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Nieuw
in deze Info,
makkelijk uit
te halen en te
bewaren!

De Vrijetijdskalender

Een handig overzicht, als katern in deze Info
Wil je jouw activiteit in deze gemeentelijke publicatie? Zorg dan voor
een tijdige invoer op www.uitdatabank.be
•
•
•
•
•
•

editie dec -jan-feb 2014-2015: invoer in UiT-databank tegen vrijdag 31
oktober
editie maa-apr 2015: invoer in UiT-databank tegen maandag 2 februari
editie mei-jun 2015: invoer in UiT-databank tegen woensdag 1 april
editie jul-aug-sep 2015: invoer in UiT-databank tegen maandaag 1 juni
editie okt-nov 2015: invoer in UiT-databank tegen maandag 7 september
editie dec-jan-feb 2015-2016: invoer in UiT-databank tegen vrijdag 30
oktober

De Vrijetijdskalender vervangt het vrijetijdsmagazine “UiT in Avelgem” en de
activiteitenkalender op de laatste pagina van Info Avelgem. Met 5 edities per jaar
is het een handig periodiek overzicht van alle vrijetijdsactiviteiten in Avelgem.
Deze beknopte wegwijzer loopt parallel met digitale kanalen die meer informatie bieden (website gemeente Avelgem, UiT-netwerk, sociale media, digitale
nieuwsbrieven). Je vindt de deadlines, samen met die van de Vakantiekalender,
ook terug op www.uitinavelgem.be/deadlines.
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Uw gemeente

Bouwmaatschappij
De Leie renoveert
De huurwoningen, gebouwd in de jaren
’80, in de Ettenheimstraat, Korenstraat
( O u t r i j ve ) , V l a a n d e r e n s t ra a t e n
Dorrestraat (Bossuit) worden voorzien
van een nieuwe badkamer en/of keuken. Het gaat om 99 woningen in onze
gemeente met een kostenraming van
990.000 euro.

Dienst burgerzaken is de gemeentelijke
dienst waarmee je wellicht het vaakst in
contact komt.
Je moet er zijn voor je identiteitskaart,
reispas, rijbewijs, je inschrijving in de gemeente, attesten, uittreksels, verklaringen
uit het bevolkingsregister,...
De dienstverlening bij dienst burgerzaken
is gratis, maar voor een aantal stukken
moet je betalen.
Om deze transacties te vergemakkelijken
kun je voortaan met bancontact betalen bij
de dienst burgerzaken.

Tijdelijke
slachtvloer
Offerfeest
Rond zaterdag 4 oktober viert de moslimgemeenschap haar offerfeest.
Het gemeentebestuur wijst op het
verbod op thuisslachtingen. Er is
een tijdelijke slachtvloer voor rituele
slachtingen in de accommodatie van
Vanwijnsberghe, Kwadestraat 83, 8792
Desselgem (Waregem), 056 71 49 04.
De politiezone Mira ziet toe op het naleven van deze regelgeving.

© Yves Adams

Huurwoningen gebouwd in de jaren ’70
en vroeger worden volledig gerenoveerd
op het ogenblik dat ze leeg komen te
staan. Op dit moment is er een project
met 12 woningen in afwerking in de
Toekomststraat (Avelgem) en in de
Oudstrijderslaan (Bossuit).

Bancontact
bij dienst
burgerzaken

DOSTRADE: een toekomstvisie voor de Boven-Schelde
Verschillende partners ondertekenden op 19 juni 2014 in Avelgem het
‘Schelde Charter’. Hiermee verbinden
ze er zich toe om de Vallei van de
Boven-Schelde, over de grenzen heen,
duurzaam te ontwikkelen.
Er liggen 57 Belgische en Franse gemeenten en steden in de Vallei van de BovenSchelde. Het gebied loopt van Cambrai
tot Gavere en strekt zich 150 km langs de
Schelde uit. Ook Avelgem maakt deel uit
van dit grensoverschrijdende gebied.
Het ‘Schelde Charter’ komt voort uit
het project DOSTRADE. DOS staat voor
‘Duurzaam Ontwikkelingstraject van de
Scheldevallei’; en TRADE betekent ‘Trajet

