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Jouw straat, speelstraat?!

Woon je in een wijk of straat waar veel kinderen
wonen? Wil je graag eens onbezorgd op straat
voetballen, hinkelen, rolschaatsen of ravotten? Grijp dan de kans om jouw straat om
te toveren tot een speelparadijs!
Een speelstraat is een openbare weg die
tijdelijk en tijdens bepaalde uren wordt
omgetoverd tot een grote speelplaats
voor alle kinderen uit de buurt. Een
speelstraat bant het doorgaand verkeer uit de straat waardoor kinderen
er zich naar hartenlust en zonder
zorgen kunnen amuseren. Een speelstraat kan enkel ingericht worden als
de meerderheid van de buurt (66%) akkoord gaat met het idee. Per speelstraat
zetten 2 meters of peters hun schouders
onder het project.

In Assegem en de Toekomststraat vonden er de
voorbije zomer alvast twee succesvolle edities plaats.
Beide speelstraten werden positief geëvalueerd.
Wil jij graag een speelstraat organiseren in de periode maart tot
mei? Doe dan jouw aanvraag vóór 15 maart bij de dienst jeugd & cultuur op 056 65 30 90 of via jeugd@avelgem.be. Speelstraten voor de
periode juni tot september kunnen tot 15 mei aangevraagd worden.
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Jouw gemeente

De kinderclub
en ’t speelplein
vragen
versterking!

Tussen 20 en 28 maart krijgt de
dienst burgerzaken een nieuwe balie
Nieuwe dienstverlening, zoals de biometrische reispassen en de nieuwe rijbewijzen,
zorgen voor heel wat extra noodzakelijke apparatuur bij de dienst burgerzaken. Deze
scanners en printers nemen veel plaats in beslag en een herinrichting van de balie dringt
zich dan ook op.
Voor een nog betere en efficiëntere dienstverlening wordt gekozen voor bureaus rechtstreeks aan de balie. Natuurlijk gaat er ook extra aandacht naar de toegankelijkheid
voor kinderen en personen met een handicap. Voortaan zullen ook zij op aangepaste
hoogte kunnen ondertekenen.
Tijdens de werken van 20 tot 28 maart blijft de dienstverlening bij de dienst burgerzaken
verzekerd, maar indien mogelijk stel je jouw bezoek best een weekje uit.
Neem toch ook best een kijkje op www.avelgem.be/e-loket vóór je naar het gemeentehuis
komt, want heel wat zaken kun je voortaan, vaak zelfs gratis, aanvragen van thuis uit.
Meer info bij de dienst burgerzaken op 056 65 30 30 of via burgerzaken@avelgem.be.

Paasvakantie
1 jobstudent voor de Kinderclub
OC Kerkhove

Zomervakantie
•

2 jobstudenten ’t Speelplein
OC Outrijve

•

2 jobstudenten Kinderclub
OC Kerkhove

Halftijds
maandag tot vrijdag van 10.30 tot
15.00 uur (half uur middagpauze
inbegrepen)
Taken
• coördineren van het middaggebeuren:
maaltijden klaarzetten, opscheppen,
afruimen, afwassen,…

Belangrijke wijzigingen regels
voorlopig rijbewijs / begeleider
Sinds 3 februari 2014 mag iemand met een voorlopig rijbewijs B Model 36, MET
begeleider, geen passagiers meer vervoeren, behalve zijn begeleider(s)! Bovendien
moet op het rijbewijs staan wie begeleider is (maximum 2).
De houder van een voorlopig rijbewijs B Model 18, ZONDER begeleider, mag voortaan alleen nog vergezeld zijn van maximum twee personen die minstens 8 jaar een
rijbewijs hebben en die de laatste drie jaar geen verval tot sturen opgelopen hebben.
Als begeleider moet je voldoen aan volgende voorwaarden:
• minstens 8 jaar houder zijn van een geldig Belgisch of Europees rijbewijs
• de laatste 3 jaar niet veroordeeld zijn voor ernstige verkeersovertredingen
• niemand anders onder begeleiding hebben (uitzondering: eigen kinderen, kleinkinderen, zussen, broers of pleegkinderen of die van de wettelijke partner)
Een overzicht van alle wijzigingen en voorwaarden vind je op www.avelgem.be
Meer info bij de dienst burgerzaken op 056 65 30 30 of via burgerzaken@avelgem.be.

