Info

Avelgem
De Feesteworp wordt Fantastique!
Op 2 en 3 november zorgt Feeste voor fantastisch feestgedruis in Avelgem!
De aftrap voor het fantastische feestweekend van Feesteworp ’13 wordt
gegeven op zaterdag 2 november met
de Feesteloop. De Feesteloop is een
unieke feestelijke loopwedstrijd: langs
een feeëriek parcours lopen met op de
achtergrond sfeervolle animatie! Er zijn 2
wedstrijden voor kinderen en 2 wedstrijden voor volwassenen, de eerste wedstrijd
start om 18.45 uur. Vanaf 18.00 uur kan
er langs dit feeërieke parcours gewandeld
worden.

Alles staat in het teken van de fantasie:
fantastische verhalen, sprookjesfiguren
en mythische wezens komen tot leven!
Breng tijdens de stoet uw stem uit voor
uw favoriete Avelgemse act!
Dit jaar wordt het parcours van de
stoet omgedraaid. De stoet start in de
Kasteelstraat en eindigt, na de doortocht
door de Kerkstraat, aan Spikkerelle. De
stoet wordt afgesloten door de fantastische Feesteworpwagen van waarop
duizenden stukken feeste in het publiek
worden gegooid.
Om 19.00 uur wordt het Feesteweekend
afgesloten met een spectaculaire
muzikale vuurwerkshow. De
Scheldemeersen vormen het magische
decor voor dit bijzondere spektakel.
Kom en geniet met duizenden andere toeschouwers van deze feestelijke Avelgemse
traditie!

Meer info op www.feesteworp.com

Het feest gaat verder met de 10de editie
van Feeste met accordeon! Het
wordt opnieuw een grensoverschrijdend
volksfeest waar alle genres en culturen elkaar ontmoeten rond het feestinstrument
bij uitstek. Vanaf 17.00 uur sfeervolle
optredens in de Avelgemse centrumcafés en Spikkerelle, een geanimeerd
treintje en unieke straatanimatie in de
centrumstraten.
De apotheose volgt op zondag 3 november
met de 41ste Feesteworpstoet !
Vanaf 15.00 uur trekt deze stoet vol showkorpsen, kleurrijke wagens, nationale en
internationale straattheateracts en bijzondere circusanimatie door het Avelgemse
centrum.
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Uw gemeente

Infovergadering meerjarenplan 2014-2019
Donderdag 21 november om 20.00 uur in Spikkerelle
Avelgem maakt momenteel werk van het beleidsplan 2014-2019. Dit meerjarenplan
wordt opgemaakt volgens de nieuwe regels, opgelegd door de Vlaamse overheid:
de zogenaamde Beleids- en Beheercylcus. In tegenstelling tot vroeger worden alle
afzonderlijke beleidsplannen (jeugd, sport, cultuur,…) geïntegreerd in één document.

Een zichtbaar
huisnummer kan
levens redden

Als inwoner van Avelgem word je uitgenodigd voor een toelichting over het ontwerpmeerjarenplan. Na de toelichting is er ook mogelijkheid om vragen te stellen.
Meer info op het nummer 056 65 30 30 of via info@avelgem.be.

11 novemberherdenking

Op maandag 11 november 2013 herdenkt het gemeentebestuur de wapenstilstand
na WO I. Er wordt een bezoek gebracht aan de verschillende Avelgemse heldenmonumenten. Bij alle heldenmonumenten wordt een bloemenhulde en een groet aan
de vlag gebracht en wordt ‘Te Velde’ geblazen.
Programma
| 9.00 uur verzamelen aan de brandweerkazerne
| 9.10 uur Kerkhove, heldenmonument kerk
| 9.20 uur Waarmaarde, heldenmonument kerk
| 9.35 uur Avelgem, heldenmonument Bevrijdingslaan
| 9.50 uur Bossuit, heldenmonument kerk
| 10.00 uur Outrijve, heldenmonument kerk
| 10.30 uur Sint-Martinuskerk Avelgem - plechtige mis verzorgd door de Avelgemse
schoolkinderen

| 11.15 uur 11 novemberstoet - alle vaderlandslievende verenigingen met hun vaandels
en ook alle inwoners van Avelgem worden vriendelijk uitgenodigd deel te nemen aan
de optocht onder begeleiding van de Koninklijke Harmonie De Verenigde Vrienden
| 11.30 uur Avelgem, begraafplaats - erepark en graven Engelse soldaten - bloemenhulde, Te Velde, Last Post en Belgisch Volkslied. Toespraak door de burgemeester,
de heer Lieven Vantieghem

