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In de nieuwe verkaveling Munkkouter, nabij de site van de Groote Fabrieke, bouwt de
sociale huisvestingsmaatschappij De Leie uit Wervik 21 sociale huurwoningen.

In het wiel van de Flandriens,
met een streekverteller
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De woningen worden opgesplitst in drie bouwblokken. De eerste twee blokken komen
langs de Doorniksesteenweg, aan beide kanten van de nieuwe weg (Munkkouter). Het
derde blok komt langs de nog aan te leggen zijweg (Spinnerijstraat). Tussen de laatste
twee blokken komen 20 garages met berging, die bereikbaar zijn via een garageweg.
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21 nieuwe sociale huurwoningen
in Avelgem

Op de hoeken van de blokken worden twee stapelwoningen voorzien, waarin een gelijkvloers appartement (1 slaapkamer) en een appartement op de verdieping (2 slaapkamers) zijn ondergebracht. De andere woningen zijn grondgebonden woningen met 3
slaapkamers. Alle woongelegenheden beschikken over een garage en voldoen aan een
maximum K-peil van 40 en maximum E-peil van 70.
Er werd speciale aandacht besteed aan de architecturale kwaliteit van de woningen, zodat de woningen passen binnen de bebouwing van de Doorniksesteenweg en de nieuwe
woningen binnen de verkaveling. Ook de nieuwe
wegenis binnen het sociale deel van de verkaveling
is identiek aan de rest van de verkaveling.
De ontwerpende architect is Filip Cnockaert van
Cnockaert Architecture, de bouwheer is de sociale huisvestingsmaatschappij CVBA DE LEIE uit
Wervik. De woningbouw werd recent openbaar
aanbesteed voor de prijs van 2.479.000 euro (excl.
BTW). De effectieve bouwwerken starten na de voltooiing
van de wegeniswerken, die
nu worden uitgevoerd door de
firma NV KOCH-OCKIER.
De nieuwe sociale woningen
zullen vermoedelijk in de loop
van 2014 in gebruik kunnen
worden genomen. Deze realisatie draagt bij tot het sociaal
objectief van bijkomende sociale woongelegenheden dat
de gemeente tegen 2020 moet
realiseren.

Opendeurdag nieuw Woonzorghuis Ter Meersch
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Uw gemeente

OPENDEURDAG
nieuw Woon-zorghuis Ter Meersch

Leopoldstraat 26 in Avelgem

Op zaterdag 31 augustus 2013 zijn
alle kijklustigen welkom in het
nieuwe Woon-zorghuis Ter Meersch.
De realisatie van het nieuw woonzorghuis gebeurt in twee fasen. De
eerste bouwfase startte op 1 september 2011. Twee drukke jaren
later verhuizen de bewoners en de
medewerkers op dinsdag 10 september 2013 naar de gloednieuwe
voorziening.
Tijdens de tweede bouwfase die
volgt, worden een polyvalente zaal,
enkele andere lokalen en nog vier
extra kamers gebouwd. De afwerking
van het volledige project is voorzien
in 2015.
Bent u geïnteresseerd in het moderne
interieur, de nieuwste zorgtechnieken en de praktische infrastructuur?
Kom dan zeker eens langs.

ZA 31/08
10.00 - 12.00 UUR
14.00 - 18.00 UUR

Sluitingsdagen
juli en augustus
11 juli
Administratief Centrum, Containerpark,
Bibliotheek, Spikkerelle, Sociaal Huis

Voor de officiële opening van het
volledige project is het nog even
wachten tot in 2015.