• onderhoudstaken in en rond het gebouw
• (spel)materiaal sorteren, inventariseren en opruimen
Voorwaarden
• minimum 15 jaar
• voltijds student
• over voldoende maturiteit beschikken
• zelfstandig kunnen werken.
Bij de selectie voor de zomervakantie
wordt voorrang gegeven aan kandidaten die zich een volledige maand kunnen vrijmaken.
Solliciteer online vóór 15 maart 2014 op
www.avelgem.be/jobstudenten.
Meer info bij de dienst jeugd en cultuur op
056 65 30 90 of via jeugd@avelgem.be.

Vrijwilligers gezocht voor de verkiezingen van 25 mei 2014
Op zondag 25 mei 2014 zijn er verkiezingen van het Europees en federaal
parlement en de gewest- en gemeenschapsparlementen. Deze ‘moeder aller
verkiezingen’ is een hele organisatie en om het geheel in goede banen te leiden
zijn we op zoek naar vrijwilligers voor de bemanning van de bureaus.
Ben je kiesgerechtigd en wil je hier graag aan meewerken? Geef je dan op als vrijwilliger om als voor- of bijzitter te zetelen. Jouw kandidatuur wordt overgemaakt aan de
voorzitter van het kantonhoofdbureau, die verantwoordelijk is voor het oproepen van
de voorzitters en de bijzitters van de stem- en telbureaus.
Als je kandidatuur wordt goedgekeurd, ontvang je begin mei 2014 een aanstellingsbrief.
Alle voorzitters en bijzitters hebben recht op een vergoeding. Meer info vind je terug op
de website van de federale overheid: www.verkiezingen.fgov.be.
Interesse ? Aanmelden als vrijwilliger kan tot 12 maart 2014 via burgerzaken@avelgem.be.
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Jouw gemeente

Het gemeentebestuur Avelgem gaat over tot de
volgende aanwervingen in voltijds dienstverband
1 Stafmedewerker
Personeel & HR
(contractueel B1-B3)

Je wordt ingeschakeld op
de ondersteunende dienst
TAKEN
Secretariaat & Personeel van
|
Je geeft mee vorm aan het personeelsbede gemeente Avelgem.

leid en verzorgt het dagelijks personeelsbeheer. Je bent ook hét aanspreekpunt voor alle
personeelsaangelegenheden.

Samen met de gemeentesecretaris en jouw directe
collega zorg je voor de
| Je volgt op permanente basis het sociaalrechtelijk
kader op en weet dit op maat toe te passen op de
uitbouw van een volgemeente.
waardige personeels| Daarnaast vorm je een doublure voor het secretadienst voor de gemeenriaatswerk
van jouw collega, in het bijzonder de voorte en bij uitbreiding
bereiding en afwerking van de beleidsvergaderingen.
het OCMW.
WIJ BIEDEN
Een boeiende en afwisselende functie met verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief, een aangepaste
bezoldiging en verscheidene voordelen: hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, tweede pensioenpijler en
fietsvergoeding. Brutojaarsalaris bij 0 jaren anciënniteit:
€ 27.825,32. Er wordt een wervingsreserve aangelegd
voor 2 jaar.

PROFIEL
| Je beschikt over een bachelordiploma (of gelijkgesteld), hebt kennis
van sociaal recht & HR of je bent
bereid je hier in bij te scholen.
| PC-vaardig zijn, orde, netheid en
correctheid zijn jouw handelsmerken.
| Je bent policompetent, kunt zeer
zelfstandig werken, bruist van de
zin voor initiatief en je hebt een probleemoplossend vermogen.

