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Opening kunstkerk Bossuit
Interactieve wandelzoektocht, animatie en muziek voor de hele familie!

© Ria Pacquée

In 2011 besliste een wedstrijd over de herbestemming van de kerk in
Bossuit. De kerk werd omgebouwd tot kunstwerk naar een ontwerp van
kunstenares Ellen Harvey. De werken aan de kerk werden vorig jaar
afgerond en ook het kerkhof werd recent aangepakt.
Op 13 juli wordt de kunstkerk officieel geopend in het bijzijn
van de kunstenares. Tussen 14.00 en 18.00 uur nodigen we je
uit voor een interactieve wandelzoektocht in Bossuit en omgeving.
Tot 16.00 uur kun je starten met de interactieve wandelzoektocht van
ongeveer 5,5 km. Deelnemen kost 2 euro, inclusief verzekering, drankje
of versnapering. Kinderen tot 12 jaar nemen gratis deel.
Tussendoor is er animatie in en rond de kunstkerk. Tussen 15.30 en
18.00 uur zijn er verrassende acts voor jong en oud en is er feestelijke
live muziek. Kortom, het wordt een leuke, ontspannende dag voor de
hele familie!
PRAKTISCH: Zondag 13 juli van 14.00 tot 18.00 uur | Start wandeling: 14.00 – 16.00 uur | € 2 (inclusief verzekering, drankje/
versnapering) | gratis voor kinderen tot 12 jaar
Dienst jeugd en cultuur, 056 65 30 90, cultuur@avelgem.be
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Promoot jouw
vrijetijdsactiviteit
P.2

Uw gemeente

Startschot van de “IJzerwegbrug”
Een fietsbrug over de Schelde om grensoverschrijdend fietsen te stimuleren
Nog vóór het einde van 2014 zal de fietsbrug over de Schelde een feit zijn.
De fietsbrug past in het beleid van duurzame mobiliteit. Ze vormt een
belangrijke schakel bij de uitbouw van kwaliteitsvolle fietsverbindingen
en erkent tegelijk de Schelde als economische en recreatieve as. Met de
fietsbrug wordt een belangrijke ‘missing link’ op het grensoverschrijdende
‘groen-blauwe netwerk’ weggewerkt. Dit ‘groen-blauwe netwerk’ is zowel
in West-Vlaanderen als in Wallonië een recreatieve structuur van jaagpaden
en oude spoorlijnen; en verzekert veilige, snelle en aantrekkelijke verbindingen tussen steden en regio’s.
De IJzerwegbrug of “le Pont du chemin de fer”
De brug komt op de plaats waar vroeger de spoorlijn Kortrijk-Ronse beide
oevers met elkaar verbond. Ze is in de volksmond gekend als “IJzerwegbrug”
en bij de Franstalige buren als “le Pont du chemin de fer”. De partners
in het bouwproject waren het er snel over eens dat dit de naam van de
‘nieuwe’ brug zou worden.
Op 5 augustus start aannemer Artes Depret de werken.

Inschrijvingen
GAVKA
conservatorium
woensdag 27 &
vrijdag 29 augustus
16.00 - 19.00 uur
Meer info op www.avelgem.be/kunstonderwijs
gavka@avelgem.be
0494 17 06 84
conservatorium@avelgem.be
0475 83 05 69

Reispassen
minder duur
Voor een gewone reispas,
aangevraagd met een normale procedure, betaal je
voortaan minder. De tarieven voor een spoedprocedure blijven ongewijzigd.

