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Kies jouw favoriete film!

Info december 2013

Dit seizoen kies je zelf welke jeugdfilm je wil zien in Spikkerelle!
Voor iedere vertoning presenteren we jou 2 leuke films.
Op 18 december, 19 februari en 9 april wordt er telkens om 13.30 uur een film vertoond in Spikkerelle. Vanaf drie weken voor de vertoning kun je op www.uitinavelgem.
be/jeugdfilmkeuze stemmen welke film je in Spikkerelle wil zien. Eén week voor de
vertoning ontdek je daar welke film uiteindelijk door jullie gekozen werd en vertoond
zal worden! Voor de eerstvolgende vertoning, op 18 december, kun je nu al stemmen
tussen Ice Age 4 en Manneke Maan.

4
Ice Age

Scrats hilarische jacht op zijn vervloekte
eikel, die hij sinds het begin der tijden
achternazit, heeft drastische gevolgen
voor de planeet: een continentale ramp
die de aanleiding is tot het grootste
avontuur ooit voor Manny de mammoet, Diego de sabeltandtijger en
Sid de luiaard. In de nasleep van die
opschudding wordt Sid verenigd met
zijn chagrijnige oma en wordt de kudde
geconfronteerd met een bende piraten
die vastbesloten is hun terugkeer naar
huis te verhinderen.
Een virtuoze animatieprent die handig
gebruik maakt van de ijstijd als decor,
wat je verbeelding op hol doet slaan.

‘s Nachts kijkt Manneke Maan verlangend naar de wereld. Hij zou er zo
graag eens op bezoek gaan. Op een dag
grijpt hij zich vast aan de staart van een
komeet en landt op aarde, in een bos
met wel duizend kleuren. Hij kijkt zich
de ogen uit: wat een wonderlijk mooie
planeet! Op aarde is er een president
die alles veroverd heeft wat er te veroveren valt. Hij heeft nog maar één uitdaging: de maan! De president komt de
bezoeker uit de ruimte op het spoor en
Manneke Maan moet vluchten. Intussen
worden de kinderen ongerust: er is
niemand meer die ‘s nachts over hen
waakt. Waar is Manneke Maan heen?

Mannek

e maan
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Kies voor goedkopere
groene energie

Orchestre International
du Vetex

p. 3

p. 4

PRAKTISCH
Stemmen kan tot 11 december via www.uitinavelgem.be/jeugdfilmkeuze.
Vertoning woensdag 18 december om 13.30 uur
€ 2,50 - € 2 (vrijetijdspas) - € 3 (volwassenen)
Spikkerelle, Scheldelaan 6, Avelgem, 056 65 30 90, spikkerelle@avelgem.be

Eindejaarsbloedinzameling
p. 6

Uw gemeente

Voorlopig rijbewijs in bankkaartmodel
Met het voorlopig rijbewijs, dat je
pas krijgt na een geslaagd theoretisch examen, mag je op de openbare
weg rijden als voorbereiding op het
praktisch rijexamen.

Model 18 (enkel categorie B)

• verkrijgbaar vanaf 18 jaar en 18
maanden geldig
• rijden zonder begeleiding is toegestaan
• verplicht om 20 uur praktische rijles
te volgen
• afleggen van een praktisch examen
ten vroegste na 3 maanden, met de
rijschool
• de houder van een voorlopig rijbewijs
model 18 mag vergezeld worden door
één persoon van minstens 24 jaar die
ook houder is van een rijbewijs B

Model 36 (enkel categorie B)

• verkrijgbaar vanaf 17 jaar en 36
maanden geldig
• rijden zonder begeleider is niet toegestaan
• geen verplichting rijschool te volgen

• afleggen van een praktisch examen
ten vroegste na 3 maanden, met begeleider en met eigen wagen
• de houder van een voorlopig rijbewijs
model 36, mag naast de begeleider,
vergezeld worden door één andere
persoon

1 week
Voor meer informatie kun je terecht bij de
dienst Burgerzaken op 056 65 30 30 of via
burgerzaken@avelgem.be.

