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Eind november trokken alle leerlingen van de Avelgemse Academie
“GAVKA” naar het Raveelmuseum te Machelen aan de Leie. Het werd voor
de leerlingen een vernieuwende kijk op het begrip “realiteit”.
Leerkrachten en leerlingen werkten sindsdien aan verscheidene opdrachten
rond deze “nieuwe visie” van Roger Raveel. De 150 leerlingen gingen op
zoek naar allerlei plastische interpretaties. Zij maakten tekeningen, schilderijen, grafiek, keramiek en installaties. Figuratie en abstractie werden
verstrengeld tot één boeiende beeldtaal.
Binnenkort worden hun plastische creaties tentoongesteld in Spikkerelle.
Graag verwelkomen wij u tijdens het openingsweekend op 10 en 11 mei
of tijdens de tentoonstelling die loopt van 12 tot 23 mei.

PRAKTISCH
Op 10 en 11 mei van 14.00 tot 18.00 uur en van 12 tot 23 mei tijdens
de openingsuren van Spikkerelle
Toegang gratis
Spikkerelle, Scheldelaan 6, Avelgem, 056 65 30 90,
spikkerelle@avelgem.be
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Foto’s gezocht van de oude
spoorwegbrug, gekend als de
“IJzerwegbrug”
p. 2

Uw gemeente

Nieuwe balie
burgerzaken
Voortaan wordt u bij de dienst
burgerzaken verder geholpen
aan een nieuwe en bijzonder
uitnodigende balie!
Bij de herinrichting ging ook
extra aandacht naar de toegankelijkheid voor kinderen en
personen met een handicap.
Voortaan kunnen ook zij op
aangepaste hoogte tekenen.

Oproep: foto’s gezocht
van de oude spoorwegbrug, gekend als de
“IJzerwegbrug”
Je weet het wellicht al: nog dit jaar komt er een fietsbrug over
de Schelde op de plaats waar vroeger de spoorwegbrug beide
oevers met elkaar verbond. Volgens historische bronnen verdween de “IJzerwegbrug” in 1984, omdat het goederenverkeer
op de Schelde voorrang kreeg.
We zijn nu op zoek naar foto’s van de verdwenen brug. Heb
jij nog beelden van deze brug over de Schelde, dus van vóór
1984? Dan kan je ons een groot plezier doen door een bericht
te sturen naar info@avelgem.be. We zouden de foto’s graag
inscannen, en je krijgt ze onmiddellijk terug.
Meer info bij de dienst onthaal en communicatie op 056 65 30 30
of via info@avelgem.be
© (Digitaal Fotoarchief) GOKA

Elektronische belastingaangifte
Om jouw belastingaangifte elektronisch in te dienen via www.
taxonweb.be, moet je inloggen met jouw elektronische identiteitskaart. Hiervoor heb je alleen een kaartlezer en jouw
pincode nodig. Ben je je pincode verloren of vergeten? Vraag
dan een nieuwe aan bij de dienst burgerzaken of via de website
van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD
Binnenlandse Zaken.
Als aanvrager vul je je rijksregisternummer en je e-mailadres
in. De nieuwe codes worden dan binnen de drie weken verstuurd
naar de dienst burgerzaken van jouw woonplaats.
Je kunt ook nog altijd inloggen met een token. Dat is een
kaartje met beveiligingscodes. Daarvoor moet je een login en
het token zelf aanvragen via https://iamapps.belgium.be/sma/
generalinfo?language=nl. Opgelet! Het token wordt met de post
opgestuurd. Het duurt dus enkele dagen vooraleer je het ontvangt.
Meer info bij de dienst burgerzaken op 056 65 30 30 of via burgerzaken@avelgem.be

Sluitingsdagen mei ‘14
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•

donderdag 1 en 29 mei: alle gemeentelijke diensten

•

vrijdag 2 mei: sportcentrum Ter Muncken

•

vrijdag 30 mei: administratief centrum, Spikkerelle,
sportcentrum Ter Muncken en het Sociaal Huis