De nieuwe tarieven voor
de gewone procedure zijn
• volwassene: 75 euro
• minderjarigen: 45 euro

Wat moet je meebrengen?
• identiteitskaart
• 1 recente kleurenpasfoto
Indien je vroeger al een
reispas had, moet je die
meebrengen. Bij verlies
moet je eerst aangifte doen
bij de politie en het attest van verlies afgeven bij
aanvraag van een nieuwe
reispas.
Meer info bij de dienst burgerzaken, 056 65 30 30,
burgerzaken@avelgem.be

Promoot jouw vrijetijdsactiviteit
Vanaf oktober 2014 is Avelgem een nieuw communicatiemedium rijker: De Vrijetijdskalender!
De Vrijetijdskalender vervangt het vrijetijdsmagazine “UiT in Avelgem” en de activiteitenkalender
op de laatste pagina van Info Avelgem.
Met 5 edities per jaar (okt-nov / dec-jan-feb / maa-apr/ mei-jun / jul-aug-sep) is het een handig
periodiek overzicht van alle vrijetijdsactiviteiten in Avelgem. Deze beknopte wegwijzer loopt parallel met digitale kanalen die meer informatie bieden (website gemeente Avelgem, UiTnetwerk,
sociale media, digitale nieuwsbrieven).
Wil je jouw activiteit ook in de Vrijetijdskalender? Zorg dan voor een tijdige invoer op www.uitdatabank.be. Voor een opname in de eerste uitgave, editie oktober -november,
moeten de activiteiten ingevoerd zijn vóór maandag 1 september. Een volledig
overzicht van de deadlines per editie vind je terug op de website van Avelgem.

De Vrijetijdskalender wordt vanaf oktober als katern in Info Avelgem verspreid.
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Leefomgeving

Vacatures gemachtigde opzichters!
De gemeente Avelgem, samen
met het basisonderwijs van beide
netten en het verkeersforum, zijn
op zoek naar minstens 5 gemotiveerde medewerkers die zich
willen inzetten voor de verkeersveiligheid rond de schoolomgevingen.

Jouw profiel
• je hebt een hart voor kinderen en vindt
verkeersveiligheid prioritair voor onze
kinderen
• je werkt graag in open lucht en wil
hiervoor per dag een halfuur voorzien
• je ontmoet graag mensen die jou
steeds vriendelijk een goeiedag wensen

Wij bieden jou
• een gratis opleiding als gemachtigd
opzichter
• alle nodige materiaal en vereiste verzekeringen
• een vrijwilligersvergoeding van 4 euro
per prestatie (max. 1.300 euro per jaar)
Voor praktische afspraken sta je in contact met één van de basisscholen, die
elk instaat voor 1 oversteekplaats in de
schoolomgeving. De gemeente voorziet in
opleiding, materiaal en vergoeding.
Contact: spreek de directie aan van de basisschool in jouw buurt of via de gemeente
op mobiliteit@avelgem.be.

Vergroot de hoop, word haagdonor
Snoei mee tegen kanker tot 31 augustus
Een taxushaag bevat de grondstof voor de aanmaak van geneesmiddelen tegen kanker. Uit het
jonge snoeisel van 50 meter taxushaag wordt één
chemotherapie gewonnen. Bovendien wordt voor
elke ingezamelde kubieke meter zuiver taxussnoeisel € 40 geschonken aan kankerbestrijding.
Het taxussnoeisel moet voldoen aan twee voorwaarden: jong en zuiver.
• Jong = eenjarige scheutjes van max. 20-30 cm hoog of een haag die ieder jaar werd
gesnoeid.
• Zuiver = snoeisel dat tijdens het scheren wordt opgevangen op een doek en niet
vermengd is met grond, ander snoeisel of bladeren.
Tot 30 augustus kan iedereen gratis zijn jong en zuiver snoeisel op het containerpark
aanbieden.

Reuzenberenklauw gezien?
Mooi, dat wel, maar... het sap van deze plant geeft
in combinatie met zonlicht ernstige brandwonden!
De gemeente, provincie en Vlaams gewest hebben dan ook de hulp van alle tuineigenaars nodig.
Hoe bestrijden?
• Zorg dat de plant niet in bloei komt door ze 2
tot 3 keer per jaar te maaien
• Als hij toch bloeit: snij de schermen af en stop
die in de vuilniszak bij het huisvuil (niet bij de
compost)
• Als hij niet te groot is: graaf de penwortel uit of steek hem dwars door met een spade
• Bescherm jezelf tegen het sap met lange mouwen, handschoenen en veiligheidsbril!
Spoel sap direct na huidcontact overvloedig af met water en loop die dag zeker niet
meer in de zon
Weet je deze plant groeien in onze gemeente? Laat het ons weten! Let op: er zijn heel
wat inheemse soorten “schermbloemigen” die er op lijken, maar ze zijn veel kleiner, fijner
en niet gevaarlijk. Twijfel je? Stuur dan een foto van de plant naar milieu@avelgem.be.