2 | Info Avelgem | www.avelgem.be

de développement durable pour la Vallée
de l’Escaut’.
DOSTRADE houdt rekening met de verschillende ruimtelijke functies in het gebied: landbouw, economie en transport,
toerisme en cultuur, natuur, wonen en
leven.
De partners formuleerden een gemeenschappelijke visie, die de basis vormt om
blijvend grensoverschrijdend samen te
werken. Voor 2015-2030 luidt de visie:
“De grensoverschrijdende Vallei van de
Boven-Schelde wil uitgroeien tot een gastvrije, dynamische, solidaire en culturele
regio met centraal de Schelde als groenblauwe verbindingsas tussen de regio’s,

gemeenten en steden. De Vallei zoekt de
samenwerking op met aanpalende regio’s
en riviervalleien.”
Voor Avelgem en omgeving betekent dit
investeren in het behouden en uitbreiden
van het netwerk van trage wegen langs de
Schelde. De nieuwe fietsbrug zorgt voor
een verbinding met het RAVEL netwerk op
Waals grondgebied.
In de West-Vlaamse Scheldemeersen
hebben de oude meanders een grote natuurwaarde. Er is dan ook heel wat aandacht voor natuurherstel en het agrarisch
landschap. Deze zone is erg waardevol als
recreatiegebied.
Meer info op www.dostrade.eu

Leefomgeving

Stook slim en gezond
zijn gezondheid op het spel en bezorgt de
buren heel wat geurhinder.
In een allesbrander mag je natuurlijk
ook niet alles verbranden. Wel kun je er
naast onbehandeld hout ook steenkool in
verbranden.

Zo stook je gezond

Eigen haard is goud waard. Maar als
je die open haard, inbouwhaard of
Zag u maar elkverkeerd
gevaar.
houtkachel
gebruikt, loopt
Stook enkel droog en onbehandeld hout.
je gezondheid
en de gezondheid van
je buren gevaar. Speel op veilig en
stook slim!
www.stookslim.be

In een open haard, inbouwhaard of houtkachel mag je uitsluitend droog en onbehandeld hout verbranden. Meer niet. Wie
vezelplaat, triplex, geverfd hout, krantenpapier, plastic of ander afval verbrandt, zet
Adv-vuurtjestook.indd 4

15/03/12 17:03

Droog en onbehandeld hout dat volledig
verbrandt, produceert nauwelijks ongezonde stoffen. In de handel is uitstekend
brandhout te koop dat kunstmatig of in
open lucht is gedroogd. Vers hout laat je
minstens één en liefst twee jaar onder
een afdak drogen. Dikke stronken moet
je klieven, zodat het hout sneller droogt.
Heel belangrijk is ook een voldoende hoge
schoorsteen die goed trekt. Als je regelmatig hout stookt, laat je schoorsteen
dan minstens één keer per jaar door een
vakman vegen.

Knotter zoekt boom,
boom zoekt knotter
Wil je als knotter aan
de slag binnen de ZuidWest-Vlaamse knotploeg?

Heb je waardevolle, oude knotbomen
(wilg, eik, es, els, populier, linde…)
die dringend onderhouden moeten
worden? Maar heb je noch de tijd, het
materiaal of de goesting om te knotten? Wij zoeken voor jou geschikte
knotters!

Aan welke voorwaarden moeten
de knotbomen voldoen?
•

De knotbomen groeien op het platteland, niet in een dorpskern of in
een woonwijk.

•

De te knotten takken moeten 5 à 6
jaar oud te zijn, zodat er voldoende
brandhout is.

Heb jij plaats om knotbomen aan te planten? Neem dan contact op met Steunpunt
Natuur- en Milieueducatie Zuid.

