Info

Avelgem
Asfalteringswerken
Doorniksesteenweg
In de week van 30 juni wordt er van aan het kruispunt met de
verkeerslichten tot aan het kruispunt met de Stijn Streuvelslaan
geasfalteerd in de Doorniksesteenweg.
De werkzone wordt volledig afgesloten voor het verkeer en alleen
de voetpaden blijven vrij voor passage. Het kruispunt met de verkeerslichten behoort tot de werkzone. Het kruispunt met de Stijn
Streuvelslaan niet. In goede weersomstandigheden zullen de werken
slechts één week duren.
Er wordt gekozen voor het volledig afsluiten van de straat en het
beperken van de overlast tot 1 week in plaats van het verkeer in één
richting door te laten en de werken te spreiden over 3 tot 4 weken.
Alleen zo kunnen de werken nog voor het bouwverlof afgerond zijn.

Omleidingen
| Lokaal verkeer komende van Waarmaarde-Kerkhove
Omleiding via de Kerkhofstraat, de Hoogstraat, de Kortrijkstraat en de Stijn
Streuvelslaan
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| Lokaal verkeer komende van Outrijve-Bossuit
Omleiding via de Leopoldstraat en de Kasteelstraat

| Zwaar verkeer komende van Oudenaarde
Omleiding via de gewestwegen N36 en N382 (Anzegem-Waregem) en dan via de
E17 en de N8 (Zwevegem-Heestert)

| Zwaar verkeer komende van de industriezone en Outrijve-Bossuit
Omleiding via de Etienne Balcaenstraat over de N391 (Celles) en de N48 naar Ronse
en dan via de N60 naar Oudenaarde
Meer info over de werken bij de dienst openbare werken op 056 65 30
30 of via technische.dienst@avelgem.be. Meer info over de omleiding
bij de dienst mobiliteit op 056 65 30 30 of via mobiliteit@avelgem.be

Data zitdagen belastingen p. 2

Uw gemeente

Openbaar onderzoek ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
Ter Muncken – Herlokalisatie van het containerpark
In de vorige info van mei werd aangekondigd dat het ontwerp RUP Ter Muncken van 28 april 2014 tot en met 26 juni 2014 ter
inzage ligt in het gemeentehuis. Om procedurele redenen wordt het openbaar onderzoek hernomen.

Het ontwerp RUP Ter Muncken ligt van 9 juni 2014 tot en met 7 augustus 2014 ter inzage tijdens de openingsuren
van het gemeentehuis.

Reistoelating voor minderjarige kinderen
Net als volwassenen moeten ook kinderen over een geldig
identiteits- of reisdocument beschikken om op reis te gaan.
Afhankelijk van de bestemming is dit een elektronische identiteitskaart of een internationaal reispaspoort. Kinderen tot 18
jaar die op reis gaan zonder hun ouders, beschikken ook best
over een reistoelating. Dit is een schriftelijke toestemming voor
een bepaalde reis binnen een bepaalde termijn, die door één
van de ouders wordt ondertekend. Dit formulier is in meerdere
talen opgesteld en de handtekening van de ondertekenaar
wordt voor echt verklaard.
Er zijn geen Belgische of internationale procedures die de
ouderlijke toestemming voor reizen vastleggen, toch kan
deze toestemming nuttig zijn wanneer het kind alleen of in
het gezelschap van anderen dan zijn ouder(s) reist. Volgens
Buitenlandse Zaken is het overbodig om gebruik te maken
van een ouderlijke toestemming, wanneer het kind met één
ouder reist.
Je kunt deze ouderlijke toestemming gratis aanvragen bij
de dienst Burgerzaken. Voor de opmaak ervan zijn volgende
gegevens nodig: de naam van het kind, de afreis- en terugreisdatum, de bestemming en de naam van de organisatie of
verantwoordelijke meerderjarige persoon waarmee het minderjarige kind reist. Het document wordt onmiddellijk afgeleverd.
Informeer steeds vóór je reis bij de ambassade of het consulaat
van het land van bestemming en de luchtvaartmaatschappij
naar eventuele nodige documenten.