Voor welke dienstverlening kunt u
terecht bij de dienst Burgerzaken?
De dienst Burgerzaken helpt u met informatie en de administratie
die bij uw rechten en plichten horen van geboorte tot levenseinde.
Wij geven u dan ook graag een overzicht van de zaken waarvoor u
er terecht kunt:

21 juli

• aangifte van geboorte, erkenning,
huwelijk, overlijden

Administratief Centrum, Containerpark,
Bibliotheek, Spikkerelle, Sociaal Huis,
Sportdienst

• beheer begraafplaatsen (grondvergunningen)

22 juli - 3 augustus
Jaarlijkse sluiting Bibliotheek

22 juli - 9 augustus

• overschrijving adoptie, echtscheiding,
naamswijziging in registers burgerlijke
stand
• uittreksels of afschriften van geboorte,
huwelijk, overlijden

• rijbewijzen
• reispassen
• uittreksel uit het strafregister
• inlichtingen omtrent orgaantransplantatie
• laatstewilsbeschikking en registratie
uitvaartcontract
• verkiezingen

• registratie vaccinatiebewijzen

• administratie vreemdelingen

• verkrijging Belgische nationaliteit

• wettigen handtekening

• vreemdelingenzaken

• registratie euthanasie

• adreswijzigingen

• archiefopzoekingen

• vertrek naar het buitenland

• wettelijke samenwoonst

16 augustus

• elektronische identiteitskaarten

• militiegetuigschrift

Spikkerelle

• allerlei attesten en uittreksels uit het
bevolkingsregister

• aanvraag pensioen

Jaarlijkse sluiting Spikkerelle

15 augustus
Administratief Centrum, Containerpark,
Bibliotheek, Spikkerelle, Sociaal Huis,
Sportdienst

31 augustus
Containerpark
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• reistoelatingen minderjarigen

Meer info bij de dienst Burgerzaken op 056 65 30 30 of via burgerzaken@avelgem.be.

Leefomgeving

Bestrijding van ratten en invasieve planten
volledig overzicht vindt
u via: www.alterias.be.
Aan de bevolking wordt
gevraagd om geen invasieve planten aan te
planten. Zo worden de
inheemse planten in
stand gehouden.
Ratten

Invasieve planten
De VMM (Vlaamse Milieumaatschappij)
bestrijdt ratten en invasieve planten in
de Scheldemeersen. Dit gebeurt volgens
strikte afspraken met waterloop-, terrein- en wegbeheerders, zoals Agentschap
voor Natuur en Bos, Agentschap Wegen
en Verkeer, Natuurpunt en gemeente
Avelgem.
Invasieve planten, zoals o.a. Japanse
duizendknoop, Reuzenberenklauw en de
Reuzenbalsemien, zijn planten van vreemde oorsprong die sterk overwoekeren en
de streekeigen beplanting verdringen. Een

Ra t t e n k u n n e n ve rspreiders van ziekten
zijn, brengen schade
toe aan de oevers van
grachten en waterlopen,
aan gewassen, knagen
aan isolatiemateriaal en
elektrische leidingen.
Daarnaast eten ratten voedselvoorraden
van andere dieren en bevuilen ze die voorraden ook met hun uitwerpselen.
Enkele preventieve tips om ratten weg te
houden
Laat geen etensresten rondslingeren, berg
dierenvoeders op in afsluitbare vaten of
containers.
• Voeder uw dieren bij voorkeur ‘s morgens, zodat er ‘s nachts geen voedsel
meer aanwezig is in de voederbakken.
• Berg vuilniszakken op in afgesloten

containers en vermijd het overvloedig
voederen van vogels en wild.
• Verwijder achtergebleven gewassen of
vruchten op de landerijen of ploeg ze
tijdig in, maar laat ze zeker niet gedurende de volledige winterperiode liggen.
• Compostvaten in de achtertuinen trekken ook ratten aan: deponeer organisch
afval in en niet naast het compostvat en
zet het vat bij voorkeur op een harde
ondergrond.
• Ook in volières zorgt u best voor een
harde bodem of een bodem met ingewerkte gaasdraad. Zo worden de voedselvoorraden moeilijker toegankelijk
voor ratten.
• Scherm verluchtingskokers en -raampjes, afvoerpijpen en rioolputten best
af met een draad of een rooster, ook
ramen en deuren van plaatsen waar
voedsel aanwezig is, worden best telkens dichtgemaakt.
Preventieve ingrepen zijn stukken beter
dan bestrijding. Te vaak zijn andere (huis)
dieren of zelfs kleine kinderen slachtoffer van onzorgvuldige gifverspreiding of
rattenklemmen.
Meer info bij de dienst Openbare Werken en
Patrimonium op 056 65 30 30 of via technische.dienst@avelgem.be.