Ribbedebie…
naar de natuuracademie?
Ook in 2014-2015 kun je inschrijven
voor ‘Natuuracademie’. Deze reeks van
10 natuurworkshops leert kinderen op
een speelse manier de natuur ontdekken.
Zo worden er insecten en waterdiertjes
gevangen om ze onder de microscoop
beter te leren kennen, wordt er met
echte verrekijkers gespeurd naar vogels
en zoogdieren en om de zwaluwen te
helpen worden extra nestjes gebouwd.
Wanneer? De ‘natuuracademie’ vindt
plaats op 10 woensdagnamiddagen verspreid over het najaar van 2014 en het
voorjaar van 2015, dit telkens van 14.00
tot 16.00 uur.
Voor wie? De natuurworkshops zijn geschikt voor kinderen van het 3de en 4de
leerjaar, maar ook de (groot)ouders zijn
meer dan welkom.
Waar? Natuurklas Natuurpunt, Coupure
Deweer, Meerstraat 45, 8580 Avelgem.
Kostprijs? Voor de hele reeks (10 namiddagen) betaal je 40 euro per kind. (Groot)
Ouders die graag deel nemen samen met
hun kind(eren) komen gratis mee.
Inschrijvingen en info? De plaatsen zijn
beperkt tot 20 kinderen! Inschrijven
kan tot 1 september bij de dienst
grondgebiedzaken.
Meer info via milieu@avelgem.be, 056 65
30 30 of het Steunpunt Natuur- en Milieueducatie Zuid, johan.vandenberghe@
west-vlaanderen.be, 056 23 40 17
A V E L G E M
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Vrije tijd

Grafwerk/Kunstzerk
levendige kunst in de
pastorietuin van Bossuit
De Avelgemse amateurkunstenaars bundelen de krachten voor
een bijzondere en unieke tentoonstelling in de tuin van de
pastorie van Bossuit. In de tuin ziet u werken van onder meer
Akriel, Kantclub De Scheldemeersen, Ria Demeyere, Dirk Liviau,
Rebecca Vercoutere, Roger Vercoutere, Lies Depraetere, Patricia
Descamps, Martin De Vreese.
PRAKTISCH
Van 13 juli tot en met 30 augustus | Vrije toegang
Opening: zaterdag 12 juli om 17.00 uur
Meer info bij de dienst jeugd en cultuur, 056 65 30 90, cultuur@avelgem.be

Vakantie begint in de bib
en biedt ook inspiratie voor een
actieve vakantie in eigen streek:
in gidsen, tijdschriften en kaarten
ontdek je wandelingen in Vlaamse
bossen, onvergetelijke fietstochten langs rivieren, stadsverkenningen, avontuurlijke tochtjes met
kinderen,….

kun je altijd de eerste bladzijden lezen,
om daarna te beslissen of je het wil lenen.
Vergeet niet in de bibliotheek een leentegoed te kopen van € 5, waarmee je dan 3
e-boeken kunt lenen.

De wandel- en fietskaarten kunnen net als alle boeken en tijdschriftnummers gratis ontleend
worden.

Geen plaats meer in mijn
koffer

Je gaat niet op reis? Geen probleem…
boeken en verhalen brengen je naar waar
je ook wil. De zomervakantie is de ideale
gelegenheid om lekker bij te lezen. Uren
leesplezier verzekerd met een ruime collectie romans in de verschillende literaire
genres. Veel leesgenot!

Op reis te land, ter zee en in de
lucht met een boek uit de bibliotheek

Neem 400 boeken mee op je smartphone
of tablet. Bekijk alvast ons aanbod op eboeken.bibliotheek.be.