Vrije tijd

Terug van weggeweest…
The Challenge
Op zaterdag 14 juni organiseert Burensportdienst in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen een avontuurlijke
sportdag in team. Afspraak in de Gavers in Harelbeke.
Elk team bestaat uit 3 personen. De proeven duren max. 10
minuten. Er wordt een apart klassement opgemaakt voor dames en heren in 2 categorieën
• Categorie 1: gemiddelde leeftijd onder de 40 jaar
• Categorie 2: gemiddelde leeftijd boven de 40 jaar
Hou je van een nieuwe uitdaging, kicks en avontuur. Hou alvast
deze datum vrij en stel je ploeg samen!
Meer info bij de sportdienst op 056 65 30 60 of via sport@avelgem.
be | Schrijf je nu reeds in – plezier verzekerd.

Voetbaltornooi
secundair onderwijs
Op 7 mei maken de Avelgemse secundaire scholen zich op voor
hun interscolair voetbaltornooi, dat dit jaar plaatsvindt op het
voetbalterrein van Outrijve.
Zowel voor de dames als voor de heren wordt er per graad een
apart tornooi georganiseerd. Ook deze keer wordt er 5 tegen 5
gespeeld. Vorig jaar gingen de dames van het Koninklijk Atheneum
en de heren van het Sint-Jan Berchmans College met de zege
lopen. Het belooft weer een superspannende strijd te worden!
De namiddag start om 13.00 uur en het einde wordt verwacht
om 17.30 uur.

‘Ook zo gevoelig?’
Voordracht Week van de Opvoeding

Sensitieve kinderen en jongeren hebben een fijngevoelig zenuwstelsel. De prikkels uit hun omgeving laten een diepe indruk
na, waardoor ze tijd en rust nodig hebben om deze indrukken te
verwerken. Ze functioneren hierdoor op een bijzondere manier.
Hun gevoeligheid kan als last of als gave beschouwd worden,
afhankelijk van de manier waarop ermee omgegaan wordt.
‘Ook zo gevoelig?’ is een voordracht vol tips voor dagelijkse
toepassing door An Michiels, coördinator van Sensitief vzw.
Na jarenlange ervaring in de bijzondere jeugdzorg heeft An
Michiels verschillende therapeutische opleidingen gevolgd. Ze
heeft zich gespecialiseerd in het omgaan met hooggevoeligheid
en behandelt kinderen en volwassenen.

Theater op de boerderij!
Op 22 mei brengen de leerlingen van het Conservatorium poëzie
en theater op de boerderij.

Guido Gezelle in z’n eigen taal
jongeren kijken en zien om zich heen naar een plek en een landschap dat er vroeger ook al was - voordracht door de leerlingen

Modder
een naturalistisch boerendrama - toneelstuk door de leerlingen
zelf geschreven

Praktisch: donderdag 22 mei om 20.00 uur, Ter Biest bibliotheek Avelgem, Doorniksesteenweg 77 A
€ 3 / € 2 voor leden Gezinsbond of bibliotheek of abonnees
Spikkerelle
Na de lezing wordt een drankje aangeboden.
Inschrijven (noodzakelijk) vóór 16/05/2014: christian.lagrange@telenet.be, bibliotheek@avelgem.be of 056 65 30 40,
spikkerelle@avelgem.be of 056 65 30 90
Organisatie: samenwerking Gezinsbond Gewest Avelgem, Gezinsbond
afdelingen Groot-Avelgem, bibliotheek Avelgem en Spikkerelle.

Afspraak op donderdag 22 mei om 19.30 uur op de boerderij in de
Kerkstraat 19 (binnengaan via de grote poort), Avelgem.
Op woensdag 21 mei kun je ook de openbare examens ‘Woord’
bijwonen. De voorstellingen starten om 15.30 uur in Spikkerelle
en worden later op de dag afgerond in de ridderzaal van het
conservatorium.
Iedereen is welkom, toegang is gratis. Meer info: conservatorium@avelgem.be
A V E L G E M
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Leefomgeving

Infovergadering duurzame mobiliteit
maandag 5 mei
In Avelgem zorgt transport voor
18% van de totale uitstoot van
CO2. Hoog tijd dus voor meer
duurzame mobiliteit.