Snoei mee tegen kanker
Van 15 juni tot 30 augustus 2013
kunnen we weer samen de strijd
aanbinden tegen kanker. Maar
haalt West-Vlaanderen 2.014 m³
taxussnoeisel op? De Vergroot
de Hoop-actie, waarbij u gratis
uw jong en zuiver snoeisel op het
containerpark kunt aanbieden,
leverde West-Vlaanderen vorig
jaar 1.265 m³ op. Mijn haag, een
geneesmiddel? Inderdaad, in de
jonge naalden van Taxus baccata
zit baccatine, een belangrijk wapen tegen kanker.

Het snoeisel van een taxushaag van 50
meter lang, levert de nodige grondstof
voor de behandeling van 1 kankerpatiënt.
Jaarlijks hebben tienduizenden mensen
chemotherapie nodig. Voor al die kankerpatiënten kan ook uw taxushaag de hoop
vergroten. Bovendien wordt voor elke
kubieke meter zuiver taxussnoeisel die
wordt ingezameld 40 euro geschonken aan
kankerbestrijding. Vorig jaar haalden de
West-Vlaamse intercommunales 1.265 m³
taxussnoeisel op, goed voor de productie

van 1.265 chemotherapieën. Tegelijk leverde dit het
bedrag van 63.250 euro op,
dat rechtstreeks de kankerbestrijding ten goede
kwam. Dit jaar willen we
nog beter doen! We hebben
de lat gelegd op 2.014 m³
snoeisel, quasi een verdubbeling van vorig jaar.

De voorwaarden voor het
snoeisel

Haalt
West-Vlaanderen
2014?
VERGROOT DE HOOP
VERKLEIN DE KANKER

Het taxussnoeisel moet
voldoen aan twee voorwaarden: namelijk jong en
zuiver. Onder jong verstaan
een doek en niet vermengd is met grond,
we: eenjarige scheutjes van max. 20-30
WEST-VLAAMSE
ander
snoeisel of bladeren.
cm hoog of een haag die al ieder jaar werd
INTERCOMMUNALES
IN ACTIE
gesnoeid. Zuivere taxus is snoeisel dat
Meer info bij de dienst Milieu op 056 65 30
tijdens het scheren wordt opgevangen op
30 of via milieu@avelgem.be.
A V E L G E M
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Vrije tijd

Vanaf september starten nieuwe
opleidingen in ‘de Avondschool’
•Huishoudelijk : Mode (Kleding), Koken en
Bloemschikken (alle ook overdag)

•Talen: Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans en
Nederlands voor anderstaligen.

Avelgem Feest
Ter gelegenheid van Avelgem Feest
zorgt de Cultuurraad op 13 juli 2013
voor muzikaal en ander lekkers!

Het trio de PolderCowboys zorgt voor
muzikale ambiance terwijl jij geniet
van het lekkers uit het kaasbuffet of de
streekbierenbar!
Zaterdag 13 juli 2013 om 20.00 uur | Polyvalente zaal Spikkerelle, Scheldelaan 6,
Avelgem | Inkom gratis – kaasbuffet: 15
euro (inclusief 2 drankjes), vooraf inschrijven | Cultuurraad Avelgem, 056 65 30 90,
cultuur@avelgem.be

•Technisch: Elektriciteit, Houtbewerking, Lassen,

Schilderen en Behangen, Sanitair en Techniek voor
dames.

•Computer en handel : Bedrijfsbeheer (attest vestiging zelfstandige)
Computerinitiatie, Word, Excel, Internet & e-mail, Photoshop, PC-ehbo (oplossen
van computerproblemen), Roxio (Multimedia), Dreamweaver (websites bouwen),
Overstappen naar Windows 8, Overstappen naar Office 2013, Sociale media en tablets, Hardware (zelf een computer samenstellen), PowerPoint voor Photoshoppers,
Webscripting PHP MySQL en Photoshop voor webdesigners.