De begeleider kan iedereen zijn die aan
de volgende voorwaarden voldoet
• minstens 8 jaar houder zijn van een
geldig rijbewijs
• de laatste 3 jaar niet veroordeeld zijn
voor zware verkeersovertredingen

Tarief
20 euro

Meebrengen

• identiteitskaart
• aanvraagformulier, te verkrijgen bij
het examencentrum na een geslaagd
theoretisch examen
• eventueel attest van de rijschool van
de gevolgde opleiding
• een pasfoto als de foto op jouw
huidige identiteitskaart niet meer
gelijkend is

Vakantiewerking krokusvakantie
In de krokusvakantie (3 tot 7 maart
2014) biedt de dienst Jeugd & Cultuur
enkele leuke activiteiten aan.
Zo is er naar goede gewoonte Grabbelpas
voor de kinderen van de lagere school.
De succesformule Grabbelpas bestaat
uit losse gevarieerde activiteiten. Dat
kan gaan om een leuke knutselactiviteit,
een boeiende uitstap, een workshop in
de bib, een smaakvolle kookactiviteit, …
Vergeet niet de vrijetijdspas te verlengen
voor 2014 of als je er nog geen hebt, één
aan te schaffen!

Kinderclub
Vanaf 2014 is er geen Kinderclub meer
in de krokusvakantie. De dienst Jeugd &
Cultuur voorziet wel een plezante dagactiviteit of –uitstap voor de kleuters in
de krokusvakantie.
In de paas- en zomervakantie opent de Kinderclub in Kerkhove wel de deuren en zullen
de animatoren paraat staan om de kleutertjes een onvergetelijke vakantie te bieden.
Alle concrete info omtrent de activiteiten van de dienst Jeugd & Cultuur en de
Sportdienst in de krokusvakantie vind je in de Vakantiewijzer krokusvakantie 2014.
Vanaf 10 januari wordt de Vakantiewijzer meegegeven in de Avelgemse scholen en is
de folder te zien op www.uitinavelgem.be.
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Levertermijn

Koopzondagen
zondag 8, 15 en 22
december 2013 openen de
Op

Avelgemse winkels opnieuw hun
deuren. Zo kun je voor de extra
eindejaarsaankopen ook dit jaar op
zondag terecht bij jouw vertrouwde
handelaars.

Sluitingsdagen
gemeentelijke
diensten
24, 25, 26 en 31 december
en 1 januari 2014
administratief centrum, containerpark, bibliotheek, Spikkerelle en
sociaal huis

Van 24 december tot en
met 1 januari 2014
sportcentrum Ter Muncken

Leefomgeving

More than Honey

“Als bijen uitsterven, zal vier jaar later
ook de mens uitsterven.” (Albert Einstein)

Kies voor goedkopere groene
energie via groepsaankoop

Sinds tien jaar doet zich over de hele
wereld een angstaanjagend fenomeen
voor: honderdduizenden kolonies
van honingbijen lijken te verdwijnen.
Een virus? De grote hoeveelheden
pesticiden? De industrialisering van
de honingsector? Niemand heeft een
antwoord. Maar één ding is zeker: het
lot van de natuur en van de mens is
nauw verbonden met dat van de bijen.
Op zoek naar antwoorden en verklaringen neemt regisseur Markus Imhoof
ons mee op een fascinerende reis naar
de betoverende wereld van de bijen...
De kijker komt ook een hoop verbijsterende dingen te weten over het
bijenleven. Wist je, bijvoorbeeld, dat
één derde van de ingrediënten die
je dagelijks in je bord aantreft niet
zouden kunnen bestaan zonder de
nijverige huisvlijt van onze vrienden
de bijen?
Zondag 8 december om 17.00 uur
Spikkerelle Avelgem, filmvertoning
over bijen en mensen met duiding door
plaatselijke imkers.
Dit is een samenwerking van Natuurpunt
Avelgem, Boshout en de milieuraad van
Avelgem.

Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je daarbij ook je steentje
bijdragen tot een beter milieu? Neem
dan deel aan de groepsaankoop
100% groene stroom van de provincie West-Vlaanderen. Ook Avelgem
ondersteunt dit initiatief. Vanaf 1 december 2013 tot 5 februari 2014 kun
je zonder enige aankoopverplichting
inschrijven.
Je kunt besparen op je maandelijkse
energiefactuur. Uiteraard door minder
energie te verbruiken, maar ook door
bewust je energieleverancier te kiezen.
Veel werk? Toch niet. De provincie biedt
al haar inwoners de mogelijkheid aan
om in te stappen in een groepsaankoop
van 100% groene stroom. Zo bied jij je
samen met heel veel andere inwoners
aan als één aantrekkelijke klant op de
energiemarkt. Energieleveranciers kunnen op de online veiling op 6 februari
2014 hun beste bod doen. Je hoeft dus
zelf geen prijzen te vergelijken. Na de
veiling krijg je een persoonlijk aanbod
van de goedkoopste energieleverancier
van de veiling. Pas dan beslis je of je
van energieleverancier verandert. Sinds
september 2012 moet je ook geen verbrekingsvergoeding meer betalen bij
het vroegtijdig opzeggen van je lopend
contract.
Stap voor stap begeleiding
De provincie en de gemeente begeleiden
je stap voor stap. Op www.samengaan-

wegroener.be vind je ook een antwoord
op de vaak gestelde vragen.
Voor wie
Alle particulieren en bedrijven met een
jaarverbruik beperkt tot 50.000 kWh
elektriciteit in laagspanning en 100.000
kWh gas kunnen gratis deelnemen.
Bedrijven met een hoger verbruik en
hoogspanningsklanten kunnen terecht
bij de groepsaankoop van de Provinciale
Ontwikkelingsmaatschappij (POM) WestVlaanderen. Deze groepsaankoop is
echter niet gratis.
Inschrijven
Neem je laatste eindafrekening (12
maanden) van elektriciteit en/of aardgas
bij de hand en schrijf je online in op www.
samengaanwegroener.be (doorklikken op
provincie West-Vlaanderen). Inschrijven
kan tot 5 februari 2014.
Let op: ook wie bij een vorige editie heeft
deelgenomen aan de groepsaankoop
moet opnieuw inschrijven.
Heb je geen toegang tot het internet,
dan helpt de gemeente je graag verder.
Het infoloket in het sociaal huis, dienst
Woon-zorg, Leopoldstraat 66, is elke
dinsdag- en donderdagvoormiddag open
van 9.00 tot 12.00 uur of op afspraak
(056 65 07 70).
Breng je laatste jaarafrekening van elektriciteit en aardgas mee, zodat we alle
gegevens meteen bij de hand hebben.

Afval op de begraafplaatsen
Elke begraafplaats is voorzien van één
of meer plaatsen waar afval, eigen aan
een begraafplaats zoals bloemen, aarde,
bloempotten, kransen,… kan gedeponeerd worden.

deze afvalruimten! Vastgestelde
overtredingen worden bestraft
volgens het retributiereglement,
wat kan oplopen tot 625 euro per
overtreding.

We doen dan ook graag een oproep aan
nabestaanden om alles op de juiste plaats
achter te laten. Afval dat niet afkomstig
is van de begraafplaatsen, hoort niet in

Alvast bedankt aan iedereen
die actief meewerkt om de
begraafplaatsen proper te
houden.
A V E L G E M
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Vrije tijd