Incontinentietoelage
Voortaan verleent de gemeente Avelgem een incontinentietoelage. Om in
aanmerking te komen moet
de aanvrager aan een aantal
voorwaarden voldoen:
•

inwoner zijn van de gemeente, er gedomicilieerd zijn en er
zijn/haar hoofdverblijfplaats hebben

•

niet permanent in een instelling verblijven

•

lijden aan een chronische incontinentie; dit kun je aantonen
aan de hand van het bewijs van forfait incontinentiemateriaal
of forfait incontinentiemateriaal onbehandelbare incontinentie
van het ziekenfonds

•

recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van het
RIZIV, dit kun je bewijzen met een attest van het ziekenfonds

De referteperiode waarvoor de gemeentelijke incontinentietoelage wordt toegekend, loopt van 1 december tot 30 november.
De toelage wordt enkel toegekend aan personen die gedurende
heel de periode aan alle voorwaarden voldoen.
De gemeentelijke incontinentietoelage bedraagt € 50 per jaar
en wordt in de maand december uitbetaald voor de voorbije
referteperiode.
Avelgem komt hiermee tussen in de meerkosten van chronische
incontinentie die niet volledig worden gedekt door andere overheden (vb. RIZIV).
Voor meer info kun je terecht in het Sociaal Huis bij de dienst WoonZorg op het nummer 056 65 07 70 of via sociaal.huis@avelgem.be.

Laat je belastingformulier invullen tijdens de zitdagen
Wil je graag hulp bij het invullen van jouw belastingaangifte? Dat kan, want
tijdens de zitdagen van de belastingen komen er belastingambtenaren naar het
gemeentehuis om je te helpen om jouw aangifte in te vullen!

Data
| dinsdag 3 juni
| dinsdag 17 juni
| dinsdag 24 juni
telkens van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur
Voor deze dienst hoef je niet te betalen. Het enige wat je nodig hebt, is jouw belastingbrief samen met jouw loonfiches, fiscale
attesten, bewijs van pensioensparen, documenten van kapitaalaflossing van een lening, ... Wees er ook dit jaar op tijd bij, want
de wachttijden tijdens de zitdagen durven wel eens oplopen.
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Leefomgeving

Zuinig met water
Tijdens de warme zomermaanden brengt
water de nodige verfrissing. De groene
grasmatten en kleurrijke bloemenperken
worden besproeid en zwembaden worden
gevuld voor waterpret. De Watergroep
staat in Avelgem elke dag in voor de levering van kwalitatief drinkwater. We geven
graag enkele tips om in droge periodes
zuiniger met drinkwater om te springen.

Nette bermen en grachten

Een frisse douche is veel doeltreffender
dan een bad. En met dezelfde hoeveelheid
water van een bad kun je drie tot vijf keer
douchen.

Al te dikwijls wordt sluikstorten van grasmaaisel en ander groenafval
op bermen en in grachten vastgesteld. Dit oogt slordig en zorgt bij een
volgende maaibeurt vaak voor gebroken messen. Groenafval en maaisel
in de grachten belemmeren ook een goede waterafvoer, met mogelijk
plaatselijke overstromingen tot gevolg.

De grond opharken en hakken is even
goed als tweemaal sproeien. Je breekt de
harde laag, wat de grond luchtig en vochtig
houdt. En dat op die manier het onkruid
geen kans krijgt, is mooi meegenomen.

HOU DE BERMEN EN GRACHTEN REIN!

Sproei planten alleen als het langdurig
droog is. Liever 1 keer per week een kwartier, dan elke dag 5 minuten: de planten
zullen dieper wortelen en minder gevoelig
worden voor de droogte. Besproei jouw
gazon niet. Je zal merken dat het zich na
een periode van droogte snel herstelt.