•Speciaal voor 55-plussers: aangepaste computercursussen overdag.
Inlichtingen en inschrijvingen: vanaf 16 augustus in de Kerkhofstraat 51 van
10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 19.00 uur (op vrijdag tot 16.00 uur),
056 65 01 42, 056 65 01 43 of www.uwavondschool.be.
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Zorg bij het begin van het schooljaar voor uniek gekafte boeken
en schriften!

Kom op woensdag 4 september langs
in de Avelgemse bibliotheek en breng
je boeken en schriftjes mee. Je krijgt
gratis kaftpapier goed voor het kaften
van ongeveer 12 boeken. Vrijwilligers
zorgen voor een stapeltje netjes gekafte
boeken.
Bekend Avelgems illustrator Bart
Vantieghem verzorgt een leuke
workshop ‘kaften illustreren’.
Bart Vantieghem (o.a. bekend van de
Kapitein Cacao-reeks) voorziet - sa-
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men met jou - de
cover van je boek of
schrift van een fijne
tekening. Jouw saaiste boek of schrift
wordt uniek!
Inschrijven en
vooraf betalen is
verplicht. (max.
30 inschrijvingen;
5 euro)
Inschrijven kan
enkel aan de infobalie in de bibliotheek vanaf 23
augustus 2013.

Meebrengen
De bibliotheek voorziet kaftpapier, maar
je mag zelf ook je eigen kaftpapier meebrengen (effen, lichte kleur, geen glad
blinkend papier). Uiteraard breng je je
boeken en schriften mee (maximum 12).
Tip: stop in elk boek een naamkaartje.
Vergeet je tekengerei (potlood, gom,
kleurpotloden, stiften) en je schaar niet.
Gezocht: vrijwillige kafters
Gezocht: mama’s, papa’s, oma’s, opa’s,
juffen, meesters, buren of vrienden die
vrijwillig mee willen kaften. Meld je aan
in de bibliotheek via caroline.vercruysse@avelgem.be of op 056 65 30 40.

Lifetime sporten
Vanaf september 2013 kan iedereen weer bij de sportdienst terecht voor een ruim sportaanbod.
Voor het competitieve gedeelte
verwijzen we u graag door naar
één van onze kwalitatieve clubs.
Voor het recreatieve gedeelte
kun je naast het clubaanbod ook
bij de sportdienst terecht voor
een gevarieerd aanbod.

• kleuterturnen, sportacademie en dansschool Ariadne op woensdag
• zwemlessen op woensdag en vrijdag
(volzet tot december)
• zwemlessen op dinsdag en donderdag
(start na de herfstvakantie)
• zwemschool op vrijdagavond
• recreatief basketbal en yoga op donderdag
• recreatief badminton dagelijks in de
week
• ochtend-, middagzwemmen op maandag, woensdag en vrijdag (niet tijdens
de vakanties)
• baantjeszwemmen op woensdag en
vrijdag.
• Zwembad exclusief voor 50+ en aquagym voor 50+ op vrijdagnamiddag.

Sportclubs
Er is een heel ruim aanbod uitste-

Vrije tijd

In het wiel van de Flandriens, met
een streekverteller
Vanaf het Pompgebouw van Bossuit kun je één
van de “Iedereen Flandrien” tochten fietsen
onder begeleiding van een streekverteller. De
tocht zit vol weetjes over streekflandriens Paul
Deman, de winnaar van de eerste Ronde van
Vlaanderen in 1913, en Marc Demeyere, die in
1976 Parijs-Roubaix won. Met de tentoonstelling in Bossuit heb je alvast de start niet gemist.