Concert Protection Patrol Pinkerton in Spikkerelle

Protection Patrol Pinkerton, de indiepopband uit Tielt, is vooral gekend
van de megahit Future=Our Home, die

voor tv-programma’s als ‘Iedereen
Beroemd’, ‘Magazinski’ en ‘Dagelijkse
Kost’ gebruikt werd. Je bestralen als
een zonneslag van positivisme, opgewektheid en good vibrations, daar is
het PPP om te doen. Met hun opvallende muziekvideo’s en frisse sound
brengen ze het publiek gemakkelijk
aan het dansen. Algemeen positieve
kritieken over hun recentste album
bewijzen dat de jongens van PPP geen
eendagsvliegen zijn. Vergelijkingen
met The Strokes en Arctic Monkeys
zijn dan ook flatterend, maar niet uit
de lucht gegrepen.
De zomer is nog ver weg, maar PPP
zorgt op 7 december alvast voor een

stevige zonnestraal op deze donkere
winteravond!
In het voorprogramma speelt Plane 11.
Dit Kortrijkse vijftal is de winnaar van
‘Lokaal Kabaal!?’, een muziekwedstrijd
voor lokale bands. Met hun stevige garagerock zorgen ze ervoor dat je goed
opgewarmd aan de avond kunt beginnen!
PRAKTISCH
Zaterdag 7 december 2013 om 20.15 uur
€9 - €7 (-26/+55/abo) – voorstelling jongerenabonnement
Polyvalente zaal Spikkerelle, Scheldelaan
6, Avelgem, 056 65 30 90, spikkerelle@
avelgem.be

Try out van Orchestre International du Vetex
Orchestre International du Vetex
ontstond 10 jaar geleden als een
sociaal-artistiek project in Kortrijk.
10 jaar later kan de internationale brassband terugblikken op een
kleurrijk, gevuld parcours. Van de
metro in Praag, tot het prestigieuze
Montreal Jazz Festival, van een bruine kroeg in Doornik tot het bruisende
Couleur Café!
De artiesten, afkomstig uit NoordFrankrijk, Wallonië en Vlaanderen staan
telkens weer garant voor een muzikale
ontdekkingsreis!
Op dit moment bereidt Orchestre
International du Vetex hun verjaardagsfeestjaar voor. 2014 wordt een Vetexjaar
vol evenementen voor jong en oud.

Een deel van die voorbereiding gebeurt in
Spikkerelle. Op woensdag
11 december kunnen jullie
al even proeven van wat
2014 zal brengen door
het try-out concert mee
te beleven.
PRAKTISCH
Woensdag 11 december 2013 om 20.15 uur
€ 9 - € 8 (-26/+55/
abo)
Spikkerelle, Scheldelaan 6, Avelgem, 056
65 30 90, spikkerelle@
avelgem.be

Niet te missen in de bibliotheek: de fantastische film
wereldcinema ontlenen. Samen
met MOOOV (ontstaan door het
samengaan van Cinema Novo en
Open Doek) kiezen we voor het
alternatieve filmcircuit. Kwaliteit
en betrokkenheid zijn hierbij de
sleutelwoorden.

Na het succes van de vorige collectie Cinébib-films, kun je in de bibliotheek weer enkele extra parels uit de
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Deze keer hebben we twintig “fantastische films” voor jullie in petto.
Fantastisch, hier in de letterlijke
zin van het woord: de wondere
wereld van het paranormale, het
surreële met soms apocalyptische
fantasieën. Ook humor komt er
aan te pas, zij het dan van een meestal
donkere soort. Laat je meeslepen in deze

soms bizarre en altijd verrassende films.
In de Cinébib-display vind je naast de
dvd’s ook een brochure met uitleg over
dit aanbod. Een dvd uit de display kun je
gratis voor één week ontlenen.
Dus huiver mee, trek op avontuur en
fantaseer er op los!
De bibliotheek bezit ook een eigen dvdcollectie met een heel gevarieerd aanbod,
voor groot en klein. Kom eens langs,
maak je keuze en ontleen een dvd aan
één euro per week.
Meer info in de bib, Doorniksesteenweg
77A, Avelgem, op 056 65 30 40 of via
bibliotheek@avelgem.be.