Maak gebruik van alternatieven voor het verwerken van maaisel en groenafval.
Voorbeelden zijn:
•

groenafval composteren in compostvaten of -bakken.

•

grasmaaisel in fijne lagen gebruiken als bodembedekking tussen de struiken om het
onkruid tegen te gaan; als je dit om de andere week even doorwoelt, ondervind je
zeker geen geurproblemen.

•

de tuinafvalbakken van IMOG (zie www.imog.be of vraag ze aan op 0800 99 827)
waarin je naast gras ook kort snoeihout, haagscheersel en plantenresten kwijt kunt.

•

het snoeisel verhakselen en als bodembedekking gebruiken

•

groenafval kan ook naar het containerpark gebracht worden tegen de geldende
tarieven

Als iedereen zijn steentje bijdraagt zal Avelgem heel wat netter worden. Omdat het
opruimen van sluikstorten een dure zaak is, kan er een retributie worden opgelegd tussen € 25 en € 1000.
Meer info bij de dienst Openbare Werken en Patrimonium op 056 65 30 30 of via technische.
dienst@avelgem.be.

Begiet bloemen en planten op de minst
warme ogenblikken van de dag. Het water
verdampt dan niet zo snel en je voorkomt
ook beschadiging van de planten.
Was de auto met regenwater of sla gewoon
een keertje over.
Laat ‘s nachts de kraan dicht. Geef het
drinkwaterbedrijf zo de kans om de watertorens en reservoirs opnieuw te vullen.
Zo heb je ’s ochtends opnieuw heerlijk fris
leidingwater.

Verbetering verkeerssituatie in Kerkhove

Van 2 juni tot 18 juli vinden er wegeniswerken plaats in de Oudenaardsesteenweg, iets voorbij Maelstene, richting Oudenaarde.
Er wordt een middengeleider aangelegd en ook het fietspad wordt aangepakt. Door de werken wordt een poorteffect gecreëerd. De
bedoeling daarvan is om het snelle verkeer, zowel komende vanaf het kruispunt met de Bruggesteenweg/Brugstraat als komende
vanuit Wortegem-Petegem af te remmen.
Tijdens de werken, die gebeuren in opdracht en onder toezicht van de Afdeling Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest, WestVlaanderen, zal met behulp van verkeerslichten doorgaand verkeer mogelijk zijn.
A V E L G E M
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Vrije tijd

Hoevepicknickfietsen in de West-Vlaamse Scheldestreek:
vertrek onbezorgd op stap, want je picknick staat al klaar
va n d e o r g a n i s e r e n d e
hoeves (Bouvriehoeve,
Freezebeeze, Sterhoekhoeve). Haal vervolgens de
knooppuntenroute van het
net op www.hoevepicknick.
be of via de West-Vlinderen
app (te herkennen als hoevepicknickroute) en vertrek
zonder zorgen noch bagage.
Er zijn verschillende combinaties en afstanden mogelijk (25, 35, 45 km).

• De Freezebeeze, Sint-Denijsstraat 23
in Zwevegem, 056 75 59 36 of 0470
82 12 23

Wat vind je in de picknickmand?
• dagverse broodjes
• beleg: verse hoeveboter, ambachtelijke
kaas, paté van hertenvlees, salami van
hertenvlees, huisbereide confituur
• dessert: zalige chocolademousse, lepelfris yoghurtje
• fruit: plukverse aardbeien
• drankje: fruitsap, water of koffie / thee

Ontdek de West-Vlaamse Scheldestreek
met al je zintuigen en laat je verleiden
door de pure smaken van het platteland:
verse hoevelekkernijen gebundeld in een
verrassend rijk picknickpakket. Hier neem
je tijd om een dagje te genieten in dit
landelijke decor…

Zo plan je de perfecte fietstocht in de
West-Vlaamse Scheldestreek
Reserveer een “hoevepicknick” op één