De eerste en laatste zondagnamiddag in juni, juli en augustus vertrekken we in kleine groepen (max. 15 personen)
onder begeleiding. Je kunt kiezen tussen 30,5 of 55 km.
We vertrekken om 13.00 uur en
zijn terug op het einde van de
namiddag.
Deelnameprijs: € 5 per persoon. Vooraf in schrijven bij de
VVV West-Vlaamse Scheldestreek, 056 45 72 82, vvv.scheldestreek@skynet.be.
PAUL DEMAN, WINNAAR EERSTE RONDE VAN VLAANDEREN
Data:
zondag 7 en 28 juli en zondag 4 en 25 augustus.
REKKEM 25 APRIL 1889—OUTRIJVE 31 JULI 1961
© Nationaal
Roeselare die op andere data wenVoor (kleine groepen) tot
15Wielermuseum
personen
sen op pad te gaan, kunnen we een streekverteller reserveren.
(€ 65 per groep).

kend werkende sportclubs. Elke
club met jeugdwerking werkt
intussen met een gekwalificeerd
en ervaren trainerskorps.

Picknick op
de hoeve
Tot 30 september kun je terug volop genieten van een picknick op de
hoeve. Je vindt alle info op www.
westvlaamsescheldestreek.be.

Braderie met rommelmarkt
zaterdag 31 augustus in het centrum

Muzikale animatie: De Rustende Moeders, Wiewieneke,
Djembé, De Ganzenfanfare en de Romeo’s
Verder ook goochelaar Yvo, steltenlopers, Nesten, ballonnenclown, kindergrime, springkastelen en klimmuur

Zomerboottochten in de
West-Vlaamse Scheldestreek

Clubs met jeugd- en
volwassenenwerking
Damesvolleybalclub Kerdavo,
Basketbalclub KB Lofthome, Triatlonclub
NLT, Tennisclub Avelgem, Voetbalclub
KVK Avelgem, Karate-do Avelgem,
Dansschool Ariadne en Badmintonclub
AVBC.

Clubs met enkel
volwassenenwerking
Duikclub A.D. Dalton (vanaf 14 jaar), Run
for Fun Avelgem, Watersportclub Skibo,
Yachtingclub Kloron, Recreatief Volleybal
Ter Muncken Smashers, de liefhebbersvoetbalploegen, Tafeltennis Avelgem,
Wielertoeristenclub WTC Olympia en
Motorvrienden Avelgem.
Daarnaast is Avelgem ook rijk aan visverenigingen, vinken- en duivenmaatschappijen.
Heb je een organisatiemicrobe, dan kun
je als helpende vrijwilliger steeds terecht
bij Hippodroom Oude Schelde (paardenkoers in Outrijve) of bij Wielerclub
Demeyer Hand in Hand (wielerwedstrijden Outrijve).
Meer info bij de Sportdienst, sport@avelgem.be, 056.65.30.60, www.avelgem.
be/sport.

Boek nu je boottocht voor de zomer!
Tochtjes met de Oude Tjalk

Meevaardag op de Schelde

Varen op het kanaal BossuitKortrijk met de ‘Oude Tjalk’,
momenteel het oudste schip dat
onder Belgische vlag vaart. De
tochtjes duren telkens 2 uur, met
vertrek om 9.30 uur – 12.00 uur
– 14.30 uur - en 17.00 uur.

Beleef op zaterdag 24 augustus
de charme van een plezierboot;
vaar mee met de booteigenaar
zelf. Vanuit Yachting Club Kloron
in Kerkhove nemen de booteigenaars je mee op hun boot voor een
gezellige namiddag op de Schelde
en in Oudenaarde.

Voor de ochtend- en middagtochtjes (€ 12)
kun je zelf wat lekkers uit het vuistje meebrengen. Drankjes zijn te verkrijgen aan
boord. In de namiddag is er taart en koffie
inbegrepen (€ 16) en op de avondtocht
word je verwend met een glaasje bubbels en een versnapering (€ 20). Halfweg
houden we halt bij de Geitenboer, waar de
zingende waardin Lucrèce streekbiertjes
serveert.
Data: Zaterdag 13/07, zondag 14/07,
zaterdag 24/08 en zondag 25/08
Inschepen: boven aan de sluis van Bossuit,
op het kanaal Bossuit-Kortrijk, ter hoogte
van Doorniksesteenweg 402, Bossuit.