Jouw post correct en veilig besteld? Met
jouw hulp zorgt bpost hier graag voor
Met de juiste brievenbus ontvang je jouw briefwisseling in
ideale omstandigheden:
• de brievenbus staat aan de grens van de openbare weg
(op de rooilijn)
• het huisnummer moet zichtbaar zijn vanaf de brievenbus
aan de straat (bij voorkeur op de brievenbus zelf)
• de toegang tot de brievenbus moet altijd vrij en zonder
gevaar zijn
• in appartementsgebouwen moeten de brievenbussen genummerd worden, dit volgens het toegekende busnummer van de gemeente (001 – 0101 – 0002 – 0201 - …).
Deze nummering moet op al uw briefwisseling correct
gebruikt worden. Plaats de namen van de bewoners op
de brievenbus
• de opening moet minstens 23 cm breed en 3 cm hoog
zijn (zo zijn ook grote poststukken en catalogi van postorderbedrijven perfect te bestellen)
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Het zal je maar overkomen: je belt de
hulpdiensten, maar bij aankomst verliezen ze kostbare tijd omdat verschillende
huisnummers niet duidelijk zichtbaar zijn
of zelfs ontbreken…
Het huisnummer is een onmisbaar onderdeel van een adres. Het is dan ook
belangrijk om het goed zichtbaar aan te
brengen aan de woning, zorg er ook voor
dat het groot genoeg en zichtbaar in het
donker is, ook als de woning een aantal
meter van de straatkant verwijderd is.
Bij voorkeur staan jouw huis- en busnummer ook op jouw brievenbus, zodat de
hulpdiensten, de postbode, de wijkagent,…
je vlot kunnen bereiken als het nodig is.
Je merkt het: extra aandacht voor een
goed zichtbaar huisnummer kan ongenoegen en problemen voorkomen.
TIP: het bekende witte plaatje met daarop
het huisnummer is gratis verkrijgbaar op
het containerpark, Kortrijkstraat 19 in
Avelgem. Natuurlijk mag je ook zelf voor
een siernummer zorgen, op voorwaarde
dat dit duidelijk leesbaar is vanaf de
openbare weg.
Meer info bij de dienst Openbare Werken en
Patrimonium op 056 65 30 30 of via technische.dienst@avelgem.be.

Op vrijdag 1, zaterdag 2
en maandag 11 november zijn het gemeentehuis, Spikkerelle, het
sportcentrum, de bibliotheek, het containerpark en het Sociaal Huis
gesloten.

Leefomgeving

Nieuwe restafvalzak vanaf 1 januari
Uniforme zak
Er werd eveneens voorgesteld om 1 zelfde
zak te gebruiken voor de hele regio: “Mijn
nette regio”, waarbij het niet meer van
belang is waar je hem koopt. Avelgem
stapte ook in dit gezamenlijke traject mee .

Overgangsmaatregelen
De nieuwe zak en de nieuwe prijszetting
treden in voege op 1 januari 2014. Oude
zakken kunnen nog gebruikt worden tot
31 maart 2014. Hou hier rekening mee en
weet dat hamsteren geen zin heeft.
In april wordt, mits de opleg van het prijsverschil, een ‘omruilactie’ georganiseerd
op het containerpark van Avelgem. Nadien
kun je overtollige zakken omruilen in de
kantoren van Imog.
Avelgem voert het afvalbeheer op een
zo correct mogelijke, veilige en milieuvriendelijke manier. Er is ook een goede
dienstverlening: restafval wordt wekelijks
aan de deur opgehaald, PMD en Papier &
Karton tweewekelijks. Er staan 6 glasbollen opgesteld in straten en op pleinen,
het systeem van de tuinafvalbakken wekt
grote tevredenheid op en we werken aan
een modern, goed uitgerust containerpark.
Om de afvalfactuur te bekostigen is het
principe van ‘de vervuiler betaalt’ een
eerlijk en sociaal systeem: iedereen betaalt voor de juiste en correcte verwerking
van zijn of haar afval. Wie meer vervuilt,
betaalt meer; wie afval voorkomt en
recycleert, betaalt minder. Zo wordt een
stimulans gegeven voor afvalpreventie en
afvalscheiding. Om deze regelgeving ook
in Avelgem toe te passen, werd op het
niveau van de intercommunale Imog een
werkgroep opgericht. Hierin werd voorgesteld om de prijs van de restafvalzak te
actualiseren tot € 1,60 voor een grote en
€ 0,85 voor een kleine zak. Alleen zo kunnen we de huidige dienstverlening blijven
garanderen. Wist je trouwens dat we de
‘grootste zak’ van Vlaanderen hebben met
een inhoud van 80 l i.p.v. 60 l?