INTERESSE ?
Richt jouw sollicitatiebrief met duidelijk CV, het inschrijvingsformulier en
een kopie van het gevraagde diploma aan het college van burgemeester
en schepenen, Kortrijkstraat 8, 8580 Avelgem. Op 13 maart 2014 wordt
de kandidatenlijst afgesloten.
Het inschrijvingsformulier en de functiebeschrijving kun je vinden op
www.avelgem.be/vacature of aanvragen via personeelsdienst@avelgem.
be of op 056 65 30 30.

WIJ BIEDEN

1 Redder-Animator

Naast een veelzijdige job in een aange(contractueel D1-D3)
name werkomgeving, een aangepaste
TAKEN & PROFIEL
bezoldiging en verscheidene voordelen:
hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques,
| Jouw hoofdtaak bestaat uit het uitvoeren van de reddersfunctie. Dit omvat onder
tweede pensioenpijler en fietsvergoeding.
meer redden, kassadienst, verrichten van de nodige technische controles, proper
Brutojaarsalaris bij 0 jaren anciënniteit:
houden van de zwemhal en aanpalende ruimtes,...
€ 21.391,72. Er wordt een wervingsreserve
| Daarnaast sta je in voor of begeleid je bij de sportanimatie (zwemlessen,
aangelegd voor 2 jaar.
aquagym, sportacademie, sportevenementen,…).
| Je bent houder van het hoger reddersbrevet en van een geldig bijscholingsattest. Je kunt zowel zelfstandig als in team werken.

1 Logistiek medewerker (contractueel D1-D3)
TAKEN & PROFIEL
| Jouw hoofdtaak bestaat uit het schoonmaken van de sportaccommodatie. Daarnaast kun je ingeschakeld worden als kassier, zaalwachter of
ondersteunend medewerker bij het sportaanbod.
| Je kunt zowel zelfstandig als in team werken.

INTERESSE ?

Richt jouw sollicitatiebrief met duidelijk CV, het inschrijvingsformulier en een kopie van de gevraagde kwalificaties aan het college van burgemeester
en schepenen, Kortrijkstraat 8, 8580 Avelgem. Op
13 maart 2014 wordt de kandidatenlijst afgesloten.

Het inschrijvingsformulier en de functiebeschrijving
kun je vinden op www.avelgem.be/vacature of aanvragen via personeelsdienst@avelgem.be of op 056
65 30 30.
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Leefomgeving

Omruilen van oude restafvalzakken op de dag van het
afval, zaterdag 29 maart 2014
Sinds 1 januari 2014 werd de restafvalzak met groene opdruk vervangen door een nieuwe restafvalzak met paarse opdruk. De oude
restafvalzakken zijn nog geldig tot
de ophaling van 27 en 28 maart
2014. Daarna worden ze niet meer
meegenomen.
Heb je nog restafvalzakken met groene
opdruk? Geen probleem, mits betaling
van het supplement van € 0,30 voor een
grote restafvalzak en oranje KMO-zak
of € 0,10 voor een kleine zak kun je de
oude zakken omruilen:
•

•

ofwel op het containerpark van
Avelgem op zaterdag 29 maart 2014
van 9.00 tot 15.00 uur
ofwel in het loket van het containerpark van Imog in Harelbeke
(Kortrijksesteenweg 264, 8530
Harelbeke, openingsuren van maandag tot vrijdag van 7.00 tot 19.00
uur en op zaterdag van 8.00 tot
16.30 uur, gesloten op zon- en
feestdagen)

De bestaande PMD-zakken kun je onbeperkt blijven gebruiken.

Van Marcel I naar Marcel II
Qua vorm wijzigt er niets aan de restafvalzak: het stevige ‘Marcel’-model
blijft bestaan, maar de zak krijgt vooraan de opdruk ‘Mijn nette regio’ en is
geldig in Anzegem, Avelgem, Deerlijk,
Harelbeke, Kruishoutem, Kuurne,
Spiere-Helkijn, Waregem, Wielsbeke en
Zwevegem. Een zak die je in Zwevegem
koopt, kan dus gerust op de stoep van
je huis in Avelgem staan.
De prijs
•

€ 16/pak van 10 stuks voor grote
zakken (80 L)

•

€ 8,50/pak van 10 stuks voor
kleine zakken (40 L)

Dag van het afval
Tijdens het inruilen op zaterdag 29
maart, kun je op het containerpark terecht met al jouw vragen, opmerkingen
of suggesties omtrent afvalbeleid: wat
doet de gemeente voor ons? Wat is
composteren? Wat kost mijn afval nu
echt? Wat met een nieuw containerpark?