De Zuid-West-Vlaamse knotploeg bestaat uit provinciaal
opgeleide vrijwilligers die zich
vanaf het najaar 2014 inzetten
voor natuur en landschap in
Zuid-West-Vlaanderen. Zij doen
dit in overleg met het provinciebestuur en zijn verzekerd door een
provinciale verzekeringspolis. Iedereen
die zich actief wil inzetten is dus meer dan
welkom! We geven je een knotopleiding
en brengen je in contact met eigenaars
van knotbomen die het onderhoud van
hun bomen graag willen uitbesteden. Als
knotter krijg je in ruil voor je inzet het
brandhout. Het takhout wordt op een
afgesproken plaats verzameld.

De ene kachel is de andere niet. Volg
steeds de aanbevelingen van de fabrikant
en pas de volgende tips toe:
•

Steek de kachel aan met aanmaakhout of natuurlijke aanmaakblokjes.
Gebruik geen krantenpapier, brandspiritus of paraffineblokjes.

•

Laat het vuur vanzelf doven. Sluit de
luchttoevoer niet af. Zo voorkom je
onvolledige verbranding en ongezonde
stoffen.

•

Let op de kleur van de rook. Witte of
nauwelijks zichtbare rook wijst op een
goede verbranding. Donkere rook is
een alarmsignaal.

•

Bewaar de as in een onbrandbare,
gesloten bak. Geef dit afval mee met
het huisvuil.

•

Stook liever niet op mistige of windstille dagen, noch bij een temperatuurinversie, want dan wordt de rook
slecht verdund.

Online raadplegen
van het kadastraal
percelenplan
Het kadastraal plan is toegankelijk via
de webtoepassing CadGIS.
Met behulp van de CadGIS Viewer kun je:
•

online navigeren door het kadastraal percelenplan

•

kadastrale percelen opzoeken aan
de hand van verschillende zoekcriteria zoals adres en perceelnummer

•

meten hoe groot een perceel is

•

een niet-officieel plan afdrukken

•

tegen betaling officiële planuittreksels aanvragen.

Je gaat naar de toepassing via http://
www.myminfin.be
•

louter consultatie: kies voor “naar
MyMinfin zonder authenticatie”

•

Schrijf je alvast in voor de gratis knot-opleiding in het provinciedomein De Gavers
op 22 november (hele dag)!

aanvragen van digitaal ondertekende uittreksels: kies voor “naar
MyMinfin met authenticatie”

•

kies vervolgens voor “Vermogen”
in de eerste lijn boven in het menu

Interesse?

•

kies daarna “CadGIS Viewer”.

M e e r i n f o S t e u n p u n t N a t u u r- e n
Milieueducatie Zuid | johan.vandenberghe@west-vlaanderen.be | 056 23 40 17

Een uitgebreide handleiding vind je
door op de vraagtekenknop te klikken
linksboven in het openingsscherm van
de CadGIS Viewer.
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Vrije tijd

Expo Aubélia Vanneste
Aubélia Vanneste is gespecialiseerd in macrofotografie. Zaken
waaraan veel mensen achteloos voorbij gaan, tovert Aubélia om
tot een magisch beeld. Zachtheid en dromerigheid kenmerken
haar fotografiestijl. Laat je tijdens deze expo betoveren door de
beelden van Aubélia.
Aubélia (°1980) woont in een appartement van vzw Groep Ubuntu
in Avelgem. Aubélia is normaal begaafd, maar heeft autisme. Ze
leerde communiceren met de buitenwereld door middel van haar
foto’s. Door haar autisme heeft ze een erg ontwikkeld oog voor
detail, wat tot uiting komt in haar foto’s.
PRAKTISCH: Spikkerelle van 26 september tot 24 oktober | Ma,
di, do: 9.00-12.00 uur, wo: 14.00-18.00 uur, vr: 14.00-19.00
uur | Toegang gratis | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be

Nieuw: fietsinrijpunt aan
het Pompgebouw Bossuit
Aan het Pompgebouw van Bossuit is een nieuw fietsinrijpunt ingericht. Het fietsinrijpunt is een start- of rustpunt
voor fietsers en wandelaars dat extra comfort biedt.
Het fietsinrijpunt is niet alleen uitgerust met een zitbank, je
kunt er ook je elektrische fiets gratis opladen en gratis inloggen
op het internet met je eigen toestel.