Op maandag 5 mei, 20.00 uur, in de
raadzaal van het gemeentehuis, kun je
genieten van een toelichting rond de
doorbraak van elektrische mobiliteit.
Wij willen hiermee een aanzet geven tot
een omschakeling van het gemeentelijk

wagenpark naar duurzaam transport.
Misschien kun jij als inwoner hier ook wel
jouw voordeel mee doen?
Aansluitend willen wij met de aanwezigen
nadenken over hoe wij in Avelgem beter
kunnen omgaan met mobiliteit in al zijn
aspecten. Verkeersveiligheid is een belangrijk thema waar wij dagelijks mee te
maken hebben. Het zou dan ook leuk zijn
mocht er uit de interesse van de inwoners

een soort verkeersraad ontstaan, die een
aantal keer per jaar kan geraadpleegd
worden rond belangrijke mobiliteitsthema’s. Heb je hiervoor interesse? Dan
ben je van harte welkom op 5 mei, of
indien je belet bent, kun je jouw gegevens
bezorgen aan de dienst mobiliteit.
Meer info op 056 65 30 30 of via mobiliteit@
avelgem.be

Openbaar onderzoek ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
Ter Muncken
Herlokalisatie van
het containerpark
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park en de gemeentelijke technische
dienst.

Leiedal, maart 2014

•

•

Een zone voor recreatie (zone 3) ter
hoogte van het bestaande sportcomplex met uitbreidingsmogelijkheid
achter zone 1.

Een zone voor groenbuffer (zone 5)
langs de Rijtgracht.

•

Een zone voor landbouw in de ruime
zin (zone 6) rond de bestaande hoeve
in de Etienne Balcaenstraat.

•

Een zone voor gemeenschaps- en
openbare nutsvoorzieningen (zone
4) langs de Etienne Balcaenstraat
en doorlopend achter zone 2 langs
dezelfde straat. Deze zone wordt
specifiek voorzien voor het container-

Daarnaast wordt een aslijn voor voetgangers- en fietsersverbinding in het verlengde van de Vredestraat voorzien en is er
een indicatieve aanduiding van een groenscherm rond zone 4 en een bouwzone in
zone 4. Voor elke zone gelden specifieke
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Een zone voor wonen met beperkte nevenfuncties (zone 2) langs
de Vredestraat en de Etienne
Balcaenstraat. De toegelaten nevenfuncties zijn: kantoren, diensten en
kleinschalige logies.

9

2

N
IE
ET

•

4
3

11

•

Legende

5

7

TE
ES
KS
NI
OR
DO

VR
ED
ES
TR
AA
T

7

DO
OR
NI
KS
ES
TE

AT
STRA
PONT

Het plangebied wordt begrensd
door de Etienne Balcaenstraat, de
Doorniksesteenweg, de Vredestraat en
de Rijtgracht.
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EG

De gemeenteraad heeft op 31
maart 2014 het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan RUP 6.1. Ter
Muncken voorlopig vastgesteld.
Het RUP wordt hoofdzakelijk
opgemaakt om het gemeentelijk
containerpark te herlokaliseren.

stedenbouwkundige voorschriften.
Gemeente Avelgem, RUP nr. 6-1 Ter Muncken

71

Het RUP ligt van 28 april 2014 tot en met 26
juni 2014 ter inzage tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Je kunt het
plan ook consulteren via www.avelgem.
be/leefomgeving/openbare-onderzoeken.

Opmerkingen en bezwaren kunnen tijdens
het openbaar onderzoek aangetekend of
afgegeven tegen ontvangstbewijs gericht
worden aan de gemeentelijke commissie
voor ruimtelijke ordening, Kortrijkstraat
8, 8580 Avelgem.