Interscolaire
wandelnamiddag
en prijsuitreiking

Op woensdag 4 juni staat de laatste
interscolaire ontmoeting van dit schooljaar gepland: de wandelnamiddag.
Alle kinderen van het Avelgems lager
onderwijs kunnen samen met hun ouders, grootouders, broers en zussen een
begeleide wandeltocht maken. Start en
aankomst in de sporthal van Avelgem.
De namiddag start om 13.30 uur en
eindigt om 16.00 uur.
Meteen na de wandelnamiddag worden
alle kinderen die aan de 4 grote sportnamiddagen (veldloop, ballennamiddag, zwemnamiddag en wandelnamiddag) deelgenomen hebben, gehuldigd
tijdens de interscolaire prijsuitreiking.
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Waar kun je picknicken?
De picknick kun je afhalen en gebruiken
op één van de deelnemende hoeves. Zij
reserveren voor jullie het mooiste plekje
op de hoeve: de weide, het erf, het zomerterras… Elke hoeve heeft zijn eigen
karakter en activiteiten.
• De Bouvriehoeve, Bouvriestraat 11 in
Bossuit, 056 45 53 62 of 0479 69 16 33
• De Sterhoekhoeve, Landergemstraat
30 in Anzegem, 056 68 73 27 of 0479
30 82 97

Seniorenevenement

Na het succes van de eerste editie geeft
Avelgem een vervolg aan dit schitterende evenement. Zo wordt vrijdag
6 juni een sportieve hoogdag voor alle
50-plussers. Op een gemoedelijke en
gezellige manier samen bewegen en
genieten is de doelstelling! Volgende
sporten komen aan bod: yoga, curling, kubbs en aquagym. Als afsluiter
kan nagebabbeld worden bij koffie en
taart in de cafetaria. De namiddag, die
plaatsvindt in het sportcentrum, start
om 14.00 uur en eindigt om 18.00 uur
Deelnemen alleen kost € 1,50. Wil je
ook koffie en taart, dan betaal je € 2,50.
Meer informatie en inschrijven bij de
sportdienst op 056 65 30 60 of via sport@
avelgem.be.

Prijzen
• volwassenen € 13 pp
• kinderen € 10 pp
• in groep (vanaf 15p) € 12 pp

Hoe reserveren?
• de picknick kun je nemen tussen 1 mei
en 30 september
• bestel altijd ten laatste op donderdag
(vóór 17.00 uur) voor het weekend en
de week die volgen
• bestellen kan via www.hoevepicknick.be

Beachfest

Op vrijdag 20 juni eindigen de examens
voor alle jongeren van het secundair
onderwijs. Tijd dus om de vakantie in
te zetten!
Jeugdhuis Krak, de sportdienst en de
jeugddienst geven deze dag graag een
extra dimensie: op het evenemententerrein achter de kerk wordt grasvolleybal en bumperball aangeboden.
Iedereen kan tussen 14.00 en 20.00
uur, zonder verplichtingen, samen met
de vrienden, genieten van een spelletje volleybal, netbal, tennisvoetbal, …
in een heel ontspannen vakantiesfeer.
De dj’s van Krak voorzien de muzikale
omlijsting. Hopelijk zijn de weergoden
ons even goedgezind!

Vrije tijd

Inschrijfmomenten conservatorium
en tekenschool
Hou je van tekenen en schilderen?
Sta je graag op een podium? Wil je
graag op een instrument leren spelen? Schrijf je dan zeker in voor het
Deeltijds Kunstonderwijs (DKO)!
Het Conservatorium heeft een uitgebreid aanbod woord en muziek. Les
volgen kan vanaf 8 jaar.

Cultuurseizoen
2014-2015
Spikkerelle

Benieuwd wie volgend seizoen op de
planken staat in Spikkerelle? Kom het
ontdekken op 6 juni. Het wordt een
leuke avond met een ludieke presentatie vol beeld- en klankmateriaal. Je
ontvangt er in primeur de cultuurbrochure 2014-2015. Op 10 juni wordt
deze brochure verspreid in alle bussen
van Avelgem en Kluisbergen.