De schepen van milieu en de duurzaamheidsambtenaar staan ter beschikking
om in overleg te gaan met jou. Tijdens
dit ontmoetingsmoment (van 9.00 tot
15.00 uur) worden alle afvaldiensten
voorgesteld in samenwerking met IMOG.
Wij helpen jou graag verder om jouw
restafvalzak op dieet te zetten.
Meer info bij de dienst milieu op 056 65 30
30 of via milieu@avelgem.be.

Avelgem valt terug in de
groene prijzen

2013

Op donderdag 12 december 2013
vond, in Sint-Niklaas, de prijsuitreiking van de actie Groene
Lente 2013 plaats. Deze wedstrijd
gaat uit van de Vereniging Voor
Openbaar Groen (VVOG).
Er namen 46 Vlaamse gemeenten
deel in het wedstrijdonderdeel
‘Gemeente in bloei’.

Er worden 1, 2 of 3 bloemensymbolen uitgedeeld. Avelgem behaalde opnieuw 2 bloemensymbolen. De jury was aangenaam verrast door de plantencombinaties van de bloembakken, hangmanden en bloemtorens.
Ook het onderhoud dat wij in eigen beheer doen, werd sterk
geapprecieerd.
Voor het onderdeel “Groene gemeente” deed Avelgem mee
aan de wedstrijd met de inrichting van de evenementenweide
met speelgroen. Hiermee behaalde Avelgem een mooie derde
plaats in de categorie “park”. Dit is een schitterend resultaat
voor de “Evenementenweide”, die volledig in eigen beheer
ontworpen en aangelegd werd.
Meer info bij de dienst openbare werken en patrimonium op 056
65 30 30 of via technische.dienst@avelgem.be.
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Werken op de begraafplaats in Bossuit
Nu de kerk een ‘kunstkerk’ is, zijn er ook aanpassingen voorzien op de begraafplaats.

De rode steenslag verdwijnt en er komen paden in stapstenen
met een breedte van 1m. Er wordt ook heel wat groen aangeplant bovenop de “bovengronds lege” graven. Onmiddellijk
naast de ‘kunstkerk’ worden er hogere struiken voorzien.
Een aantal grafrijen worden aangevuld met struiken die in
blokken zullen worden geschoren. De tussenruimten worden
beplant met een lage bodembedekker. De bloei van de diverse
planten is overwegend wit, wat zorgt voor een rustige sfeer.
Een rode bodembedekkende roos vult het geheel aan. Deze
aanpak kadert in de verdere afbouw van het gebruik van
onkruidverdelgers en maakt ook een kerkhofbezoek een stuk
aangenamer. De gemeentelijke diensten voeren de werken
zelf uit in het voorjaar.
Meer info bij de dienst openbare werken en patrimonium op 056
65 30 30 of via technische.dienst@avelgem.be.

Vrije tijd

Sportelgemeente 2014

Maak je stoutste dromen waar!

Net als in 2012 en 2013 tekent Avelgem ook in
2014 in op de actie ‘Sportelgemeente’ van BLOSO.
Sportsessies, evenementen en uitstappen, gekoppeld aan een aangename sfeer en een gezellig samenzijn, stimuleren het bewegen bij 50-plussers.

Er is ochtend- en middagzwemmen op maandag, woensdag
en vrijdag telkens van 8.00 tot 9.00 en van 12.00 tot 13.00
uur. Op vrijdag is er ook een seniorenuurtje met aquagym
van 15.30 tot 17.00 uur. Daarnaast wordt er op donderdag
yoga georganiseerd van 9.00 tot 10.00 uur. Elke dag zijn er
ook badmintonmomenten waarbij je een terrein kunt afhuren
tegen een democratische prijs en op donderdag is er recreatief
basketbal van 20.00 tot 21.30 uur.
De gemeente breit ook graag een vervolg aan het succesvolle
eerste seniorenevenement. Meer informatie volgt later. Noteer
alvast ook dinsdag 30 september in jullie agenda! Dan trekken
we graag opnieuw met een grote delegatie naar de gezellige
en plezante Senior Games in Blankenberge.
Meer info bij de sportdienst op 056 65 30 60 of via sport@avelgem.be.