• Praktisch: 13.00 uur: afspraak bij
Kloron, welkomstdrankje en kennismaking met de schippers
• Vertrek om 13.30 uur, aankomst in
Oudenaarde om 14.30 uur, vrije tijd in
Oudenaarde
• Vertrek terug om 16.30 uur, aankomst
in Kerkhove om 17.30 uur.
• 15 euro per persoon
Je kunt je boottocht boeken bij de
VVV West-Vlaamse Scheldestreek,
Doorniksesteenweg 402, 056 45 72 82,
vvv.scheldestreek@skynet.be of via www.
toerisme-leiestreek.be/boottochten.
A V E L G E M
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Leven en welzijn

Dienst Ondersteuningsplan (D.O.P.)

Een nieuwe dienst voor mensen met een beperking of een vermoeden van beperking.
De Dienst Ondersteuningsplan
is een nieuw initiatief van de
Vlaamse regering waar zowel
kinderen als volwassenen met een
beperking of een vermoeden van
beperking, een beroep op kunnen
doen.

Waarvoor kunt u bij D.O.P
terecht?
• U hebt een (vermoeden van) beperking
en u zit met vragen over uw toekomst.
• U wilt zelfstandig gaan wonen of u wilt
werken en u weet niet wat de mogelijkheden zijn voor u.
• U hebt veel vrije tijd, u verveelt zich en
u weet niet goed waar u terecht kunt.
• U wilt op reis, maar vindt de gepaste
formule niet.
• U wilt uw vriendenkring uitbouwen of u
wilt een relatie, maar dat lukte tot nu
toe moeilijk.
• Uw kind heeft een (vermoeden van)

beperking en u vindt geen gepaste
ondersteuning.
•…
Met deze en zoveel meer vragen kunt
u terecht bij D.O.P.
Onze D.O.P.-medewerker helpt
u en de personen die voor u belangrijk zijn, een duidelijk zicht
te krijgen op al uw vragen. Wat
wilt u precies? Wat zijn uw eigen
toekomstplannen?
Als we een beeld hebben van uw
mogelijkheden, dromen en verlangens, bekijken we samen met u en
de mensen die u erbij wil, hoe u dat kunt
waar maken.
Samen met u maken we een plan dat een
antwoord geeft op uw vragen en waarmee
u verder aan de slag kunt.

Wat u zeker nog moet weten!
• De dienstverlening is gratis en tijdelijk
(gemiddeld 12 contacten gespreid over
12 maanden).

• De dienstverlening is alleen voor wie nog geen gebruik maakt
van het zorgaanbod van het Vlaams
Agentschap voor Personen met een
handicap (verblijf in semi-internaat,
internaat, dagcentrum, tehuis en/of
persoonlijk assistentiebudget, diensten
beschut wonen, thuisbegeleiding, etc.).
Contact: Tillegemstraat 81 | 8200 Brugge
| T 0490 44 34 04 | info@dop-wvl.be

BENT U DE VANGST VAN DE DAG?
Word vrijwilliger bij het
dorpsrestaurant ZOHRA
of in het Woon-zorghuis
Ter Meersch
Elke dinsdagmiddag kunnen 65-plussers en personen
met een hulpbehoefte terecht in het dorpsrestaurant om
er samen met andere inwoners van Avelgem te eten.
Een maaltijd smaakt immers zoveel beter in gezelschap!
Om de sfeer van een restaurant uit te ademen werkt
ZOHRA samen met vrijwilligers, die via een beurtrol het
dorpsrestaurant draaiende houden. Zij staan onder meer
in voor het klaar zetten van de zaal en de bediening aan
tafel.
Ook in het Woon-zorghuis Ter Meersch zijn helpende handen altijd welkom. Door bij te springen in de bediening in
de cafetaria, ondersteuning te bieden bij kook- en bakactiviteiten, hobbyactiviteiten en allerhande festiviteiten of
door de bewoners te begeleiden bij rolstoelwandelingen
maakt u echt een verschil!
Heeft u nog wat tijd vrij en wilt u graag uw steentje bijdragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen.
| Dienst animatie van Woon-zorghuis Ter Meersch, Leopoldstraat 26, 056 65 07 83.
| Dorpsrestaurant ZOHRA, Sociaal Huis, Leopoldstraat 66, 056 65 30 36, zohra@avelgem.be
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Leven en welzijn