De bib is gesloten van 28 juli tot en met
9 augustus.

De bibliotheek bezit talrijke reisgidsen over
de meest diverse vakantiebestemmingen

Sommige van de aangeboden e-boeken
kun je gratis lenen. Van elk ander e-boek

Meer info in de bib, Doorniksesteenweg 77 A,
056 65 30 40, bibliotheek@avelgem.be

Lokaal Kabaal?!
Na een succesvolle eerste editie in 2013 gaan de dienst
jeugd en cultuur en Jeugdhuis Krak met Lokaal Kabaal?!
ook in 2014 op zoek naar de beste lokale band!
Overtuig hen dat jouw band aanspraak maakt op deze titel. Dien
vóór 1 september 2014 jouw demo in bij Spikkerelle, aan de
balie tijdens de openingsuren of via spikkerelle@avelgem.be.
De drie beste inzendingen nemen het op 31 oktober 2014 live
tegen elkaar op tijdens de tweede editie van Lokaal Kabaal?! in
het voorprogramma van Rhinos Are People Too en The Hickey
Underworld.
Meer info en het volledige reglement op www.facebook.com/wedstrijdlokaalkabaal en via dienst jeugd en cultuur & Jeugdhuis Krak
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Vakantie: tijd voor spanning en
ontspanning

Vrije tijd

Collectieve zwemtest zwemlessen

Openingsuren

zwembad

Om deel te nemen aan de zwemlessen moeten kinderen minstens 5 jaar oud zijn en
slagen in een collectieve zwemtest. Alleen wie slaagt voor de 4 criteria (geen watervrees,
voldoende horizontaal drijfvermogen, voldoende aandacht, en het functioneren in een
groep) kan deelnemen.

zomervakantie
•

ma: 14.00 – 18.00 uur

•

di: 14.00 – 18.00 uur

•

woe: 14.00 – 20.00 uur

•

do: 14.00 – 18.00 uur

•

vrij: 14.00 – 18.00 uur

•

zo: 9.00 – 12.00 uur

De testen voor de lessen van september-december 2014 worden afgenomen tijdens de
eerste week van september en tijdens de herfstvakantie.
Meer info en inschrijvingen bij de sportdienst, sport@avelgem.be, 056 65 30 60

Speciaal voor de kinderen: van maandag 14 tot en met vrijdag 18 juli wordt
er van 14.00 tot 17.00 uur een superleuke, grote, opblaasbare attractie in
het zwembad gelegd.
Geen ochtend- en middagzwemmen
tijdens de zomervakantie

Het zwembad is gesloten op
zondag 27 juli, vrijdag 1 augustus, zondag 3 augustus en zondag 10 augustus

Schrijf je in vanaf augustus

zwemlessen
zwemschool
aquagym
voor
senioren

60

|

www.avelgem.be/sport

yogalessen

zwembad

sportsessies
nieuwe schooljaar

seniorenzwemmen

30

voor jong en oud
recreatief of competitief

kleuter
turnen

Ter Muncken

65

middagzwemmen
recreatief
baantjeszwemmen
badminton

gevarieerd
sportaanbod

sportcentrum

056

ochtend
zwemmen

|

ruim sportaanbod

recreatief
basketbal

kwalitatieve sportclubs

sportdienst

sportacademie

sport@avelgem.be

dansschool
Ariadne
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Leven en welzijn

Menu dorpsrestaurant ZOHRA

01/07/2014: knolseldersoep, kippenbil
met currysaus, perzik en groenterijst,
chocoladepudding

08/07/2014: wortelsoep, stoofvlees met
witloofsalade en appeltjes en frieten,
frisco
15/07/2014: courgettesoep, steak natuur met broccoli in room en peterselieaardappelen, bananenpudding

kookte aardappelen, yoghurt

19/08/2014: knolseldersoep, kippenbil
met currysaus, perzik en groenterijst,
chocoladepudding
26/08/2014: wortelsoep, barbecue,
frisco

22/07/2014: gesloten
29/07/2014: gesloten
05/08/2014: gesloten

Betaalbaar wonen
Binnen de gemeente zijn er drie sociale
huisvestingsmaatschappijen actief:
• Cvba De Leie uit Wervik
• Eigen Haard uit Zwevegem
• Mijn huis uit Harelbeke
Daarnaast is ook het sociaal verhuurkantoor SVK De Poort uit Kortrijk binnen de
gemeente actief.
Als je een woning zoekt, kun je een
aanvraag indienen via het Sociaal Huis.
Als er geen woningen beschikbaar zijn,
heb je in sommige gevallen recht op een
tegemoetkoming.