Leefomgeving

De gemeente net houden, een taak
van elke inwoner!
Als we een mooie en nette gemeente willen, moet ieder
van ons zijn verantwoordelijkheid opnemen. We herinneren je dan ook graag nog even aan de wetgeving, want
als inwoner moet je namelijk:
• jouw voetpad, oprit(ten), straatgoot, bermen, grachten
of beken rond jouw eigendom onderhouden
• het onkruid en afval verwijderen
• elke beschadiging aan het voetpad melden aan de
gemeente
• indien voorkomend: sneeuw- en ijzelvrij houden
• afval volgens de regels verwijderen
• gebruik maken van de openbare vuilnisbakken enkel voor klein straatafval
• de afspraken rond de wekelijkse huisvuilophaling respecteren
• alle andere afval verwijderen via de speciaal daarvoor voorziene straatcontainers
(glasbol, kledingrecipiënt), het containerpark of ophalingen op afroep door Imog
• verantwoordelijkheid opnemen voor het afval geproduceerd door jouw hond
• neem, bij het wandelen met de hond, steeds plastieken zakjes mee. Als jouw viervoeter zijn behoefte doet, ruim het op, knoop het zakje dicht en deponeer het in
de restafvalzak of in een openbaar vuilnisbakje
Een straatkolk is geen afvalputje of rioolrooster. Straatkolken zijn uitsluitend bedoeld
voor de afvoer van regenwater dat op het openbaar domein valt. Gooi er dus geen afval
of afvalwater in. De gemeentediensten vinden er al te vaak etensresten, verpakkingsafval, frituurvet of verf in terug. Vaak worden in de straatkolken ook zand, bladeren en
bouwafval geveegd waardoor ze verstoppen en het regenwater niet meer kan weglopen.
Hetzelfde geldt voor het lozen van cementvol spoelwater van betonmolens. Verstopte
straatkolken vergroten het risico op overstroming, ondergelopen kelders en verstopte
toiletafvoeren! Zorg er dus voor dat de straatkolken in uw omgeving het regenwater
kunnen afvoeren en maak ook de overtreder er attent op.
Alleen door uw engagement als inwoner te verenigen met het engagement van de medewerkers van de openbare diensten, kan een propere gemeente worden gegarandeerd.

Energielening
aan 2% of 0%
Wie zijn woning en domicilie in
Avelgem heeft, kan een goedkope of renteloze energielening
afsluiten via het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE).

De lening is bedoeld om energiebesparende investeringen te doen bij
renovaties.
Deze investeringen kunnen zijn: dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, superisolerende beglazing, condensatieketel
of een CV-ketel op biomassa, warmtepomp, gaskachel of convector met een
HR+label, pelletkachel, thermostatische
regeling, zonneboiler, warmtepompboiler, gasgeiser of doorstromer voor
warmwatervoorziening. Andere energiebesparende maatregelen worden per
aanvraag geëvalueerd. De plaatsing van
fotovoltaïsche zonnepanelen komt niet
in aanmerking.
De technische vereisten zijn dezelfde
als deze die gehanteerd worden voor
de premies van de Vlaamse overheid
en/of de Netbeheerders. Hierbij zijn
de strengste normen doorslaggevend.
Je kunt de lening aangaan op basis van
je persoonlijke behoeften en terugbetalingscapaciteit. Ze bedraagt wel maximaal 10.000 € en is terug te betalen in
maximaal 5 jaar.

Respecteer het materieel voor de
rattenbestrijding

Je woning moet aan enkele voorwaarden voldoen: ze moet minstens 5
jaar oud zijn en moet dienst doen als
hoofdverblijfplaats. Je moet er dus ook
je domicilie hebben.

Ratten kunnen ziekten verspreiden, brengen schade toe aan gewassen en aan de
oevers van grachten en waterlopen, knagen aan isolatiemateriaal en elektrische leidingen. Daarnaast eten ze voedselvoorraden van andere dieren en bevuilen ze nesten
en voedsel met hun uitwerpselen.

Er zijn geen inkomensvoorwaarden.
De lening aan 2% staat open voor
iedereen.