Vrije tijd

Oproep

Huldiging sportlaureaten 2013
Op vrijdagavond 31 januari 2014 organiseert
de sportraad opnieuw de huldiging van de
sportverdienstelijken. Wil je als individuele
sporter of als vereniging gehuldigd worden
door de Avelgemse sportraad voor prestaties
in het afgelopen seizoen (2012-2013) of in het
kalenderjaar 2013? Dit kan, op voorwaarde dat
je in Avelgem woont of jouw prestatie binnen
een Avelgemse vereniging geleverd hebt. Om
gehuldigd te worden als vereniging, moet de
vereniging haar werking hebben in Avelgem.
Dien de betreffende prestatie(s) in bij de sportdienst Avelgem vóór 31 december
2013.
Het volledige reglement en het inschrijvingsformulier kun je opvragen bij
de sportdienst op 056 65 30 60 of via sport@avelgem.be.

Zwembadacties
Gezinszwemmen
Elke zondag van 9 tot 12.00
uur geniet elk gezin van het
voordeeltarief ‘gezinszwemmen’. Voor 2,50 euro kun je met
het hele gezin, onafhankelijk
van het aantal gezinsleden, in
zwembad Ter Muncken terecht
voor een kletsnatte, sportieve
voormiddag.

Jarigen
Elke jarige kan de week voor
en de week na zijn verjaardag gratis zwemmen in zwembad Ter Muncken tijdens de
publieksuren.

Brevetzwemmen
Tijdens de openingsuren voor
publiekzwemmen kunnen ook
officiële ‘ISB-zwembrevetten’
behaald worden.
Als je je aanmeldt bij de redder neemt hij/zij de proef af.
Daarna krijg je onmiddellijk het
behaalde zwembrevet mee. Per
brevet betaal je 2,50 euro.

Gebruik van de

joggingpiste

Rond beide voetbalterreinen van het
stadion, bevindt zich een piste in gemalen baksteen. Deze piste mag tijdens de
week gratis gebruikt worden door elke
jogger, zowel overdag als ’s avonds, op
voorwaarde dat er geen voetbalwedstrijden zijn. Indien het stadion gesloten is,
kan de sleutel afgehaald worden bij de
sportdienst. Wie wil, kan na aanvraag
bij de sportdienst, achteraf ook douchen
(1,50 euro per douchebeurt).
Meer info bij de sportdienst op 056 65
30 60 of via sport@avelgem.be.

Avelgem krijgt titel
Sportelgemeente 2013
Met de titel ‘Sportelgemeente’ beloont BLOSO alle gemeenten die extra inspanningen leveren om het sporten
voor 50-plussers te promoten. En net als in 2012 engageerde Avelgem
zich om ook in 2013 speciale aandacht hieraan te besteden.
Het wekelijkse seniorenaanbod in Avelgem bestaat onder andere uit yoga op donderdag, aquagym en seniorenzwemmen op vrijdag en tal van andere recreatieve
activiteiten zoals badminton, basketbal, baantjeszwemmen, …
Naast het wandel- en fietsevenement ‘Joost Deseyn’ op paasmaandag, werd dit
jaar ook voor de eerste keer een seniorensportdag georganiseerd. Daarnaast
werkte de sportdienst ook samen met OKRA voor deelname aan de Senior Games
in Blankenberge.
Avelgem voldoet hiermee ruimschoots aan alle criteria die BLOSO stelt en wordt dus
op 12 december voor de 2de keer op rij als ‘Sportelgemeente’ gehuldigd.
A V E L G E M
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Leven en welzijn

Menu dorpsrestaurant ZOHRA
• dinsdag 3 december
champignonsoep
stoofvlees met rauwkost en
gekookte aardappelen
karamelpudding
• dinsdag 10 december
groentesoep
hutsepot met worst of spek
rijstpudding
• dinsdag 17 december
aspergesoep
worst, rode kool met appeltjes
en gekookte aardappelen
vanillepudding
• dinsdag 24 december
gesloten
• dinsdag 31 december
gesloten

ZOHRA is ook op zoek naar extra
chauffeurs
Omdat vrienden en familie niet altijd
kunnen inspringen, is vrijwilligersdienst ZOHRA op zoek naar enthousiaste
chauffeurs.
Aan de hand van een beurtsysteem worden minder mobiele Avelgemnaren op
dinsdagmiddag naar het dorpsrestaurant
gebracht. Daarnaast vragen we ook chauffeurs met een warm hart en een luisterend
oor voor vervoer naar het ziekenhuis, de
dokter of de kapper.