Mocht je opmerkingen hebben over het
gebruik van de zakken of de ophaling, dan
kun je terecht op het gratis nummer 0800
99 827. Een uitgebreide kwaliteitsopvolging is voorzien en omruiling van slechte
zakken is steeds mogelijk.

We hebben het zelf in de hand
Graag wijzen we nog eens op de talloze
alternatieven die voor handen zijn om jouw
afvalfactuur te verlichten: bij de kringloopwinkel kun je met herverkoopbare spullen
terecht. Goed gebruik van de selectieve
inzamelkanalen (PMD, papier & karton,
glasbol, milieustraatje op het containerpark) zorgt ervoor dat alleen restafval
in onze restafvalzak terecht komt. Denk
maar aan de fractie ‘kunststofverpakkingen niet-PMD’ in het milieustraatje,
waar ook yoghurtpotjes, botervlootjes en
mosselpotten gratis terecht kunnen, wat
meer plaats in de restafvalzak uitspaart.
Onze compostmeesters helpen je graag
op weg om keuken- en tuinafval thuis te
composteren en ook de kippenactie en
de afvalarm-winkelenactie promoten een
slimme manier van afvalpreventie.

Melding defecte straatverlichting
Zorg zelf voor een snellere herstelling door
defecten rechtstreeks te melden:

• via webtoepassing: www.straatlampen.be
• via de OV-lampenfoon: 0800-63535
Om verwarring te vermijden geef je beter het lichtpuntnummer op i.p.v. adres (zie foto). Herstellingen van
opgegeven defecten gebeuren normaal gezien binnen
de 14 werkdagen.

CO: levensgevaar in huis
Jaarlijks raken tal van mensen bevangen door rook of worden ze het
slachtoffer van CO-vergiftiging. CO
staat voor koolstofmonoxide. Het is
een reuk-, kleur- en smaakloos gas
dat vrijkomt bij onvolledige verbranding van hout, gas, kolen en mazout.
Verwarmings- en heetwatertoestellen zijn de grootste boosdoeners van
koolstofmonoxidevergiftiging.
Tussen oktober en april komen de
meeste ongevallen voor, omdat in de
wintermaanden meer gestookt wordt.
Maar ook schouwen of schoorstenen
die niet voldoende zuurstof trekken,
kunnen aanleiding geven tot een
CO-vergiftiging.
De aanschaf van een rook- en/of COmelder is geen overbodige luxe. Ze
worden te koop aangeboden in doehet-zelfzaken of bij energieleveranciers.
Dit eenvoudig toestel dient bevestigd te
worden aan het plafond en voorkomt
een heleboel onheil.
Je kunt ook zelf preventief te werk
gaan. Ventileer voldoende de ruimte
waarin het verwarmingstoestel geplaatst is. Speel op zeker en laat jouw
verwarmingsketel op tijd en stond
controleren door een deskundige om
intoxicatie te voorkomen. Raadpleeg
een vakman voor het reinigen van jouw
schouw of schoorsteen.

Land- en tuinbouwerspremie
groenbedekking
De aanvraag voor de gemeentelijke
subsidie op groenbedekking, ingezaaid
in het jaar 2013, dient vóór 2 december 2013 ingediend te worden bij de
milieudienst.
Meer info en aanvraagformulieren op
www.avelgem.be/producten/groenbedekking.
A V E L G E M
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Vrije tijd

Week van
de Smaak
2013
27/11

Nederlandse topmuziek met Spinvis
Spinvis is het pop alter ego waarmee de
Nederlandse muzikant Erik de Jong in
2002 zijn opmerkelijke intrede deed in de
Nederlandse muziek. De nummers ‘Voor
ik vergeet’ en ‘Bagagedrager’ van Spinvis
staan inmiddels in het collectieve geheugen gegrift.