Al vele jaren doet de gemeente aan rattenbestrijding langs grachten, beken en in
riolen. Hiervoor worden naast buizen met gif meer en meer mechanische middelen
zoals fuiken en klemmen gebruikt. Deze mechanische middelen worden vooral langs
de waterlopen geplaatst.
De rattenvangers doen al het mogelijke om het gebruikte materieel zo veilig mogelijk
te plaatsen. Spijtig genoeg stellen ze vast dat heel wat door onbekenden opzettelijk
kapot gemaakt worden.
Dit betekent niet alleen een verlies aan materieel, maar ook een groot gevaar voor
de vandaal. Want als het klemgedeelte dichtklapt, riskeert deze persoon zijn handen
of zijn voeten te verliezen.
Vandaar de oproep om respect te hebben voor het werk van de rattenvangers en
vooral om van hun materieel af te blijven.
Wie weet heeft van vandalisme, vragen we om ons te verwittigen.

Enkele groepen komen in aanmerking
voor een renteloze lening (0%): mensen met verhoogde tegemoetkoming
bij hun ziekenfonds, mensen met een
beperkt inkomen, mensen in schuldbemiddeling die hun verwarmingsfactuur
niet kunnen betalen, mensen die begeleid worden door het OCMW voor betalingsproblemen bij hun energiefacturen.
Je kunt een aanvraag indienen in
het Sociaal Huis, dienst Woon-Zorg,
Leopoldstraat 66, 8580 Avelgem.
Meer info vind je ook op www.energiekeregio.be/nl/Energieleningen_FRGE/
Aanvragen/

Meer info bij de dienst openbare werken en patrimonium op 056 65 30 30 of via
technische.dienst@avelgem.be
A V E L G E M
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Leven en welzijn

Vacature ergotherapeut

Woon-zorghuis Ter Meersch is een kleinschalige ouderenvoorziening met 65 woongelegenheden voor zorgbehoevende bejaarden,
die deel uitmaakt van de dienstverlening van OCMW Avelgem. In de nabijheid van het Woon-zorghuis Ter Meersch beschikt het
OCMW Avelgem eveneens over 40 serviceflats voor bejaarden. Binnenkort is er een aanwervingsexamen met aanleg van een
wervingsreserve voor de duur van 2 jaar voor een:

Ergotherapeut
Voltijds
(m/v)

Functieomschrijving
Je staat enerzijds in voor de
begeleiding van de bewoners in
hun functioneren en neemt deel
aan het multidisciplinair overleg
(halftijds).
Daarnaast leid je het animatieteam
(2 collega’s) en ben je de gangmaker
voor de animatieve grondhouding in
het woon-zorghuis (halftijds).

Aanwervingsvoorwaarden
Houder zijn van een diploma van ergotherapeut.

Aanbod
•

een boeiende functie in een kleinschalig
woon-zorghuis.

•

een contract onbepaalde duur - verloning
volgens barema (BV1-BV3) - overname
anciënniteit

•

maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering.

Geïnteresseerd in deze functie?
Richt jouw kandidatuur schriftelijk aan OCMW Avelgem t.a.v. mevr de voorzitter, Leopoldstraat 66, 8580 Avelgem of per email
sociaalhuis@avelgem.be, dit uiterlijk tegen 16 mei 2014.
Datum schriftelijke proef: zaterdag 24 mei 2014 van 9.00 tot 12.00 uur. Eventuele bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen bij
de secretaris van het OCMW op 056 65 07 70.

Blijft mijn parkeerkaart altijd geldig?
In principe is een parkeerkaart levenslang geldig. Onder het symbool van de persoon in een
rolstoel staat dan: “vervaldatum: onbepaald”
of “vervaldatum: geldig tot 31/12/9999”.
Maar, als er achter de “vervaldatum” een andere datum staat, dan kun je de kaart slechts
gebruiken tot aan die datum. Dit is het geval:
• als jouw kaart vóór 1 oktober 2005 werd
afgeleverd (al de kaarten afgeleverd voor
die datum hebben een geldigheidsduur
van 10 jaar en worden niet automatisch
hernieuwd)
• als jouw handicap erkend wordt voor een
bepaalde periode (dit is de datum die op
jouw bewijs van erkenning staat en op
jouw kaart)
Op het ogenblik dat jouw parkeerkaart bijna
vervalt, kun je een verlenging aanvragen in
het Sociaal Huis bij de dienst Woon-Zorg of
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je kunt ook rechtstreeks een aanvraag doen
op http://handicap.fgov.be.