Bevolking

Jubilea en ontvangsten

Geboorten
14.05.2013 Iyad Boussof Boussof,
zoon van Mohamed en Rabia Boussof
24.05.2013 Arno De Nijs,
zoon van Dimitri en Emanuella
Verbauwhede
25.05.2013 Remie Vande Velde,
zoon van Jörgen en Debbie Noreilde

Noël Lecluyse en Elisabeth Santy
Gouden Bruiloft (28/09/1962 Wervik)

Prijsuitreiking tekenwedstrijd de Lijn 22/05/2013

André Segaert en Monique Deprez
Gouden Bruiloft (1/06/1963 Avelgem)

Willy Arrie en Jenny Mullie
Gouden Bruiloft (1/06/1963 Moen)

Bernard Velghe en Gilberte Dubois
Gouden Bruiloft (8/06/1963 Veurne)

Ontvangst 60-jarig bestaan OKRA trefpunt Avelgem
15/06/2013

27.05.2013 Mateo Coussement,
zoon van Krist en Barbara
Vandenbogaerde
05.06.2013 Iza Vanwambeke,
dochter van Jens en Fran Depraetere
11.06.2013 Milan Vandenbussche,
zoon van Jason en Davine Verbeke

Huwelijken
31.05.2013 Angelo De Boeverie en
Lindsy Vercaemst
14.06.2013 Peggy D’Hespeel en
Jozefien Lemarcq
15.06.2013 Annicq Verschuere en
Joanna Juzba

Overlijdens
24.05.2013 Marleen Casteur
27.05.2013 Ivonne Vanhuysse,
weduwe van Willy Spilliaert
31.05.2013 Jérôme Rommens,
echtgenoot van Jenny
Vandendriessche
04.06.2013 Marianne Mullie,
echtgenote van Klaus Vercamst
07.06.2013 Andréa Hocedez,
echtgenote van Robert Van
Moorleghem
13.06.2013 Hans Wûrgler,
echtgenoot van Monique Van Lierde
16.06.2013 Paula Vanhuysse,
weduwe van Achille Michiels

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

Menu dorpsrestaurant ZOHRA
• 2 juli champignonsoep, vogelnestje met
witte bonen in tomatensaus en puree,
pannacotta

• 13 augustus courgettesoep, steak natuur met broccoli in room en peterselieaardappelen, yoghurt

• 9 juli BBQ

• 20 augustus champignonsoep, vogelnestje met witte bonen in tomatensaus
en puree, pannacotta

• 16 juli preisoep, lamsragout met ajuin
en basilicum en groenterijst, yoghurt
met fruit
• 23 en 30 juli GESLOTEN
• 6 augustus wortelsoep, stoofvlees met
witloofsalade en appeltjes en frieten,
frisco

• 27 augustus wortelsoep, kalkoenfilet
met tomatensalade en gefrituurde
aardappelen, chocolademousse
• 3 en 10 september GESLOTEN
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Wilt u uw activiteit ook in deze agenda? Meld uw evenement dan via www.uitdatabank.be.