Nieuwe uren sportsessies
Kleuterturnen vanaf 1 oktober
•

2de kleuter: woensdagnamiddag van 15.00 – 15.45 uur

•

1ste kleuter: woensdagnamiddag van 15.45 – 16.30 uur

Sportacademie vanaf 1 oktober
3de kleuter t.e.m. 6de leerjaar
•

woensdagnamiddag van 13.20 – 15.00 uur

Zwemlessen

De grootste eyecatcher is de fotowand met de Flandriens van
eigen streek. Avelgem brengt hiermee een blijvend eerbetoon
aan de ‘Flandriens’ Paul Deman en Marc Demeyer, die allebei
begraven liggen in Outrijve. Paul Deman was de winnaar van de
eerste Ronde van Vlaanderen, nu 101 jaar geleden (1913). Marc
Demeyer kennen de Outrijvenaars als de ‘Reus van Outrijve’
en als winnaar van Parijs-Roubaix in 1976.

•

dinsdag EN donderdag van 16.30 tot 17.15 uur

•

woensdag van 13.30 tot 14.15 uur EN vrijdag van 17.00 tot
17.45 uur)

Het fietsinrijpunt is een realisatie van Westtoer, met de steun
van Toerisme Vlaanderen en Europa in het kader van het
project ‘Iedereen Flandrien’. Westtoer plaatste deze zomer
vier dergelijke fietsinrijpunten in de provincie. De andere
‘Flandriengemeenten’ zijn Gistel, Tielt en Torhout. Het ontwerp
is van de Stefan Schöning Studio.

Recreatief badminton

Zwemschool
•

brons: vrijdag van 17.00 tot 17.45 uur

•

zilver en goud: vrijdag van 17.45 tot 18.30 uur

•

maandag van 19.00 tot 20.00 uur, van 20.00 tot 21.00 uur,
van 21.00 tot 22.00 uur

•

woensdag van 20.00 tot 21.00 uur, van 21.00 tot 22.00 uur

•

donderdag van 18.45 tot 19.45 uur, van 20.00 tot 21.00 uur*,
van 21.00 tot 22.00 uur*

* indien geen wedstrijd van de Ter Muncken Smashers

Recreatief basketbal
•

donderdag van 20.30 tot 22.00 uur

Yoga
•

donderdag van 9.00 tot 10.00 uur

Ochtend- en middagzwemmen*
maandag, woensdag en vrijdag (enkel tijdens schooljaar)
•

’s ochtends van 8.00 tot 9.00 uur

•

’s middags van 12.00 tot 13.00 uur

*opgepast 5-beurten- of trimesterkaart verplicht

Seniorenzwemmen met mogelijkheid tot deelname
aan aquagym
• vrijdag van 15.30 tot 17.00 uur
Meer info bij de sportdienst op 056 65 30 60 of sport@avelgem.be
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Chris Van den Durpel & Bob
De Moor in ‘Slechte vrienden’
Vernieuwd Gents Volkstoneel
Het Vernieuwd Gents
Volkstoneel speelde in
Spikkerelle reeds de succesvolle voorstellingen
‘Uniroyal’ en ‘De Mannen’.
Op 10 oktober staan zij er
terug met een doldriest
en tragikomisch avontuur over openstaande
rekeningen, vriendschap
en verbeelding.
Chris Van den Durpel en Bob de Moor kruipen in de huid van Eddy
en Roger, twee collega’s die elkaar nauwelijks kunnen uitstaan,
maar gedwongen worden tot een samenwerking. Als Chinese
vrijwilligers werden zij aangeduid om in de huid te kruipen van de
twee fabelachtige bloedbroeders Winnetou en Old Shatterhand.
Een combinatie die vuurwerk belooft!
PRAKTISCH: Spikkerelle vrijdag 10 oktober om 20.15 uur | €15 €14 (-26/+55/abonnees) | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be