In Gavka kun je vanaf 6 jaar terecht
voor een opleiding algemeen beeldende
kunst. Er is een lagere graad, een
middelbare graad en een cursus voor
volwassenen.
In juni kun je (her)inschrijven tijdens
de openingsuren van het secretraiaat.
Op woensdag 27/08 en vrijdag
29/08 zijn er extra inschrijfmomenten voorzien van 16.00 - 19.00 uur.
Meer info op www.avelgem.be/kunstonderwijs
GAVKA

Conservatorium

Contactpersoon: Gertie Maes
Yzerwegstraat 1,
8580 Avelgem
GSM 0494 17 06 84
gavka@avelgem.be

Contactpersoon: Marieke Holvoet
Kasteelstraat 3b
8580 Avelgem
T 056 65 30 67 | GSM 0475 83 05 69
conservatorium@avelgem.be

Deze avond is ook het startsein voor de
abonnementenverkoop en de verkoop
van losse tickets voor abonnees. Wie
niet aanwezig kan zijn op de presentatiedag kan vanaf woensdag 11 juni een
abonnement aankopen. Losse tickets
kun je vanaf 23 juni reserveren.
PRAKTISCH
Vrijdag 6 juni 2014 om 20.15 uur, toegang gratis, Spikkerelle, 056 65 30 90,
spikkerelle@avelgem.be

Kicks en kriebels tijdens de zomervakantie
Kriebelt het bij jou ook al om
jouw zomerplannen te maken? De
sportdienst en de dienst Jeugd en
Cultuur hebben alvast een zomer
vol kicks, kriebels en creativiteit
in de aanbieding!

Een schitterend sportaanbod staat op jou
te wachten tijdens de eerste 3 weken van
de zomervakantie. Omnisportkampen vol
sportplezier en avontuur én een sportclubkamp waarbij je het aanbod van alle
Avelgemse sportclubs leert kennen.

en Xinghui of Parc
Astérix, videoclips
maken, een circusweek in Spikkerelle
en nog zoveel meer!
Ook voor jongeren
van 12 tot 16 jaar
staat er heel wat op
het programma:

De jongste speelvogels (2,5 tot 6 jaar)
kunnen vanaf 30 juni naar Kerkhove voor
urenlang spelplezier in de Kinderclub. ’t
Speelplein Outrijve zwaait de deuren terug
open voor alle lagere schoolkinderen en dit
tot en met vrijdag 29 augustus!

juwelen maken, DJworkshops, streetdance, paintball,…
en twee adventure
sportkampen met
bezoek aan de
mooiste avonturenparcours van de
streek!

Met heel veel grabbelPASSIE selecteerden
we opnieuw heel wat originele workshops
en uitstappen: een bezoek aan Haohao

Ontdek het volledige aanbod in de
vakantiewijzer en de flyer tieneraanbod.

Inschrijven is mogelijk vanaf 2 juni. Wees
er snel bij!

Ben je 16 jaar en wil je aan de slag als animator tijdens de speelpleinwerking deze zomer? Stel je
kandidaat via jeugd@avelgem.be vóór 13 juni 2014.
A V E L G E M
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Leven en welzijn

Woon-zorghuis Ter Meersch:
vorderingen 2de bouwfase
Op 10 september 2013 namen alle bewoners en medewerkers hun intrek in de prachtige
voorzieningen van het nieuwe woon-zorghuis. Er werd zoveel mogelijk gerecupereerd
uit het oude gebouw. Pas na de afbraak van het oude woon-zorghuis kon de tweede
bouwfase van start gaan. Eind november 2013 begon de aannemer met het storten van
funderingspalen en het gieten van de vloerplaat, zo werd de omvang van de tweede
bouwfase snel zichtbaar. Ondertussen zit de 2de bouwfase met een ruime cafetaria,
bergingen en nog 4 bijkomende kamers in de afwerkingsfase. De bouw- en omgevingswerken zullen volledig rond zijn in het najaar.
Door de bouw van de bijkomende kamers kan er in september 2014 gestart worden
met een Centrum voor Kortverblijf. Drie van de in totaal 69 kamers zijn vanaf dan
voorzien voor ouderen die nog thuis wonen en gedurende een korte periode aangepaste
zorg nodig hebben. Ouderen die vanaf september 2014 een beroep willen doen op het
Centrum voor Kortverblijf kunnen nu reeds een aanvraag indienen bij de sociale dienst
van Woon-zorghuis Ter Meersch op het nummer 056 65 07 80.
De voltooiing van het volledige project wordt gevierd tijdens een feestweekend in het
voorjaar van 2015.