12/08/2014: lentesoep, Provençaals
vleesbrood met jonge wortelen en ge-

De huursubsidie

Inkomensgarantie voor ouderen

Voor wie?

Er gelden nieuwe regels voor de inkomensgarantie voor ouderen
(IGO), het vroegere ‘gewaarborgde inkomen’. De uitkering wordt
toegekend aan bejaarde personen die niet over voldoende financiële
middelen beschikken.

Wie een IGO geniet die toegekend is volgens de oude regels blijft het recht behouden
volgens de oude regels.

Voornaamste wijzigingen
• Bij het delen van de inkomsten wordt nog enkel rekening gehouden met eigen
kinderen, die effectief op hetzelfde adres ingeschreven zijn.
• Wettelijke samenwoonst wordt gelijkgeschakeld met het huwelijk.
• Kinderen die samenwonen met hun ouders worden niet meer benadeeld.
• Het IGO-bedrag zal minder schommelen omdat het niet meer afhankelijk is van
bestaansmiddelen van samenwonenden, waardoor het middelenonderzoek ook
vlotter zal verlopen.
• Wie een IGO geniet, houdt meer over als hij nog verder werkt.
• Strengere controle op de verblijfsvoorwaarden.
• Wie langer dan 6 maanden onafgebroken in het buitenland verblijft, verliest het
recht op zijn IGO.
• Bij een overlijden kunnen via de nalatenschap eerdere aangiftes van bestaansmiddelen worden nagekeken.
Om na te gaan of je recht hebt op de IGO, worden eerst alle bestaansmiddelen in
kaart gebracht. Je moet ook voldoen aan de voorwaarden van leeftijd, nationaliteit
en woonplaats.
In principe onderzoekt de Rijksdienst voor Pensioenen automatisch of iemand recht
heeft op een IGO, maar 65-plussers die denken recht te hebben op een IGO, kunnen
ook altijd zelf een aanvraag indienen.
De uitgekeerde bedragen variëren naargelang de gezinssituatie.
Het basisbedrag (674,46 euro) is van toepassing voor wie zijn hoofdverblijfplaats
deelt met één of meer personen.
Het verhoogde bedrag (1.011,70 euro) wordt toegekend aan aanvragers die alleen
wonen.
Meer info op www.onprvp.fgov.be, aanvragen kunnen via de dienst burgerzaken
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Als je verhuist van een slechte en onaangepaste woning naar een betere woning,
kun je eventueel een beroep doen op de
huursubsidie. Dit is eigenlijk een soort
verhuissubsidie.
Je komt in aanmerking voor de huursubsidie als je onlangs verhuisd bent of binnenkort zal verhuizen. Huurders die vroeger
al een huursubsidie of tegemoetkoming in
de huurprijs hebben gekregen, komen niet
meer in aanmerking.
Je vraagt de subsidie het best aan voor je
naar je nieuwe huurwoning verhuist. Je
moet dan wel binnen de negen maanden na
de aanvraagdatum de nieuwe woning huren. Als je al verhuisd bent naar je nieuwe
woning, dan heb je nog negen maanden de
tijd om een aanvraag in te dienen.