Spreekt dit je aan en kun jij je enkele keren in de maand vrij maken?
Dan ben jij de chauffeur die we zoeken!
Neem vrijblijvend contact op met ZOHRA op 056 65 30 36 of via zohra@avelgem.be.

Eindejaarsbloedinzameling
Dagelijks hebben mensen bloed, plasma of bloedplaatjes nodig. Bijvoorbeeld na een ongeval, bevalling, operatie of door ziekte.
Iedereen tussen 18 en 66 jaar oud en in goede gezondheid komt in
aanmerking om donor te worden.
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Ruimere
openingsuren
oplaadterminal voor gas en
elektriciteit in
het sociaal huis
Wie over een budgetmeter beschikt,
kan zijn of haar kaart laten opladen in
het sociaal huis. Om de openingsuren
te verruimen werd de oplaadterminal
verhuisd van het onthaal naar een
afzonderlijk lokaal (vroeger lokaal
Wiscomputer) aan de ingang van het
sociaal huis.
De oplaadterminal is elke dag beschikbaar van 7.00 tot 19.00 uur.
Meer info in het sociaal huis op het nummer 056 65 07 70 of via sociaalhuis@
avelgem.be.

Kom jij geven? Op 16 december
2013 van 18.30 tot 20.30 uur in de
Sint Jan Berchmansbasisschool
Kloosterstraat 1, Avelgem.
Gratis koffie en pannenkoeken voor
elke donor.
Meer info op gino_dc@skynet.be of
www.bloedgevendoetleven.be.

Leven en welzijn

Wijziging
openingsuren
lokale werkwinkel VDAB

Jubilea en
ontvangsten

Bevolking
Geboorten

12.10.2013 Silke Knol,
dochter van Arnoud en Marieke
Buyck
13.10.2013 Ami Nottebaert,
zoon van Xavier en Magalie Van
Luchene
14.10.2013 Kobe Staelgraeve,
zoon van Nick en Isabel
Vanoverberghe
Dendoncker Frans en Caby Henriette
Gouden Bruiloft (25/10/1963 Zwevegem)

17.10.2013 Cas Verleyen,
zoon van Tom en Stefanie Maes

Het werkwinkelpunt in het sociaal huis is open op dinsdag
van 8.30 tot 12.00 uur en van
16.00 tot 18.00 uur.

24.10.2013 Mila Tytgat,
dochter van Jona en Jessica
Vandeputte
25.10.2013 Nathan Windels,
zoon van Jeroen en Delphine Viaene

Je wordt er geholpen
• om in- of uit te schrijven als werkzoekende
• met informatie over de VDABdienstverlening

Decru Michel en Logie Thérèse
Gouden Bruiloft (25/10/1963 Wervik)

• voor het aanvragen en afleveren van
attesten

24.10.2013 Bram Vercoutere en
Emmy D’Haeye
26.10.2013 Dominique Dekyvere en
Isabelle Devocelle
Wambeke André en Baert Yvonne Gouden Bruiloft
(25/10/1963 Wortegem)

Werkwinkel Kortrijk
Je kunt ook elke dag terecht in
Werkwinkel Kortrijk, Lekkerbeetstraat
5-7, 8500 Kortrijk, 056 26 67 60,
www.werkwinkel.be.

• vrijdag 8.30 tot 12.00 uur en 13.15
tot 16.30 uur
Opgelet: tijdens schoolvakanties is de
Werkwinkel Kortrijk telkens gesloten
om 16.00 uur.