Bewonersfeest 1
juni Eigen Haard
“Mogen wij u eens hartelijk ontvangen
en een ganse dag verwennen?” Dit is
de openingszin waarmee de bouwmaatschappij Eigen Haard al haar bewoners
aanschreef om hen uit te nodigen voor
een groot bewonersfeest.
Het nieuwe bestuur van Eigen Haard
wil een actievere relatie opbouwen met
de huurders en zo haar dienstverlening
nog verbeteren. Ze wil een woonbeleid
voeren dat sterker aansluit bij de noden
en behoeften van die huurders. Het
bewonersfeest mag gezien worden als
een startschot voor deze aanpak van
inspraak, participatie en betrokkenheid.
Het wordt beslist een dag vol spektakel
in het gemeentepark in Zwevegem.
Start om 11.00 uur met een niet te
missen aperitief waar de eerste kennismakingen reeds kunnen gebeuren.
Een optreden van The New Orleans Jazz
Messengers brengt de sfeer er in en
loodst ons daarna naar een uitgebreid
eetbuffet. De keuze zal zeer gevarieerd
zijn zodat iedereen zijn gading kan
vinden.
Na het middagmaal staat er een andere
muzikale knaller op het programma.
Wim de Koker, welbekend in Zwevegem
en omstreken, zal sfeer brengen bij de
koffie en de taart zodat de ambiance er
blijft inzitten. Voor de jonge bewoners
komt er een funbus waar ze hun hartjes
kunnen ophalen aan clowns, springkastelen, grime en zoveel meer.

De Vlaamse aanpassingspremie
voor 65-plussers
Ben je 65 jaar of ouder en maak je je woning toegankelijker? Dan kun je voor bepaalde werken een terugbetaling krijgen.

Aan welke voorwaarden moet je
voldoen?
•

eigenaar, huurder of verhuurder via
een sociaal verhuurkantoor zijn

•

iemand van je gezin is 65 jaar of
ouder

•

netto belastbaar inkomen is niet
hoger dan € 29000 (+ € 1510 per
persoon ten laste)

•

minstens € 1200 aan facturen kunnen voorleggen

•

facturen zijn niet ouder dan 1 jaar

Welke premie kun je krijgen?

Het premiebedrag bedraagt de helft van
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de aanvaarde facturen met een minimum
van € 600 en maximum € 1250.

Hoeveel keer kun je de premie
aanvragen?

Je kunt 3 keer de verbeterings- of
aanpassingspremie aanvragen in 10
jaar. Je kunt per onderdeel (soort werkzaamheden) maar één keer de premie
aanvragen.

Kom je in aanmerking?

Informeer bij de dienst Woon-Zorg elke
werkdag van 8.30 tot 12.00 uur en op
dinsdag ook van 16.00 tot 19 uur. Breng
zeker jouw aanslagbiljet 2012 (inkomstenjaar 2011) en jouw facturen mee!
Meer info in het Sociaal Huis bij de dienst
Woon-Zorg of op 056 65 07 70

Eigen Haard hoopt natuurlijk ook op
een zeer grote opkomst zodat ze hun
bewoners extra in de bloemetjes kunnen plaatsen. Het evenement eindigt
rond 18.00 uur.
Nog even meegeven dat er busvervoer wordt voorzien met specifieke
stopplaatsen per gemeente. Meer info
op www.eigenhaardzwevegem.be/
Bewonersfeest