De Vlaamse huurpremie
De Vlaamse huurpremie is een premie die
je kunt ontvangen als je minstens vier
jaar op de wachtlijst staat voor een sociale
woning. Het is iets anders dan de huursubsidie, maar je kunt maar één van de
premies krijgen. Wonen-Vlaanderen stuurt
je automatisch een aanvraagformulier als
je in aanmerking komt voor de huurpremie.
Stuur dit formulier zeker terug, ook als
je al een huursubsidie ontvangt. WonenVlaanderen kijkt immers na wat voor jou
het voordeligste is en keert altijd de hoogste premie uit.
Meer info in het Sociaal Huis op 056 65 07
70 of via sociaal.huis@avelgem.be

Leven en welzijn

Jubilea en vieringen

Bevolking
Geboorten
16.05.2014 Senne Degraeve,
zoon van Jonas en Aagje Depoortere
21.05.2014 Renée Lievens,
dochter van Jeroen en Joyce
Cordonnier

Roger Vanhoutte en Ginette Demets
Gouden Bruiloft (30/05/1964 Avelgem)

Yvonne Dupont 100-jarige
geboren op 13/06/1914 in Moen

Minder verbruiken en betalen?
Water - en geld - besparen is niet
moeilijk. Met een aantal eenvoudige tips kom je al een heel eind.

22.05.2014 Warre Vanderschelden,
zoon van Bram en Sarah Vandenheede

Huwelijken
24.05.2014 Dave Desmet en Virginie
Buysens
24.05.2014 Thijs Degraeve en Elly
Voet

1. Herstel lekkende kranen en spoelbakken van toiletten zo snel mogelijk.

24.05.2014 Benoit Gellé en Laurence
Verpoort

2. Gebruik een beker als je je tanden
poetst. Als je de kraan gewoon laat
lopen verbruik je 12 liter water. Dat
is meer dan een volle emmer.

13.06.2014 Tom Beirlaen en Lien
Delombaerde
13.06.2014 Vincent De Clerck en
Sophie Beaufay

3. Doe de kraan dicht als je je scheert,
of inzeept onder de douche.
4. Beperk je douchetijd.

14.06.2014 Björn Steyt en Celine
Pauwels

5. Verzamel de afwas. Doe liever één
grote afwas dan tien kleintjes.

14.06.2014 Jelle Vanhaesebrouck en
Lisa Supply

6. Moet je veel koud water laten lopen
vooraleer je warm water hebt? Vang
dat water op en gebruik het om bijvoorbeeld je planten water te geven.

Overlijdens
20.05.2014 Jan Lens

7. Gebruik regenwater.
8. Je kunt regenwater gebruiken om
te poetsen, om het toilet door te
spoelen, voor de wasmachine en in
de tuin.

© Marc Wauters

9. Opgelet! Regenwater kun je niet drinken! Gebruik het niet om je tanden te poetsen, groenten mee te spoelen, of een bad of douche mee te nemen.

23.05.2014 Armandus Michels,
weduwnaar van Mariette Himpens

10. Plaats zuinige toestellen.

Wachtdiensten

11. Gebruik een spaardouchekop.

•

apotheek
www.geowacht.be
of 0903 922 48 (€ 1,5 per minuut en verplicht tussen 22.00
en 9.00 uur)

•

dokter
056 64 75 20
maar 055 38 89 00 voor de inwoners van Kerkhove

•

tandarts
0903 399 69

12. Installeer een wc-spoelbak met twee knoppen: één voor minder en één voor
meer water. Gebruik de kleine knop als je kan. Anders heeft de plaatsing van
zo’n spoelbak weinig zin.
13. Als je een nieuwe wasmachine nodig heb, koop dan een waterzuinige.
14. Vermijd extra kosten.
15. Betaal je rekeningen op tijd. Herinneringsbrieven kosten ook geld.
16. Controleer regelmatig je meterstand. Zo kom je sneller lekken op het spoor en
kun je beter voorspellen hoeveel je moet betalen voor je verbruiksfactuur.