Wanneer moet de kaart teruggestuurd worden en naar wie?
Jouw gezondheidstoestand verbetert
Als jouw gezondheidstoestand verbetert en je
niet meer voldoet aan de voorwaarden, dan
moet je de kaart terugsturen.
In geval van overlijden
In dat geval moet iemand (een naaste, een
vriend, een buurman,…) de kaart terugsturen.
De kaarten kunnen binnengebracht worden
in het Sociaal Huis bij de dienst Woon-Zorg.
Meer info in het Sociaal Huis op 056 65 07 70
of via sociaal huis@avelgem.be

Bemiddeling

Bevolking
Geboorten
14.02.2014 Liam Demeyere,
zoon van Tom en Julie Jaumain
21.03.2014 Nanou Allegaert,
dochter van Jochen en Christel
Verheecke
21.03.2014 Yothin Theeten,
zoon van Jork en Waraphorn
Nathaemphoi

Hulp nodig bij het
aanvragen van
school- en studietoelagen?
Ook voor 2013-2014 kunnen heel
wat gezinnen een beroep doen
op de school- en studietoelagen
van de Vlaamse Gemeenschap.
Een aanvraag doen kan online of
op papier tot en met 1 juni 2014.

Heb je hulp nodig bij het invullen van het
aanvraagformulier of bij het online indienen van jouw aanvraag?
Maak een afspraak met de dienst WoonZorg op het nummer 056 65 07 70.

Wat breng je allemaal mee?
•elektronische identiteitskaart
e n p i n c o d e o f f e d e ra a l t o k e n ;
een federaal token kun je aanvragen
via www.belgium.be. Je moet wel rekening houden met een levertijd van
10 werkdagen
• bewijzen van alimentatiegeld (aan de
hand van rekeninguittreksel)
• huurovereenkomst (bij kotstudenten)

Een moeilijke echtscheiding, een geschil
over het hoederecht, een conflict met
je buur of huisbaas…? Een gerechtelijke
procedure is niet altijd de beste oplossing. Bemiddeling is één van de mogelijke alternatieven waarbij een neutrale
persoon, de bemiddelaar, in een strikt
vertrouwelijke sfeer samen met jou en
de andere partij(en) een akkoord zoekt,
dat aanvaardbaar is voor iedereen.
Bemiddeling is toegankelijk voor iedereen. Het is minder formeel dan een
gerechtelijke procedure, verloopt in de
regel ook vlugger en is meestal ook
minder duur. De bemiddelaar begeleidt
het volledige traject. Hij of zij zorgt ervoor dat de partijen juist geïnformeerd
zijn en dat de onderhandelingen evenwichtig verlopen.
De bemiddelaar zorgt ook voor een
geschreven overeenkomst, die kan gehomologeerd worden door de bevoegde
rechtbank. Hierdoor krijgt de overeenkomst dezelfde juridische waarde als
een vonnis dat uitgesproken werd door
de rechtbank.
Een lijst van bemiddelaars en hun interventiegebied vind je op www.juridat.
be/bemiddeling/

Meer info in het sociaal huis op 056 65 07
70 of via sociaal huis@avelgem.be

28.03.2014 Yenno Deconinck,
zoon van Maarten en Tatiana
Mahieu
03.04.2014 Camille Van Melle,
dochter van Glenn en Stefanie
Delaey

Huwelijken
01.04.2014 Andy Deloose en Eva
Degraeve
05.04.2014 Pieter Holvoet en Lise
Van Den Noortgate
12.04.2014 Steve Soens en Sabien
Degroote

Overlijdens
22.03.2014 Roy Caes
31.03.2014 Armand D’Hondt,
echtgenoot van Andréa Derycke
02.04.2014 Marie-Jeanne
Paemelaere,
weduwe van Raphaël Vanwettere
03.04.2014 Julien Depaepe,
echtgenoot van Tania Deconninck

Wachtdiensten
•

• bewijs van leefloon + het bedrag
• attesten van eventuele inkomensvervangende tegemoetkomingen