Na drie albums vol kinderlijke verwondering bleef het even stil rond Spinvis, maar
nu is er nieuw werk!
Het recentste album, ‘Tot ziens, Justine
Keller’, werd erg positief onthaald. De
Volkskrant omschreef het als volgt: met
razendknappe muziek en zeldzaam mooie
teksten benoemt Spinvis steeds een andere stemming.
In Spikkerelle wordt het een sfeervol concert voor wie houdt van liedjes over gewone mensen met hun eigen verlangens,
angsten en twijfels.
Naast Spinvis zelf staan nog vier muzikanten op de planken die hun weg weten
op vele instrumenten: Marcel van As,
Saartje Van Camp, Cor van Ingen en Lucas
Olderman.
PRAKTISCH: vrijdag 29 november 2013
om 20.15 uur | € 19 - € 18 (-26/+55/abo)
| Spikkerelle, Scheldelaan 6, Avelgem,
056 65 30 90, spikkerelle@avelgem.be

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) en het Conservatorium
van Avelgem werken nu reeds enkele
jaren succesvol samen aan de Week
van de Smaak.
Met het thema ‘Water en Vuur’ kun
je dit jaar heel wat verwachten.
De kookploeg van het CVO verzorgt
de, wellicht pikante, hapjes terwijl
de leerlingen van het conservatorium
jullie entertainen met muziek en leuke
voorstellingen.
Laat je ontroeren door het meeslepende verhaal van de Titanic of rock
mee op de muziek van Deep Purple
met zijn ‘Smoke on the water’.
Kom genieten en beleef het allemaal
op woensdag 27 november 2013.

Wanneer
18.15 tot 21.30 uur

Waar
Basisschool De Toekomst,
Polyvalente zaal, Kerkhofstraat
51, Avelgem

Kaarten

Peter Verlinden in Spikkerelle
Op donderdag 28 november 2013 is Peter
Verlinden op uitnodiging van de bibliotheek en van tal van Avelgemse verenigingen te gast in Spikkerelle.
De opbrengst gaat integraal naar Artsen
Zonder Vakantie.
Vijftig jaar na de onafhankelijkheid zijn
Congo en de Congolezen nog altijd niet
genezen van het Belgisch kolonialisme.
Zij slagen er niet in het blanke ideaalbeeld
te realiseren en worstelen met een dubbele identiteit, een verdrongen zwarte en
onbereikbare blanke.
In zijn lezing ‘Hoe Congolees zijn de
Congolezen?’ graaft VRT-journalist
en auteur Peter Verlinden naar
de wortels van de Congolese
machteloosheid. Na ruim twintig
jaar Congo-ervaring en diverse
Congoboeken maakt hij zijn eigen

te koop bij CVO en
Conservatorium Avelgem aan 6
euro

Met steun van het VFL, 5 euro
(vvk) / 6 euro (add), aanvang
20.15 uur, deuren vanaf 19.30
uur.

Reservatie

Info en kaartenverkoop in de
bibliotheek en bij de organiserende verenigingen (zie www.
avelgem.be/bibliotheek).

conservatorium@avelgem.be,
056 65 30 67

analyse. Hij baseert zich op persoonlijke
ervaringen en gesprekken met Vlamingen
en Congolezen, van de koloniale generatie
tot vandaag, en koppelt zijn kennis aan het
bestaande onderzoek.
Met veel foto’s vertelt hij hoe het koloniale systeem en de regimes van Mobutu
en vader en zoon Kabila de Congolezen
en Congo gekneed hebben tot wat ze nu
zijn: een land en een bevolking die alleen
op zichzelf kunnen terugvallen in een uitgeholde staat.
Na de pauze kun je in dialoog treden met
Peter Verlinden over de rol van Vlamingen
en Belgen in het Congo van vandaag.

Datum onder voorbehoud van onvoorziene gebeurtenissen waarvoor zijn journalistieke plicht hem roept.
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Zwembaddagen
15 en 17 november

Wandeltocht
werelddiabetesdag

Op vrijdag 15 en zondag 17 november
staat het Avelgemse zwembad extra in
de kijker tijdens de zwembaddagen.

Stap op 17 november mee in de goede
richting tegen diabetes. Tussen 8.00 en
15.00 uur kun je vrij starten voor 5, 7 of 12
km langs de mooie en rustige Avelgemse
wandelwegen.

Dit jaar staan familie- en gezinszwemmen in de spotlight. Alle gezinnen
kunnen op vrijdag van 18.30 tot
20.00 uur en op zondag van 9.00 tot
12.00 uur komen zwemmen tegen een
gunsttarief van 2,50 euro, ongeacht
het aantal leden binnen het gezin.
sfeervolle muziek, speelmaterialen en
de mogelijkheid om prijzen te winnen
zullen van de gezinsuitstap een waar
feest maken.