A V E L G E M
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Kalender zomer 2014
Juli

TOT di 30 sep Picknickfietsen | € 13 Volwassenen; € 10 Kinderen; In groep (vanaf 15p) € 12 pp | www.hoevepicknick.be
ma 30 juni t.e.m. vr 04 juli Adventure of omnisportkampen secundair en lager onderwijs | Sportcentrum Ter Muncken

van 09.00 tot 17.00 uur | € 70 | Sportdienst Avelgem | www.avelgem.be/sport

di 01 Clipdance | GC Spikkerelle van 13.00 tot 16.00 uur | € 5 | dienst jeugd en cultuur | jeugd@avelgem.be
wo 02 Kaartnamiddag | GC Spikkerelle om 14.00 uur | VFG Avelgem | 0474 36 22 33 | dimkadepuydt@telenet.be
wo 02 Kraak de code | OC Waarmaarde van 14.00 tot 17.00 uur | € 8 | dienst jeugd en cultuur | jeugd@avelgem.be
do 03 Creatief Ateljee | GC Spikkerelle van 13.00 tot 18.00 uur | € 11 | dienst jeugd en cultuur | jeugd@avelgem.be
vr 04 Figuurzagen | GC Spikkerelle van 10.00 tot 12.00 uur | € 5 | dienst jeugd en cultuur | jeugd@avelgem.be
za 05 & zo 06 Bezoek de hobbytuin | Laureaat bebloemingswedstrijd grote tuin van 14.00 tot 18.30 uur | Kaphoekstraat 3 | 056 64 51 02
zo 06 Tentoonstelling Vico Deronne | Tombeelmolen om 09.00 uur | vzw Vrienden van de Molen te Outrijve | joel.dewaele@skynet.be
zo 06 11de Molenbuurtfeest | Tombeelmolen om 09.00 uur | vzw Vrienden van de Molen te Outrijve | joel.dewaele@skynet.be
zo 06 Gezinswandeling | Tombeelmolen om 10.00 uur | vzw Vrienden van de Molen te Outrijve | joel.dewaele@skynet.be
zo 06 Namiddagconcert Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Heestert en Majorettes | Tombeelmolen van 16.00 tot 18.00

uur | vzw Vrienden van de Molen te Outrijve | joel.dewaele@skynet.be

ma 07 t.e.m. vr 11 juli Adventure sportkampen of omnisportkampen secundair en lager onderwijs | Sportcentrum

Ter Muncken van 09.00 tot 17.00 uur | € 70 | Sportdienst Avelgem | www.avelgem.be/sport

ma 07 Achter de schermen | Slagerij Jeroen & Joyce van 15.00 tot 17.30 uur | dienst jeugd en cultuur | jeugd@avelgem.be
di 08 Tweevandevier | GC Spikkerelle van 10.00 tot 15.00 uur | € 17 | dienst jeugd en cultuur | jeugd@avelgem.be
di 08 Daguitsap Kluisbos | GC Spikkerelle van 09.00 tot 17.00 uur | € 12 | dienst jeugd en cultuur | jeugd@avelgem.be
wo 09 Haohao & Xinghui | GC Spikkerelle van 09.00 tot 17.30 uur | € 25 | dienst jeugd en cultuur | jeugd@avelgem.be
do 10 Vlaamse kermis | OC Outrijve van 14.00 tot 17.00 uur | € 4 | dienst jeugd en cultuur | jeugd@avelgem.be
do 10 Onder ons namiddag | Zaal “De Gilde” om 14.00 uur | Ziekenzorg CM | 056 64 51 30
vr 11 Verrassingsspelnamiddag | GC Spikkerelle van 14.00 tot 19.00 uur | € 5 | VFG Avelgem | 0474 36 22 33
za 12 t.e.m za 30 aug. Opening Expo: Grafwerk/Kunstzerk | zie p. 4
za 12 Avelgem Feest | GC Spikkerelle om 20.00 uur | € 15; deelnameprijs enkel van toepassing voor reservatie van het kaasbord.