Het grabbelpasprogramma voor de
paasvakantie is er één om duimen en vingers bij af te likken
met dit jaar ook 3 nieuwe,
unieke activiteiten in de
aanbieding: een verwennamiddag, een bezoek aan The
Art of the Brick (expo Lego)
en een Domino Day.
Sportievelingen van de 3de
kleuterklas tot en met het 3de
secundair kunnen hun gading vinden
in de sportkampen. Zwemmen, klimmen, atletiek, voetbal,
honkbal, tennis, teambuilding, basketbal en nog heel wat andere sporttakken passeren de revue.
De allerkleinsten kunnen hun hart ophalen in de Kinderclub
in Kerkhove.
De inschrijvingen starten vanaf 17 maart 2014. Wees er als
de kippen bij! Meer informatie vind je in de vakantiewijzer die
bedeeld wordt in de scholen.

Jeugdboekenweek

Firenze, wieg van
de renaissance

Betreed de bib op eigen risico
De Jeugdboekenweek 2014 vindt plaats
van 15 tot 30 maart 2014 en gaat over
‘Gevaar’. In Avelgem durven we zelfs de
hele maand maart het gevaar trotseren.

Lezing over kunst en cultuur in één van de
mooiste Italiaanse steden
Firenze is ongetwijfeld één van de mooiste kunststeden ter wereld. De stad staat
bekend als de wieg van de renaissance
en de bakermat van het humanisme. De
stedelijke musea en kerken zijn volgepropt
met meesterwerken van wereldberoemde
kunstenaars zoals Leonardo da Vinci,
Michelangelo, Fra Angelico en Donatello.
We maken een mooie wandeling door de
stad en bezoeken de bekende pleinen,
monumenten en musea. We bladeren als
het ware door een prachtig prentenboek
waarin het ene meesterwerk na het andere
voor onze ogen verschijnt.
Maandag 17 maart 2014 van 19.30 tot
22.00 uur | Ter Biest, Doorniksesteenweg
77a, Avelgem | € 10 | Info en inschrijven
bij de dienst jeugd en cultuur op 056 65
30 90 of via cultuur@avelgem.be

Nacht van de
Geschiedenis
Het dagelijkse leven onder Duitse bezetting tussen Leie en Schelde (1914-1918)
Jan Deloof, dichter, vertaler, heemkundige, auteur, kortom literaire duizendpoot werkte mee aan de studie
“Zwevegem onder Duitse bezetting”
die deze maand gepubliceerd wordt.
In Avelgem hanteert Jan Deloof deze
publicatie als basis voor een voordracht
over het leven onder Duitse bezetting
tussen Leie en Schelde. De Geschieden Heemkundige kring van Avelgem
maakt de voordracht compleet met
enkele typisch Avelgemse geschiedkundige aanvullingen.

Tijdens de Jeugdboekenweek spelen we al
onze troeven uit om de jeugdafdeling in de
kijker te zetten: we nodigen jeugdauteurs
uit, we verwelkomen klassen die op een
speelse manier (verder) kennis kunnen
maken met de bibliotheek, we organiseren
voorleesmomenten en andere activiteiten.
We dagen je uit: zoek het gevaar op.
Spring binnen in de bibliotheek… als je
durft tenminste. Slik even je angst weg,
en geniet van al het verschrikkelijk moois
dat de bibliotheek te bieden heeft. De
bibliotheek: de aan te bevelen plek voor
alle durvers en durvers in spe.