Start en aankomst in sportcentrum Ter
Muncken waar ook snacks en drank te
krijgen zijn tegen democratische prijzen.
Vanaf 10.00 uur is er permanent een podoloog en een diabeteseducator aanwezig
in het sportcentrum.

V.U.: Dany Punie, August De Boeckstraat 1 bus 3, 9100 Sint-Niklaas

Voor de scholen staat er een zwemreis door Europa op het programma.
Welke klas kan alle landen van Europa
doorzwemmen?
Meer info bij de sportdienst op 056 65
30 60 of via sport@avelgem.be.

• 15.00 uur: optreden van Berry Grimm.
Hij bezorgt je een unieke ambiance en
brengt je een mix van countrymuziek,
amusementsmuziek, Vlaamse meezingers en live dansmuziek
• 19.00 uur: einde optreden van Berry
Grimm
Je wordt verwacht in opperbeste stemming.

Geboren in het “expo jaar”
1958? Dit jaar 55!
Dan ben je voor het eerst van harte welkom op het feest van de 55-plussers! De
Avelgemse seniorenraad laat die 55 lentes
niet onopgemerkt voorbijgaan. Na de koffie krijgt elke 55-jarige een leuke attentie
aangeboden.
Inschrijvingen vinden plaats in het
gemeentehuis op dinsdag 12 november 2013 van 9.00 tot 12.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur.

Om in te schrijven bezorg je dit inschrijfstrookje, samen met gepast geld (7 euro per persoon), aan de verantwoordelijken van de Avelgemse seniorenraad in het gemeentehuis op
dinsdag 12 november 2013. Inschrijvingen vinden plaats van 9.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur .

• 14.00 uur: Na het onthaal kun je lekker
genieten van een uitgebreid assortiment
met fijne nagerechtjes en koffie. Er is
ook tijd voor een gezellige babbel

Alta Ripa, Doorniksesteenweg 355, Outrijve

• 13.30 uur: Alta Ripa in Outrijve opent
de deuren en heet je van harte welkom

donderdag 21 november 2013

Ben je 55 of meer en woon je in
Avelgem? Dan word je op donderdag 21 november verwacht in Alta
Ripa in Outrijve.

Programma

Inschrijfstrook FEEST 55+

16/09/13 12:02

FEEST 55-plussers
Donderdag 21 november 2013

Nadien ontvangt de Sint alle ingeschreven
kindjes persoonlijk op zijn troon voor een
gratis geschenkje.
Meer info bij de sportdienst op 056 65 30 60
of via sport@avelgem.be.

Kijk snel op
www.zwembaddagen.be
of vraag info in je zwembad!
Misschien kan je er wel terecht
voor de Zwemmathon of
andere coole wateractiviteiten.

A2 affiche zonder datum.indd 1

Net zoals vorig jaar worden alle gezinnen
met kinderen verwacht om 14.00 uur
want dan komen SINTERKLAAS, zijn 3
PIETEN en een heuse brassband de familiewandeling van 4 km (ook voor buggy’s)
meewandelen.

A V E L G E M
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Leven en welzijn

Vacature directeur woon-zorghuis - m/v - voltijds contract onbepaalde duur
Functieomschrijving
| je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding over alle personeelsleden
van het woon-zorghuis en de serviceflats
en staat in voor de goede coördinatie en
verstandhouding tussen de verschillende
diensten, het personeel, de bewoners en
hun familie
| je leidt het financieel-administratieve
beheer in goede banen
Woon-zorghuis Ter Meersch
is een kleinschalige ouderenvoorziening met 65
woongelegenheden voor
zorgbehoevende bejaarden.
In de nabijheid van het
woon-zorghuis Ter Meersch
beschikt het OCMW eveneens over 40 serviceflats
voor bejaarden.

| je draagt bij tot de positieve imagovorming van de voorzieningen

Profielomschrijving
| je bezit een diploma van het niveau A of
beschikt over drie jaar ervaring in een gelijkaardige functie
| je bent sociaal en communicatief vaardig,
stressbestendig en flexibel ingesteld

Aanbod
| een boeiende functie in een kleinschalig
woon-zorghuis
| contract onbepaalde duur
verloning volgens barema A1a-A3a – (geïndexeerd brutojaarsalaris 0 jaren anciënniteit
34.455 euro). Nuttige privéjaren worden
volledig meegeteld
| maaltijdcheques
| hospitalisatieverzekering