Muziektheater van Peter De
Graef en Bo Spaenc in RUDY!
Peter De Graef is al 20 jaar één van de belangrijkste theaterauteurs en acteurs in Vlaanderen. Telkens opnieuw weet
hij duizenden toeschouwers te raken. Samen met Bo Spaenc
creëerde hij een herkenbaar, charmerend en confronterend
figuur: een filosoof die er uitziet zoals jij en ik: RUDY!
De tekst wordt gedragen door de boeiende muziek van Bo
Spaenc en Geert Waegeman. Een boeiend geheel om naar te
kijken en te luisteren, kortom een muziektheatraal snoepje dat
je niet mag laten liggen!
PRAKTISCH: Spikkerelle vrijdag 24 oktober om 20.15 uur |
€14 - €13 (-26/+55) - abonnementsvoorstelling | 056 65 30
90 | spikkerelle@avelgem.be

Bibliotheekweek oktober 2014
Deel je passie in de bibliotheek
Zaterdag 11 oktober is de bibliotheek
doorlopend open van 9.30 tot 16.30
uur. Op deze VERWENDAG gaan we van
start met onze campagne ‘Deel je passie’. Enkele enthousiaste vertellers
komen hun kennis en vooral hun passie delen.

10.00-12.00 uur
•

•

De natuurvereniging Boshout vzw en
de bioboerderij Het Ganzenhof delen
hun passie over composteren en biologisch tuinieren.
Onze hobbykok Pol Coeman leert je
smoothies maken.

14.00-16.00 uur

Binnenkort een
nieuwe Vakantiekalender!
De Vakantiewijzer zit in een nieuw
kleedje en wordt de ‘Vakantiekalender’.
De Vakantiekalender geeft een beknopt totaaloverzicht van het vakantieaanbod voor kinderen in Avelgem.
Zowel de gemeentelijke activiteiten als
de activiteiten van andere organisaties
worden opgesomd in dit overzicht. Meer
informatie vind je online.
Vanaf vrijdag 3 oktober kom je te weten
wat er binnenkort allemaal te beleven valt.
Want dan wordt de editie herfst- en kerstvakantie bedeeld in de Avelgemse lagere
scholen en kleuterklassen.

•

Dierenartsen Annemie Vanheuckelom en Els Bevernage delen hun passie en
beantwoorden al je vragen.

•

Mia D’haene (Femma) en Jocelyne Dewilde (Okra) delen hun breipassie.

Wil je jouw activiteit in de Vakantiekalender?
Zorg dan voor een tijdige invoer op www.
uitdatabank.be.

•

An Dubuquoy en Iens Verhiest komen gepassioneerd vertellen over bloemschikken en over kruiden.

Alle deadlines en opnamevoorwaarden vind
je op www.uitinavelgem.be/deadlines.

En er is meer… Van 10.00 tot 12.00 uur is er animatie: ballonplooien en kinder-

grime. Nieuwe inwoners en kersverse ouders ontvangen een speciale uitnodiging.
Elke bibliotheekbezoeker krijgt alle aandacht en wordt verwend met een verrassende
babbel, een natje, een droogje,… Als toemaatje kunnen alle dvd-video’s en cd-roms
(enkel op de verwendag) gratis ontleend worden.
Vergeet ook de jaarlijkse afspraak niet: de BOEKENVERKOOP op zaterdag 18 oktober
van 9.30 tot 12.30 uur. Er is een ruim aanbod. Een must voor boekenwurmen die graag
grasduinen en bibliotheekmaterialen een tweede leven gunnen.
Na die dag staat er permanent een beperkt, wisselend aanbod van boeken te koop.
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Leven en welzijn

Bespaar op je energiefactuur, vraag
je energiescan aan
Wil je ook minder betalen voor je energie?
Zeker!
Tijdens een huisbezoek geven de energiesnoeiers je een
heleboel energietips.
Ze bekijken ook je
energiefactuur en
doen een vrijblijvende leveranciersvergelijking. In alle
woningen plaatsen ze
onmiddellijk een aantal gratis materialen
zoals een spaardouchekop, spaarlampen of
een verdeelstekker. Nadien krijg je een rapport over het verbruik van je woning met
uitleg over hoe je verder kunt besparen.