09.11.2013 Dimitri Bonte en Olga
Fomina

Overlijdens

20.10.2013 Josepha Van den
Audenaerde, weduwe van Roger
Lambrecht

• maandag 8.30 tot 12.00 uur en
13.15 tot 16.30 uur

• donderdag 8.30 tot 12.00 uur

30.10.2013 Louis Verweider,
zoon van Michael en Mariek Adams

Huwelijken

Daarnaast is de VDAB-dienstverlening
elke werkdag tussen 8.00 en 19.00
uur bereikbaar op 0800 30 700 (gratis
nummer voor inschrijving en vragen)
en vind je ook steeds alles terug op
www.vdab.be.

• woensdag 8.30 tot 12.00 uur en
13.15 tot 16.30 uur

26.10.2013 Arthur Taveirne,
zoon van Kristof en Griet
Vandenbogaerde

31.1.2013 Ibe Deconinck,
zoon van Shane en Yentl Van den
Berghe

• met informatie over vacatures

• dinsdag 8.30 tot 12.00 uur en 13.15
tot 16.30 uur

16.10.2013 Batiste Denys,
zoon van Micha en Liselotte Callens

24.10.2013 Maurice Lefebvre, echtgenoot van Lidy Vandenborre
Ontvangst 50-jarigen (02/11/2013 gemeentehuis)

Wachtdiensten

• apotheek: 0900 10 500 of
• www.apotheek.be
• dokter: 056 64 75 20
maar 055 38 89 00 voor de inwoners van Kerkhove
• tandarts: 0903 39 969

01.11.2013 Yvonnick de Talhouët
de Boisorhand, echtgenoot van
Laurette Christijn de Ribaucourt
08.11.2013 Noël Algoet, echtgenoot
van Bertha Vandemeulebroucke
10.11.2013 Stephaan Van der
Donckt, weduwnaar van Germaine
Vandenheede
13.11.2013 Jenny Himpe, weduwe
van Hyppolite Vanhemens

A V E L G E M

7

cultuur

senioren

sportief

jeugd

feest

varia

Kalender december
Wil je jouw activiteit ook in deze agenda? Meld jouw evenement dan via www.uitdatabank.be.
TOT DI 31 DEC HELP DETECTIVE VOS | Pompgebouw Bossuit | BiPS - Biodiversiteit in de Stadsrand | www.

bipsweb.eu/

TOT DI 20 DEC EXPO - Athos Burez | GC Spikkerelle | dienst Jeugd en Cultuur | 056 65 30 90 | spikke-

relle@avelgem.be

zo 01 Knutselnamiddag bij Natuurpunt Avelgem | Coupure Marcel Deweer van 14.00 tot 17.00 uur |
Natuurpunt Avelgem | 0479 66 21 64 | secretariaat_natuurpuntavelgem@hotmail.com
vr 06 Voordracht | OC Outrijve om 17.00 uur | Boshout | 056 64 65 09 | 056 64 66 20
za 07 Protection Patrol Pinkerton plays ‘Protection Patrol Pinkerton’ | zie pagina 4
zo 08 Filmvertoning over bijen en mensen | zie pagina 3
di 10 Onthaalnamiddag | Basisschool De Toekomst om 14.00 uur | Kerkhofstraat 51 | www.bsDeToe-

komst.be

wo 11 Try out van Orchestre International du Vetex | zie pagina 4
Do 12 Onder ons kaartnamiddag | De Gilde om 14.00 uur | Ziekenzorg CM | 056 64 51 30
vr 13 An Pierlé: Strange Days | GC Spikkerelle om 20.15 uur | € 16; € 15: -26/+55 abonnementsvoor-

stelling | dienst Jeugd en Cultuur | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be

Vr 13 Kerstmarkt ‘ t schoolke Rugge | Ruggestraat 39 vanaf 18.00 | 056 64 77 90
Za 14 Kerstconcert | Sint-Martinuskerk om 19.30 uur | € 10: VVK; € 12 ADD; € 3: kinderen van 6 tot
12 jaar | Sint Martinuskoor i.s.m. Mikadootjes en Jeugdharmonie de Verenigde Vrienden | 056 64 58 20
Ma 16 Bloedinzamelactie | zie pagina 6
wo 18 Keuzefilm | zie pagina 1
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