Contact
Richt jouw sollicitatiebrief met CV en een kopie van jouw diploma vóór 20 november 2013
aan de voorzitter van het OCMW Avelgem,
Leopoldstraat 66, 8580 Avelgem.
De voorwaarden en het volledig examenprogramma kunnen op aanvraag bekomen
worden.
Het schriftelijk examen vindt plaats op zaterdag 7 december 2013.
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Telefoon, gsm, internet, televisie:
durf ook vergelijken!
50% van de Belgen heeft een abonnement dat niet
aangepast is aan zijn werkelijke telecommunicatiebehoeften. Zelfs voor een prepaid gsm-kaart vind je
goedkopere aanbiedingen. Waarom zou je dus de stap
niet durven zetten?

euro

We helpen je graag om de aanbiedingen van de verschillende operatoren van de regio te vergelijken zodat je zelf het abonnement dat
het best bij je past, kunt kiezen.

x 7 euro =

Schrijft / schrijven zich in voor het Feest van de 55-plussers in Alta Ripa op donderdag 21
november 2013 en betaalt / betalen hierbij 7 euro per persoon.

Adres

Geboortedatum:

Voornaam + naam

Adres

Geboortedatum:

Voornaam + naam

Inschrijfstrook Feest 55+

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de OCMW-secretaris, Christine Debeurme, op het nummer
056 65 07 70 of via christine.debeurme@avelgem.be. De selectieprocedure wordt begeleid door het selectiebureau Probis.

Een informatiecampagne? Voor wie?
• je vergelijkt de aanbiedingen van de verschillende telecomoperatoren niet
• je gebruikt sinds lange tijd hetzelfde abonnement of dezelfde prepaid gsm-kaart
• je kent je werkelijke behoeften inzake vaste of mobiele telefoon, internetverbinding
of digitale televisie niet
• je hebt geen internettoegang of je weet niet hoe je de beschikbare vergelijkingstools
moet gebruiken
Kom op 18 november 2013 tussen 15.00 en 20.00 uur langs bij de dienst Woon-Zorg in
het Sociaal Huis.
Breng, indien mogelijk, je laatste maandelijkse facturen van je telecomoperator mee.
Een team zal je helpen om de simulatie uit te voeren en te durven vergelijken!
Opgelet! De bedoeling van dit gesprek is je bij de simulatie te helpen en je de juiste
informatie te overhandigen zodat je vervolgens het abonnement kunt kiezen dat het
best bij je behoeften past. Tijdens het gesprek kunnen we eventuele bestaande problemen in de telecommunicatiesector echter niet zomaar oplossen. Indien je vragen hebt,
proberen we die te beantwoorden en geven we je de contactgegevens van de diensten
die je het best kunnen helpen.
Meer info bij de dienst Woon-Zorg in het Sociaal Huis op 056 65 07 70 of via woonzorg@avelgem.be.

Leven en welzijn

Bevolking

ZOHRA zoekt extra chauffeurs

Geboorten

Omdat vrienden en familie niet altijd kunnen inspringen, is vrijwilligersdienst ZOHRA
op zoek naar enthousiaste chauffeurs

• 30.08.2013 Nathan Claus, zoon van
Renaud en Annelies Muys
• 06.09.2013 Kamil Guilbert, zoon van
Matthieu en Hasna Zerguit
• 06.09.2013 Lina Guilbert, dochter van
Matthieu en Hasna Zerguit
• 06.09.2013 Sybe Vandeberghe, zoon
van Tommy en Sophie Bourgois
• 06.09.2013 Senne Vandeberghe, zoon
van Tommy en Sophie Bourgois
• 10.09.2013 Jade Beunens, dochter van
Frank en Virginie Vanderhaeghe
• 12.09.2013 Mila Hellin, dochter van
Dieter en Emely Pauwels
• 13.09.2013 Nora Ruysschaert, dochter
van Bert en Deborah Schietecatte
• 13.09.2013 Alice Vergote, dochter van
Bert en Justine Verplancke
• 17.09.2013 Léandro De Cruyenaere,
zoon van Guénaël en Quirensa
Verstraete
• 20.09.2013 Oona Hellin, dochter van
Bert en Sien Fournier
• 24.09.2013 Lucas D’Haese, zoon Nico
en Caroline Veys
• 25.09.2013 Bruce Vervaeke, zoon van
Gregory en Karen Dhaene
• 25.09.2013 Lyana Scheire, dochter van
Leevay en Stefanie Demeulenaere
• 26.09.2013 Emiel Dejonghe, zoon van
Stijn en Jolijn Demuynck
• 27.09.2013 Tibo Steyt, zoon van Björn
en Celine Pauwels
• 28.09.2013 Fien Buyssens, dochter van
Giovanni en Astrid Bevernage
• 05.10.2013 Alix Vandemeulebroucke,
dochter van Yves en Nele Vantieghem

Aan de hand van een beurtsysteem worden minder mobiele Avelgemnaren op dinsdagmiddag naar het dorpsrestaurant gebracht. Daarnaast vragen we ook chauffeurs
met een warm hart en een luisterend oor voor vervoer naar het ziekenhuis, de dokter
of de kapper.