Wachtdiensten
• apotheek : w w w. g e o w a c h t . b e
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

Leven en welzijn

Jubilea en vieringen

Gérard Vanrenterghem en Mariette Byttebier
Diamanten Bruiloft (16/04/1954 Avelgem)

Daniël Van Moorleghem en Hélène Caes
Gouden Bruiloft (18/04/1964 Avelgem)

Roger Depoortere en Madeleine Sturbaut
Briljanten Bruiloft (19/04/1949 Kerkhove)

Bevolking
Geboorten
01.04.2014 Julius Van Den Broeck,
zoon van Davy en Kaat Ratiau
10.04.2014 Kasper Vanheuverswyn,
zoon van Koen en Annelies Verhelst
22.04.2014 Lana Vanhaesebroucke,
dochter van Jensey en Joni Deman

Geneviève Vanmeenen 101-jarige geboren op
21/04/1913 in Dottenijs

André Forment en Bernice Kints
Briljanten Bruiloft (23/04/1949 Moen)

24.04.2014 Stef Serruys, zoon van
Frederique en Sophie Cerpentier
28.04.2014 Lizzy Benoot, dochter van
Karl en Kelly Daem
29.04.2014 Noor Vandesompele,
dochter van Steven en Trui Deblauwe
02.05.2014 Ellie Lewis, dochter van
Thomas en Lieselotte Kesteleyn
05.05.2014 Lennert Chantry, zoon
van Kris en Lien Demeulemeester
07.05.2014 Ayman Yekhlef, zoon van
Yahya en Bianca Vandenbroucke

Daniel Ruysschaert en Dénise Passchier
Diamanten Bruiloft (24/04/1954 Avelgem)

Gérard Vanovervelt en Marie José Vandenberghe
Albasten Bruiloft (28/04/1939 Avelgem)

09.05.2014 Baldr Vandenbroucke,
zoon van Layos en Veronique Onsia

Huwelijken
26.04.2014 Jean-Marie Demeyer en
Virginie Denys
26.04.2014 Sven Spileers en Sara
Decubber
16.05.2014 Christian Faria de Sousa
en Valerie De Riu
17.05.2014 Richard Schrevens en
Sevrine Biesmans

Robert Schamp en Lisette De Waele
Diamanten Bruiloft (28/04/1954 Kruishoutem)

Michel Vanovervelt en Agnes Vanhonnacker
Gouden Bruiloft (30/04/1964 Zwevegem)

Overlijdens
23.04.2014 Clara Verhaeghe, echtgenote van Walther Degroote
23.04.2014 Wilfried Vanneste, echtgenoot van Hilda Verrue
26.04.2014 Achille Van Steenbrugge,
echtgenoot van Ginette De Coster
27.04.2014 Hélène Soetens, weduwe
van Gérard Jacobs
29.04.2014 Ivonna Dendievel, weduwe van Roger Vanweehaeghe

© kr-nieuws avelgem
Alfred Coppin en Marie José Muyshondt
Diamanten Bruiloft (15/05/1954 Berchem)

André D’Hondt en Nelly Van Lerberghe
Gouden Bruiloft (16/05/1964 Avelgem)

03.05.2014 Lutgarde Ravelingeen,
echtgenote van Eddy Vanderbeken
07.05.2014 Nicolas Tanghe
14.05.2014 Lucien Van Wymelbeke
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Kalender juni 2014
Wil je jouw activiteit ook in deze agenda? Meld jouw evenement dan via www.uitdatabank.be.
zo 01 Bezoek de Tombeelmolen | Tombeelmolen van 14.30 tot 17.30 uur | vzw Vrienden van de

Molen te Outrijve | joel.dewaele@skynet.be | www.avelgem.be

ma 02 Bloedinzamelactie | Sint-Jan Berchmansbasisschool van 18.30 tot 21.00 uur | 0472 45 57