Kalender juli en augustus 2013
In juli en augustus is er voor kinderen van 2,5 tot 16 jaar geen reden tot vervelen: tijdens de zomermaanden organiseert
de dienst Vrije Tijd tal van activiteiten. Je verneemt er alles over in de vakantiewijzer en op www.uitinavelgem.be.
tot zo 29 sep Expo: Iedereen Flandrien | Pompgebouw Bossuit | VVV West-Vlaamse Scheldestreek | 056 45 72 82 |
vvv.scheldestreek@skynet.be
tot ma 30 sep Picknick op de hoeve | Pompgebouw Bossuit | € 12,50 | VVV West-Vlaamse Scheldestreek | 056 45 72 82
| vvv.scheldestreek@skynet.be
tot wo 31 dec Help detective Vos! | Pompgebouw Bossuit | BiPS - Biodiversiteit in de Stadsrand | www.bipsweb.eu

Juli
za 6 Viskampioenschap Groot Avelgem 2013 | Lokaal ‘t Geheim van 12.00 tot 18.00 uur | € 5 | www.avelgem.be/sport
zo 7 In het wiel van de Flandriens, met een streekverteller | zie pagina 5
zo 7 Het 10de Molenbuurtfeest | Tombeelmolen vanaf 9.00 uur | Vrienden van de Molen | 056 64 42 73 | joel.dewaele@
skynet.be
zo 7 Zomerhappening 2013 | O.C. Waarmaarde van 11.30 tot 18.00 uur | Theatergezelschap ‘TOPE | Driehoek’74 vzw Avelgem | www.tope.be
zo 7 Tentoonstelling schilderijen Gie Kee | Tombeelmolen van 10.00 tot 19.00 uur | Vrienden van de Molen | 056
64 42 73 | joel.dewaele@skynet.be
zo 7 Namiddagconcert door de Jeugdharmonie Berchem | Tombeelmolen van 16.00 tot 18.00 uur | Vrienden
van de Molen | joel.dewaele@skynet.be
Do 11 Onder ons namiddag | zaal De Gilde om 14.00 uur | Ziekenzorg CM | info 056 64 51 30
za 13 Avelgem Feest | Zie pagina 4
zo 21 Demonstratie met oldtimertractoren en hun werktuigen | Tuffers van Avelgem van 14.00 tot 20.00
uur | Tuffers van avelgem | muys.bert@telenet.be
za 27 Backdoor Summer en finale Lokaal Kabaal | Jeugdhuis Krak | Jeugdhuis Krak | info@krak.be
zo 28 Bezoek de Tombeelmolen | Tombeelmolen | Vrienden van de Molen | 056 45 72 82 | vvv.scheldestreek@skynet.be
zo 28 In het wiel van de Flandriens, met een streekverteller | zie pagina 5

Augustus
zo 4 Bezoek de Tombeelmolen | Tombeelmolen | Vrienden van de Molen | 056 45 72 82 | vvv.scheldestreek@skynet.be
zo 4 In het wiel van de Flandriens, met een streekverteller | zie pagina 5
di 13 Film in Spikkerelle | GC Spikkerelle van 13.30 tot 16.30 uur | Dienst Jeugd en Cultuur | 056 65 30 90 | jeugd@avelgem.be
zo 25 Bezoek de Tombeelmolen | Tombeelmolen | Vrienden van de Molen | 056 45 72 82 | vvv.scheldestreek@skynet.be
zo 25 In het wiel van de Flandriens, met een streekverteller | zie pagina 5
za 31 opendeurdag nieuw woon-zorghuis ter meersch | zie pagina 2
za 31 braderie met rommelmarkt | Zie pagina 5
za 31 Onthaalvoormiddag | Basisschool De Toekomst vanaf 10.00 uur | Kerkhofstraat 51 | T 056 65 01 40 | bs.avelgem@g-o.be

Feest 70-jarigen
Op zaterdag 5 oktober 2013 vindt het feest van de 70-jarigen plaats in salons Alta Ripa in Outrijve. Alle Avelgemnaren geboren
in 1943 (wie hier nu woont, maar ook wie hier geboren is) zijn van harte welkom!
Uitnodigingen worden verstuurd, maar misschien zijn nog niet alle adressen gekend. Wie er graag bij wil zijn, geeft best een
seintje aan medeorganisator Joël Deprez, Bosstraat 36, 8580 Avelgem, 056 64 64 55.
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