PRAKTISCH
Dinsdag 25 maart om 20.00 uur | Ter Biest,
Doorniksesteenweg 77a | Toegang gratis
| 056 65 30 40 | bibliotheek@avelgem.be.
Organisatie: Davidsfonds Avelgem,
Willemsfonds Avelgem, Geschied- en
Oudheidkundige Kring Avelgem en bibliotheek Avelgem
A V E L G E M
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Leven en welzijn

Op zondag
16 maart 2014
opent het woonzorgcentrum
St.-Vincentius
de deuren!
Die dag kun je de eerste afgewerkte bouwfase van
het woon-zorgcentrum bezoeken.

Tijdens fase 1 van de bouwwerken werden 3 nieuwe vleugels gebouwd. Daarna wordt het bestaande rusthuis volledig verbouwd.
Na de bouwwerken is er plaats voor 108 bewoners. Het woonzorgcentrum zal 98 éénpersoonskamers, waaronder 8 kamers
voor kortverblijf, en 5 tweepersoonskamers hebben.
De vermoedelijke einddatum van alle werken is voorzien in
januari 2016.

Op de dag van de zorg zijn 36 nieuwe éénpersoonskamers te
bezichtigen, een gloednieuw dagverzorgingscentrum voor een
20-tal bezoekers en een splinternieuwe keuken.
Je bent van harte welkom tussen 10.00 en 17.00 uur in de
Bevrijdingslaan 18 in Avelgem. Het traject is geschikt voor
rolstoelgebruikers.

Dag allen!

Wij zoeken mensen om bij onze lees- en schrijfgroep te
komen.
We oefenen samen veel dingen:
•

een kaartje schrijven

•

een formulier goed invullen

•

een sms juist typen

•

een krant lezen en beter begrijpen

•

een boekje lezen en begrijpen

•

eenvoudige woorden juist schrijven

We doen dat met een klein groepje en per niveau. Daardoor krijg je veel hulp.
We komen samen op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 16.30 uur in het Sociaal Huis in Avelgem.
Wil je komen?
Ga naar het Sociaal Huis en vraag naar Isabelle
of bel naar Open School Kortrijk: 056 22 62 84
of kom gewoon eens langs op dinsdagnamiddag.
Je krijgt dan meer informatie.
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Leven en welzijn

Jubilea en ontvangsten

Bevolking
Geboorten
20.01.2014 Mateo Heggermont,
zoon van Mathias en Pauline
Scharre
24.01.2014 Daan Verstraeten,
zoon van Joen en Vanessa
Reyntjens

©Peter Malaise
Huldiging Brandweer 25/01/2014

Huldiging sportlaureaten 31/01/2014

05.02.2014 Lias D’Haene,
zoon van Hans en Lien Maes

Huwelijken
08.02.2014 Kris Maenhout en Inge
Vandekerckhove
08.02.2014 Layos Vandenbroucke
en Veronique Onsia
15.02.2014 Filip De Stoppeleire en
Griet Avet

Jan Taelman en Agnès Vanoverberghe
Gouden Bruiloft (31/01/1964 Kaster)

Marguerite Demuynck 102-jarige
geboren op 17/02/1912 in Aalbeke

Overlijdens
22.01.2014 Christine Desmet,
echtgenote van Ward Kindts
28.01.2014 Mariette De Donder,
weduwe van André Platteau

Textielinzameling woensdag
26 maart om 8.00 uur

30.01.2014 Georgette Libbrecht,
weduwe van Gerard Daeveloose
31.01.2014 Yvan Depraetere,
weduwnaar van Annie
Vandemeulebroeke
01.02.2014 Andreas Vanderbeken,
echtgenoot van Oda Michiels
02.02.2014 André Lameyze,
echtgenoot van Anna Reulens
05.02.2014 Daniel Crommelinck,
weduwnaar van Germaine Leroy
05.02.2014 Amar Badja
14.02.2014 Cyriel Soestronck,
weduwnaar van Simonne Vandevelde

Stop
jouw herbruikbaar textiel in
een stevige dichtgebonden
zak, met dit briefje erop en
plaats die op de stoep. Bedankt!

www.dekringloopwinkel.be

Wachtdiensten
•apotheek:

overdag: www.geowacht.be
dag en nacht: 0903 922 48 (€ 1,5
per minuut)