Spreekt dit je aan en kun jij je enkele keren
in de maand vrij maken?
Dan ben jij de chauffeur die we zoeken!
Neem vrijblijvend contact op met ZOHRA op
056 65 30 36 of via zohra@avelgem.be.

Jubilea en ontvangsten

Daniel Stockman en Beatrix Platteau
Gouden Bruiloft (19/9/1963 Waarmaarde)

Paul Vandergheijnst en Yvonne Scherpereel
Briljanten Bruiloft (20/9/1948 Bossuit)

Jean Swinnen en Yolande Maes
Gouden Bruiloft (4/10/1963 Ronse)

Ontvangst 70-jarigen (5/10/2013 gemeentehuis)

Feest 80-jarigen (6/10/2013 Alta Ripa)

Ontvangst 75-jarigen (10/10/2013 gemeentehuis)

Huwelijken

• 13.09.2013 Fabrice Tilleul en Séverine
Vansteenbrugge
• 12.10.2013 Gwylim Bruggeman en
Sally Claeys

Overlijdens

• 08.09.2013 Suzanna Bulteel, weduwe
van Aimé Dermaut
• 08.09.2013 Germain Delaey, echtgenoot van Marie Desmet
• 09.09.2013 Jozef Verrue, echtgenoot
van Simonne Moerman
• 16.09.2013 Suzanna De Muynck, echtgenote van Frans Messeeuw
• 16.09.2013 Simonne Blommaert, weduwe van André Delbeke
• 19.09.2013 Benjamin Vanleynseele,
echtgenoot van Marcella Houttequiet
• 19.09.2013 Paulette Boquet, weduwe
van Adolf Passchier
• 20.09.2013 Julien Acker, weduwnaar
van Sabine Deschietere
• 21.09.2013 Odette Depraetere, weduwe van Roger Vanhamme
• 23.09.2013 Noëlla Crommelynck, weduwe van Raphaël Messiaen
• 28.09.2013 Romain Gabriëls
• 28.09.2013 Agnes Depuydt, weduwe
van Gaston Coppens
• 29.09.2013 Albert Dewitte, echtgenoot
van Anny Vantieghem
• 30.09.2013 Anne Marie Vromant, echtgenote van Erik Vervacke
• 06.10.2013 Goudenhooft Anna, weduwe van André Coene
• 08.10.2013 Jan Heddebaut
• 11.10.2013 Irénée Lamont, echtgenoot
van Jacqueline Thomaes
• 17.10.2013 Agnès Vancoppenolle, weduwe van Armand Vanhoutte
• 18.10.2013 Simona Vandewalle, weduwe van Remi Balcaen
• 18.10.2013 André Declercq, echtgenoot
van Annette Masure

Silvinus Vercoutere en Irma Vandevelde
Diamanten Bruiloft (26/9/1963 Tiegem)

André Balcaen en Eugenie Baert
Diamanten Bruiloft (10/10/1963 Waarmaarde)

Wachtdiensten
• apotheek: 0900 10 500 of
www.apotheek.be
• dokter: 056 64 75 20
maar 055 38 89 00 voor de inwoners van Kerkhove
• tandarts: 0903 39 969
A V E L G E M
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cultuur