24.03.2014 Annelou Grijp,
dochter van Nicolaas en Lise Léger

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

09.04.2014 Liliane Van den Bulcke,
weduwe van Urbain Messeeuw
18.04.2014 Noël Dendoncker, echtgenoot van Rosanne Vryghem
20.04.2014 Roger Vandenbroucke,
echtgenoot van Margeurite
Vandenberghe

A V E L G E M

7

cultuur

senioren

sportief

jeugd

feest

varia

Kalender mei 2014
Wil je jouw activiteit ook in deze agenda? Meld jouw evenement dan via www.uitdatabank.be.
TOT 03 MEI De Groote Oorlog, door het oog van de lens | GC Spikkerelle | info@fotostudiostreu-

vels.be

TOT 03 MEI Miniatuurcircus DARNIE door Michel Godeau | GC Spikkerelle - open alle dagen van

09.00 tot 17.00 uur | Curieus Avelgem | 0476 87 76 19

do 01 Fair Trade Ontbijt | GC Spikkerelle van 07.00 tot 10.00 uur | € 8; kinderen van 6 tot 11 jaar

€ 5 | VIVA-SVV Avelgem | 0497 27 27 86

zo 04 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

zo 04 Rochdale Festival Choir | kerk O.LV. Geboorte en St. Eligius Waarmaarde om 15.00 uur |
inkom gratis | www.rochdalefestivalchoir.org.uk
do 08 Onder ons kaartnamiddag | Zaal “De Gilde” om 14.00 uur | Ziekenzorg CM | 056 64 51 30
vr 09 TOT 23 MEI Expo Gavka | GC Spikkerelle | dienst jeugd en cultuur Avelgem | 056 65 30 90 |

spikkerelle@avelgem.be

za 10 Open dagen | Basisschool De Toekomst van 14.00 tot 17.00 uur | www.bsDeToekomst.be
zo 11 Open dagen | Basisschool De Toekomst van 14.00 tot 17.00 uur | www.bsDeToekomst.be
wo 14 Kaartnamiddag | Foyer GC Spikkerelle om 14.00 uur | VFG Avelgem | 055 38 99 98
wo 14 Project Windmolen en Energie | Tombeelmolen om 14.30 uur | joel.dewaele@skynet.be
vr 16 Lankmoed: Stilt | GC Spikkerelle om 20.15 uur | € 13; € 12: -26/+55 Abonnementsvoorstelling
| dienst jeugd en cultuur Avelgem | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be
zo 18 Watersportdag | Scheldekaai Kerkhove van 14.00 tot tot 18.00 uur | kloron | info@kloron.be
wo 21 Infovergadering Woonvormen voor wie een dagje ouder wordt | Zaal “De Gilde” om

14.00 uur | Ziekenzorg CM | 056 64 51 30

do 22 Week van de opvoeding: ‘Ook zo gevoelig?’ | Bibliotheek - zaal Ter Biest van 20.00 tot 22.00
uur | € 3; € 2: leden gezinsbond/bibliotheek/abonnees | dienst jeugd en cultuur Avelgem | 056 65
30 90 | spikkerelle@avelgem.be | zie pagina 3
zo 25 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

di 27 Onthaalnamiddag | Basisschool De Toekomst om 14.00 uur | www.bsDeToekomst.be
di 27 Spelnamiddag | GC Spikkerelle om 14.00 uur | VFG Avelgem | 0474 36 22 33
di 27 BBQ Culinair - VOLZET | GC Spikkerelle van 19.00 tot 22.00 uur | dienst jeugd en cultuur
Avelgem | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be

Feest 60-jarigen op 18 oktober 2014 in Salons Alta Ripa
Alle geboren of ingeweken Avelgemnaren uit het geboortejaar 1954 zijn van harte welkom met hun partner. Voor een vlotte communicatie vragen de organisatoren nu al aan alle 1954-ers om hun e-mailadres door te sturen naar lieve.avelgem@telenet.be.
Ken je nog iemand uit 1954, die uitgenodigd kan worden? Mail dan ook zeker zijn/haar adresgegevens door. De “officiële” uitnodiging met alle verdere praktische gegevens valt begin september in de bus.
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