•dokter: 056 64 75 20

maar 055 38 89 00 voor de
inwoners van Kerkhove

•tandarts: 0903 399 69
A V E L G E M
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cultuur

senioren

sportief

jeugd

feest

varia

Kalender maart 2014
vr 7 TOT 9 ZwartWit | GC Spikkerelle vr en za van 20.00 tot 23.00 uur; zo van 18.00 tot 21.00 uur | € 8

| Theatergezelschap ‘TOPE | Driehoek’74 vzw - Avelgem | 0474 05 36 29 | www.tope.be

za 8 Plantactie van houtkant en bomenrij met Natuurpunt Avelgem | Natuurklas Avelgem, Coupure
Marcel Deweer van 9.00 tot 11.00 uur | Natuurpunt Avelgem | 056 64 88 66 | bart.scherpereel@skynet.be
do 13 Onder ons namiddag | zaal De Gilde om 14.00 uur | Ziekenzorg CM | 056 64 51 30
za 15 en zo 16 Lenteconcert Koninklijke Harmonie De Verenigde Vrienden | GC Spikkerelle za om

20.00 uur; zo om 18.00 uur | kaarten VVK € 10; ADD € 12; kinderen -12 jaar Gratis | Koninklijke Harmonie
De Verenigde Vrienden Avelgem | 056 64 50 48 | harmonie@harmonie-avelgem.be

zo 16 OLGA-eetfestijn | basisschool De Toekomst om 11.00 uur | Kerkhofstraat 51 | www.bsDeToekomst.be
zo 16 Opendeur woon-zorghuis St. Vincentius | zie pagina 6
ma 17 Filmnamiddag | GC Spikkerelle om 14.00 uur | € 3; niet-OKRA-leden betalen € 6 | OKRA - trefpunt

55+ Avelgem | okra.avelgem@telenet.be

ma 17 Firenze, wieg van de renaissance | zie pagina 5
wo 19 Bezinningsnamiddag | zaal De Gilde om 14.00 uur | Ziekenzorg CM | 056 64 51 30
vr 21 Daan Hugaert: Een Trooster | GC Spikkerelle om 20.15 uur | € 14; € 13 (-26/+55) abonnements-

voorstelling | dienst jeugd en cultuur | spikkerelle@avelgem.be

za 22 Culturele uitstap: Leuven | GC Spikkerelle van 8.00 tot 19.00 uur | € 34 | dienst jeugd en cultuur

| spikkerelle@avelgem.be

zo 23 Landschapswandeling West-Vlaamse Scheldemeersen met Natuurpunt Avelgem en Milieufront
Omer Wattez | Natuurklas Avelgem, Coupure Marcel Deweer van 14.00 tot 17.00 uur | Natuurpunt Avelgem

| Meersstraat 45 | 056 64 79 26 | dirk.libbrecht@scarlet,be

di 25 Nacht van de geschiedenis: Het dagelijks leven onder Duitse bezetting tussen Leie en
Schelde | zie pagina 5
di 25 Onthaalnamiddag | Basisschool De Toekomst om 14.00 uur | Kerkhofstraat 51 | www.bsDeToe-

komst.be

wo 26 Textielinzameling | zie pagina 7
za 29 Namiddaguitstap naar Domein De Ghellinck | Stationsplein Avelgem om 13.30 uur | € 6; € 5
voor GOKA-leden | GOKA | 056 64 70 09 | byls.lieven@scarlet.be
za 29 Backdoor Rock | jeugdhuis Krak om 20.00 uur | € 5 | jeugdhuis Krak vzw | www.krak.be
za 29 Dag van de afval | zie pagina 4
za 29 Het uur van de Aarde | parking VVV Bossuit om 19.30 uur | Leden € 1; niet-leden € 2 | 056 20 05

80 | piet-polfliet@scarlet,be

ma 31 Bloedinzamelactie | St.Jan Berchmansbasisschool van 18.30 tot 20.30 uur | 0472 45 57 37 |

gino_dc@skynet,be
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