senioren

sportief

jeugd

feest

varia

Kalender november
Wil je jouw activiteit ook in deze agenda? Meld jouw evenement dan via www.uitdatabank.be.
Tot ma 11 POSTERTENTOONSTELLING “GENOEG VOEDSEL. TOCH HONGER” | Bibliotheek | jos.naessens@scarlet.be
TOT DI 31 DEC HELP DETECTIVE VOS | Pompgebouw Bossuit | BiPS - Biodiversiteit in de Stadsrand | www.bipsweb.eu
za 02 FEESTELOOP | zie pagina 1
za 02 FEESTE MET ACCORDEON | zie pagina 1
zo 03 FEESTEWORP | zie pagina 1
zo 03 SLOTSPEKTAKEL FEESTEWORP | zie pagina 1
vr 08 CONCERT MET HET KAMERORKEST | Sint-Martinuskerk van 20.00 tot 22.00 uur en aansluitend receptie | € 25 | Marnixring
De Vlaschaard | info@drukkerijbyttebier.be
za 09 KAAS- EN TRAPPISTENAVOND | de Meibloem om 18.30 uur | Curieus Avelgem | curieus.avelgem@telenet.be
ma 11 11 NOVEMBERHERDENKING | zie pagina 2
di 12 ORGAANDONATIE - IK HOU VAN JE MET HEEL M’N HART | OC Waarmaarde van 20.00 tot 22.00 uur | Oudervereniging
voor de Moraal | diethild@ovm-avelgem.be
di 12 inschrijvingen feest 55+ | zie pagina 5
Do 14 Onder ons kaartnamiddag | de Gilde om 14.00 uur | Ziekenzorg CM | 056 64 51 30
vr 15 SCHAT, JE BENT EEN SCHAT | GC Spikkerelle om 20.00 | € 8; € 14: combiticket: producties van nov ‘13 en maart ‘14 |
Theatergezelschap ‘TOPE | Driehoek’74 vzw | 0474 05 36 29 | reservatie@tope.be
za 16 OLGA - KAARTAVOND | Basisschool De Toekomst om 18.00 uur | www.bsDeToekomst.be
za 16 OLGA - ETENTJE | Basisschool De Toekomst om 19.00 uur | www.bsDeToekomst.be
za 16 WESTTALENT - VOORRONDE | Jeugdhuis Krak om 19.30 uur | 056 64 99 60
za 16 SCHAT, JE BENT EEN SCHAT | GC Spikkerelle om 20.00 uur | € 8; € 14: combiticket: producties van nov ‘13 en maart
‘14 | Theatergezelschap ‘TOPE | Driehoek’74 vzw | 0474 05 36 29 | reservatie@tope.be
zo 17 WANDEL MEE IN HET LAND VAN STREUVELS EN MIRA | Sportcentrum Ter Muncken van 8.00 tot 15.00 uur | marc.
quaghebeur@pandora.be
zo 17 SCHAT, JE BENT EEN SCHAT | GC Spikkerelle om 18.00 | € 8; € 14: combiticket: producties van nov ‘13 en maart ‘14 |
Theatergezelschap ‘TOPE | Driehoek’74 vzw | 0474 05 36 29 | reservatie@tope.be
ma 18 CREATIEF BREIEN VOOR BEGINNERS (VOLZET) | tot ma 9 dec | Bibliotheek van 19.30 uur tot 21.30 uur | € 50 |
dienst Jeugd en Cultuur | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be
Wo 20 info “ Het West-Vlaamse dialect onder de loep” | 14 uur | Ziekenzorg CM | 056 64 51 30
do 21 CAUSERIE VAN E.H. PHILIPPE VINDEVOGEL: “DE TEMPELIERS: FEITEN EN FICTIE” | Bibliotheek van 19.30 tot
21.30 uur | 056 64 70 09 | byls.lieven@scarlet.be
DO 21 Feest 55+ | zie pagina 5
vr 22 EXPO - ATHOS BUREZ | tot vr 20 dec | GC Spikkerelle | dienst Jeugd en Cultuur | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be
vr 22 CAFE DE TOEKOMST: STOOMBOOT, ARNE VANHAECKE, HERMITAGE | GC Spikkerelle om 20.15 uur | € 14; € 13:
-26/+55/abo | dienst Jeugd en Cultuur | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be
za 23 BOEKENBEURS | Sint-Jan Berchmanscollege van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 19.00 uur | Boekenbeurscomité SJB
Avelgem | www.sjb-avelgem.be
zo 24 BOEKENBEURS | Sint-Jan Berchmanscollege van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 19.00 uur | Boekenbeurscomité SJB
Avelgem | www.sjb-avelgem.be
di 26 WANDELTOCHT 55-PLUS | Sint-Martinuskerk om 14.00 uur | Sportdienst Anzegem | 056 68 02 02 | sportdienst@anzegem.be
di 26 OKRA SPORT - REGIONALE STERWANDELING | GC Spikkerelle van 13.30 tot 17.30 uur | 056 60 16 94
wo 27 WEEK VAN DE SMAAK | Basisschool de Toekomst, polyvalente zaal van 18.15 tot 21.30 uur | € 6 | 056 65 30 67 | conservatorium@avelgem.be
do 28 LEZING JOURNALIST PETER VERLINDEN | zie pagina 4
vr 29 SPINVIS | zie pagina 4
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