf 08.00 uur | Spikkerelle | Prijs: € 8 - € 4 (kinderen lagere school) - gratis (kleuters) 
Reserveren via de bestuursleden, kantoor Bond Moyson, door te storten op de rekening van VFG Avelgem  
(BE95 0016 8956 1558) of via vfg.avelgem@telenet.be. 
 
 
ORGANISATIE: VFG (Vereniging personen met een handicap vzw) | vfg.avelgem@telenet.be

 

 

VERS GEPERST 
 
Zondag 01.10.17 | 10.00 uur  
Ganzenhof, Bosstraat 2, 8580 Avelgem 
 
Maak je keuze uit maar liefst 250 boeken.   
Iedereen welkom in Bioboerderij Het Ganzenhof!   
De toegang is gratis. 
 
ORGANISATIE: Davidsfonds Avelgem | 0496 22 56 25

 

VORMING AFTERMOVIE MAKEN 
 
Zaterdag 14.10.17 | 13.30 uur  
JH KRAK,  Scheldelaan 6, 8580 Avelgem 
Prijs: € 10 
 
Jelle van KREW Photography leert je tips en tricks om een 
aftermovie te maken! 
 
ORGANISATIE: DIENST JEUGD & CULTUUR 
056 65 30 90 | cultuur@avelgem.be

Het percussie-ensemble van harmonie De Verenigde Vrienden bestaat 10 jaar en dat vieren ze met een uniek concert in Spikkerelle 
op 14 oktober om 17.00 uur en om 20.00 uur.  Tickets via de bestuursleden, Argenta (Leopoldstraat 2 Avelgem) of via  
bestuur@harmonie-avelgem.be.  ORGANISATIE: KH De Verenigde Vrienden | www.harmonie-avelgem.be

SLAGWERKSPEKTAKEL PERCUSSIE-ENSEMBLE
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pwww.avelgem.be/uitagenda = UiTPASAANBOD

 

CONCERT SOULSISTER   
Donderdag 19.10.17  
20.15 uur 
Spikkerelle 
€ 30 - € 29  
(abo, -26, +65) 
 
Jan Leyers en Paul 
Michiels houden met 
hun jubileumtournee 
‘30 jaar - 30 hits - 30 
concerten’ ook halt in 
Spikkerelle en bren-
gen er hun glansrijk 
repertoire met hits als 
‘Promises’ en ‘The way 
to your heart’. 
 
 
CONCERT RONNY MOSUSE
Vrijdag 27.10.17 | 20.15 uur| Spikkerelle 
€ 17 - € 16 (-26, +65) 
 
Ronny Mosuse brengt de muziek uit zijn nieuwe album 
‘Halfweg’.  Een album met weloverwogen teksten, mosu-
seiaanse melodieën en gezongen alsof zijn leven ervan 
afhangt.... 
 
ORGANISATIE: 
DIENST JEUGD & CULTUUR | cultuur@avelgem.be  
056 65 30 90 | Tickets: www.avelgem.be/webshop

 

DIGIDOKTER:  
HOE HOU IK FACEBOOK 
INTERESSANT EN LEUK? 
Zaterdag 14.10.17 | 10.00 - 12.00 uur 
Zaal Ter Biest - Bibliotheek 
Doorniksesteenweg 77A, Avelgem 
€ 5 
 
INFO & INSCHRIJVEN: 
- Bibliotheek: aan de infobalie 
- www.avelgem.be/webshop 
- Vormingplus: 056 26 06 00 | www.vormingplusmzw.be

 

‘RECHT EN GERECHT IN DE 
KUNST’ door prof. dr. G. Martyn 
Dinsdag 17.10.17 | 14.00 uur 
Spikkerelle, Scheldelaan 6 , Avelgem 
€ 8 - € 5 (leden) 
 
Professor Martyn, afkomstig van Avelgem, nodigt het 
publiek uit met een juridische bril te kijken naar kunst... 
en meer te zien dan je op het eerste zicht zou denken. 
 
ORGANISATIE: Vlaamse Actieve Senioren Avelgem 
Scheldeland  
dedeyne.dierk@skynet.be

 

EVALUATIECONCERTEN VLAMO 
 
Zondag 22.10.17 | vanaf 09.30 uur  
Spikkerelle, Scheldelaan 6 , Avelgem 
Gratis toegang 
 
Op 22 oktober vinden de evaluatieconcerten van VLAMO 
West-Vlaanderen plaats in Spikkerelle.  De Harmonie van 
Avelgem bijt de spits af, daarna volgen er onder meer  
concerten van de Harmonieën van Wevelgem, Tielt, 
Geluwe, Proven, Moorsele, Torhout... 
 
ORGANISATIE: KH De Verenigde Vrienden  
www.harmonie-avelgem.be

 

NACHT VAN DE DUISTERNIS 
 
Zaterdag 28.10.17 | 19.00 uur  
Coupure Deweer, Meersstraat 45, Avelgem 
 
Op deze avondwandeling hopen we op een ontmoeting 
met de Tovenaar en zijn uil!  Wat leeft er in het duister?  
Hoor ik daar opeens gefluister?  Wie houdt hier nu de 
wacht?  Op al deze vragen krijg je die avond een ant-
woord.  Ook geschikt voor kinderen.  Breng gerust een 
pompoen- of bietenlantaarn mee met een theelichtje 
erin!  Stevig schoeisel is aanbevolen. 
 
ORGANISATIE: NATUURPUNT AVELGEM 
0474 79 80 92 | polwannyn@skynet.be
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VERWENDAG BIBLIOTHEEK
Zaterdag 14 oktober 2017 van 9.30 tot 16.30 uur

DOORLOPEND 
9.30-16.30u

• uitgebreide bibliotheekrond- 
leidingen

• een leuk geschenkpakket voor 
kersverse ouders

• demonstratie ‘Mijn Bibliotheek’

• buttons maken

• digitale voorleesmomenten

VOORMIDDAG
• bijpraten met een drankje

• 10-12u : Digidokter: Hoe hou ik 
Facebook interessant en leuk?  
(vooraf inschrijven noodzakelijk)

NAMIDDAG
• kinderanimatie: ballonplooien  

en glittertattoos  
(13.00-15.00 uur)

• vlotte babbel met koffie en een 
stukje taart

• van foto tot poster: jouw 
foto bewerkt tot een unieke 
popartposter 

ORGANISATIE
Bibliotheek Avelgem | 056 65 30 40 | bibliotheek@avelgem.be

Op de Verwendag wordt het een bruisende dag in de bibliotheek!  Iedereen is welkom.

VERWENDAG  
BIBLIOTHEEK

BOEKENVERKOOP
Zaterdag 21 oktober 2017 van 9.30 tot 12.30 uur

Een must voor boekenwurmen die graag grasduinen en bibliotheekmaterialen een tweede leven gunnen.   
Vanaf 23 oktober zijn de boeken van de boekenverkoop aan de helft van de prijs.  

LITERAIR EVENEMENT: ZUIDWESTERZINNEN
Zaterdag 21 oktober 2017 om 20.00 uur (café Den Hert & Salon kasteel Verhaeghe Vichte) 

 Zondag 22 oktober 2017 om 18.00 uur (Buurthuis De Statie Deerlijk)

Zuidwesterzinnen is een literair belevingsparcours georganiseerd door de bibliotheken van de regio Zuidwest.   
Lize Spit (auteur van bestseller “Het smelt”) en Jonas Bruyneel  

(auteur, cultuurjournalist, filmcriticus en muzikant) zijn in 2017 de gidsen van dienst. 
Meer info: www.uitinzuidwest.be/zuidwesterzinnen