Gehele avondprogramma (zonder maaltijd) is volledig gratis toegankelijk. | Cultuurraad Avelgem | 056 65 30 90 | cultuur@avelgem.be

zo 13 Opening Kerk Bossuit | zie p. 1
ma 14 t.e.m. vr 18 juli Sportclubkamp | Sportcentrum van 13.30 tot 17.30 uur | € 7/dag | sportdienst Avelgem | www.avelgem.be/sport
ma 14 De wereld in je kookpot | OC Bossuit van 09.00 tot 17.30 uur | € 15 | dienst jeugd en cultuur | jeugd@avelgem.be
ma 14 Initiatie golf | GC Spikkerelle van 13.20 tot 17.35 uur | € 12,50 | dienst jeugd en cultuur | jeugd@avelgem.be
di 15 Clip-it | GC Spikkerelle van 09.00 tot 16.00 uur | € 20 | dienst jeugd en cultuur | jeugd@avelgem.be
wo 16 Muziekquiz | GC Spikkerelle van 14.00 tot 17.00 uur | € 4 | dienst jeugd en cultuur | jeugd@avelgem.be
do 17 Kunstige figuren | OC Bossuit van 09.00 tot 17.00 uur | € 8 | dienst jeugd en cultuur | jeugd@avelgem.be
vr 18 XL Games | GC Spikkerelle van 14.00 tot 17.00 uur | € 5 | dienst jeugd en cultuur | jeugd@avelgem.be
vr 25 Backdoor Summer | Jeugdhuis Krak om 19.30 uur | www.krak.be
zo 27 Bezoek de Tombeelmolen | Tombeelmolen van 14.30 tot 17.30 uur | vzw Vrienden van de Molen te Outrijve | joel.dewaele@skynet.be

AUGUSTUS
zo 03 Bezoek de Tombeelmolen | Tombeelmolen van 14.30 tot 17.30 uur | vzw Vrienden van de Molen te Outrijve | joel.dewaele@skynet.be
ma 18 Funpaintball | GC Spikkerelle van 13.20 tot 16.30 uur | € 18,50 | dienst jeugd en cultuur | jeugd@avelgem.be
ma 18 Ontdek technopolis | ma 18/08/14 van 08:30 tot 17:00 | € 20 | dienst jeugd en cultuur | 056 65 30 90 | jeugd@avelgem.be
di 19 ‘t Ganzenhof | Bioboerderij ‘t Ganzenhof van 09.30 tot 16.00 uur | € 6 | dienst jeugd en cultuur | jeugd@avelgem.be
wo 20 Meesterchef | OC Bossuit van 09.00 tot 17.00 uur | € 12 | dienst jeugd en cultuur | jeugd@avelgem.be
do 21 Crea-atelier | GC Spikkerelle van 09.00 tot 12.00 uur | € 5 | dienst jeugd en cultuur | jeugd@avelgem.be
vr 22 Parc Astérix | GC Spikkerelle van 08.00 tot 18.30 uur | € 35 | dienst jeugd en cultuur | jeugd@avelgem.be
ma 25 t.e.m. do 28 aug Circuskamp | GC Spikkerelle van 09.00 tot 16.00 uur | € 50 | dienst jeugd en cultuur | jeugd@avelgem.be
za 30 Onthaalvoormiddag | Basisschool De Toekomst om 10.00 uur | www.bsDeToekomst.be
za 30 Braderie | Centrumstraten Avelgem
zo 31 Hamtamtam-feest | Patio Sint-Jan Berchmanscollege van 11.00 tot 18.00 uur | Koninklijke Harmonie De Verenigde Vrienden
Avelgem | www.harmonie-avelgem.be
zo 31 Bezoek de Tombeelmolen | Tombeelmolen van 14.30 tot 17.30 uur | vzw Vrienden van de Molen te Outrijve | joel.dewaele@skynet.be

Feest voor de 65-jarigen Avelgem
Ben je van 1949 en woon je of ben je geboren in Avelgem? Hou dan 25 oktober 2014 vrij! Ook 65-jarigen die in het zesde leerjaar
naar school gingen in Avelgem zijn welkom. We vieren samen met je partner feest.
Inschrijven en meer info bij Jacques Casteur Hoogstraat 6, 8580 Avelgem op 056 64 62 62 of via Jacques.casteur@skynet.be.
De officiële uitnodiging ontvang je dan begin september.
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