37 | ginodc@skynet.be

wo 04 Kaartnamiddag | GC Spikkerelle van 14.00 tot 18.00 uur | VFG Avelgem | 0474 36 22 33
wo 04 Wandelnamiddag | Basisschool De Toekomst van 13.30 tot 15.30 uur | www.bsDeToekomst.be
vr 06 Seniorenevenement Avelgem | Sportcentrum Ter Muncken van 14.00 tot 18.00 uur | Sportdienst

Avelgem | www.avelgem.be/sport

vr 06 Presentatiedag | GC Spikkerelle om 20.15 uur | Dienst Jeugd en Cultuur | 056 65 30 30 |

spikkerelle@avelgem.be

za 07 Daguitstap naar de Viroin | Parking Kerk Avelgem vertrek om 8.00 tot 19.00 uur | Natuurpunt

Avelgem | 056 64 88 66 | bart.scherpereel@skynet.be

zo 08 Feest Vrijzinnnige Jeugd - 2014 | GC Spikkerelle van 09.30 tot 10.30uur en van 10.45 tot
11.45 uur | Oudervereniging voor de Moraal Avelgem | www.ovm-avelgem.be
do 12 Onder ons namiddag | Zaal “De Gilde” om 14.00 uur | Ziekenzorg CM | 056 64 51 30
do 15 Hooilanden in bloei langs de Schelde te Oudenaarde | Parking Kerk Avelgem vertrek om

13.00 tot 18.00 uur | Natuurpunt Avelgem | 056 64 88 66 | bart.scherpereel@skynet.be

di 17 Spelnamiddag | GC Spikkerelle om 14.00 uur | VFG Avelgem | 0474 36 22 33
di 17 Midzomeravond | Kerk Bossuit van 20.00 tot 22.30 uur | 7 €; met kultuurpaspoort davidsfonds

5 € drankje inbegrepen | Davidsfonds | eric.marijsse@telenet.be

wo 18 Daguitstap CM | vanaf 8.00 uur | Ziekenzorg CM | 056 64 51 30
vr 20 Schoolfeest ‘t schoolke Rugge | vanaf 21.00 uur fuif | Ruggestraat 39 | ‘t Schoolke Rugge

| 056 64 77 90 | ks-rugge@fulladsl.be

za 21 Avondje Avelgem | Centrumstraten van 17.00 tot 23.00 uur | unizo avelgem | www.avond-

jeavelgem.be

za 21 Avondje Avelgem 2014 - Avondmarkt | Centrum Avelgem van 17.00 tot 23.00 uur | 0479 35

55 21 | www.avondjeavelgem.be

za 21 Backdoor Buzze 2014 | jeugdhuis Krak om 19.00 uur | jeugdhuis Krak vzw | www.krak.be
za 21 Schoolfeest ‘t schoolke Rugge | om 15.30 uur Kinderanimatie | Ruggestraat 39 | ‘t Schoolke

Rugge | 056 64 77 90 | ks-rugge@fulladsl.be

zo 22 Schoolfeest ‘t schoolke Rugge | sporthal Sint-Jan Berchmanscollege vanaf 11.30 uur barbecue
en optreden kleuters en juffen | ‘t Schoolke Rugge | 056 64 77 90 | ks-rugge@fulladsl.be
za 28 Bezoek de hobbytuin | Laureaat bebloemingswedstrijd grote tuin van 14.00 tot 18.30 uur |
Kaphoekstraat 3 | 056 64 51 02
zo 29 Bezoek de hobbytuin | Laureaat bebloemingswedstrijd grote tuin van 14.00 tot 18.30 uur |

Kaphoekstraat 3 | 056 64 51 02

zo 29 Bezoek de Tombeelmolen | Tombeelmolen van 14.30 tot 17.30 uur | vzw Vrienden van de

Molen te Outrijve | joel.dewaele@skynet.be | www.avelgem.be
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