Voor wie? Enkel voor personen die:
• beschermde afnemer zijn
• een verhoogde tegemoetkoming genieten van het ziekenfonds (omnio of
RVV-statuut)
• in OCMW- of CAW-begeleiding zijn voor
betalingsmoeilijkheden
• in (collectieve) schuldenregeling zijn
• voor de lokale adviescommissie (LAC)
verschenen
• een actieve budgetmeter gebruiken
• huurder zijn bij een sociale huisvestingsmaatschappij / sociaal verhuurkantoor
• huurder zijn van een woning met huurprijs van minder dan 450 euro
Inschrijven via het Sociaal Huis op 056
65 07 70 of via sociaal.huis@avelgem.be

Een aanvraag doen kan online of via
papier vanaf 1 augustus 2014 tot en
met 1 juni 2015. Heb je hulp nodig bij
het invullen van je aanvraag? De dienst
woon-zorg in het Sociaal Huis helpt je
graag verder. Maak een afspraak op het
nummer 056 65 07 70.

Wat breng je allemaal mee?
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06.08.2014 Maysen Vandeghinste,
zoon van Olivier en Angie Vanmeenen
08.08.2014 Mathis Beunens, zoon van
Jürgen en Charlotte Dequesne
09.08.2014 Alice Demeyere, dochter
van Wim en Emmily Defoirdt
11.08.2014 Naure Dejonghe, dochter
van Wouter en Hanne Vandenhende
15.08.2014 Zine-Eddine Bada, zoon
van Faiçal en Hayet Selim
18.08.2014 Ashley Durnez, dochter
van Chris en Sylke Ysebaert
21.08.2014 Bailey Dehu, dochter van
Gregory en Sofie Goeminne

25.08.2014 Ellie Van Melle, dochter
van Megan
27.08.2014 Vince Bruggeman, zoon
van Gwylim en Sally Claeys
01.09.2014 Noah Simoens, zoon van
Frederik en Angy Kesteloot

• bewijzen van alimentatiegeld (aan de
hand van rekeninguittreksel)

22.08.2014 Chahid Saba en Catharina
Bluemink

• huurovereenkomst (bij kotstudenten)
• bewijs van leefloon + het bedrag
• attesten van eventuele inkomensvervangende tegemoetkomingen

Vervoer dorpsdienst ZOHRA

Mensen die op dinsdagmiddag in het
dorpsrestaurant willen eten, maar er zelf
niet geraken, kunnen opgehaald en terug
thuis gebracht worden. Heb je zin om sa-

03.08.2014 Java Coussement, dochter
van Krist en Barbara Vandenbogaerde

04.09.2014 Emmaline Tansens, dochter van Gert en Stefanie Vandaele

men met andere enthousiaste vrijwilligers
via een beurtrol deze minder mobiele inwoners van Avelgem te voeren? Dan ben
jij de chauffeur die we zoeken! Je bepaalt
zelf hoe vaak je dit vervoer wil opnemen.

Vervoer dorpsrestaurant

27.07.2014 Faya Delrue, dochter van
Niels en Aïscha Vandemeulebroucke

• elektronische identiteitskaart; voor
een digitale aanvraag ook je pincode
of federaal token (aanvragen via www.
belgium.be; levertijd 10 werkdagen)

ZOHRA zoekt extra chauffeurs

Vrienden en familie kunnen niet altijd inspringen… ZOHRA is dan ook op zoek naar
extra vrijwilligers voor vervoer.

Geboorten

24.08.2014 Celeste Rigole, dochter
van Bjorn en Sofie Messiaen

Hulp nodig bij het aanvragen van
school- en studietoelagen?
Ook voor 2014-2015 kunnen heel wat
gezinnen een beroep doen op de schoolen studietoelagen van de Vlaamse
Gemeenschap.

Bevolking

Huwelijken

29.08.2014 Johnny Deliveyne en
Windy Deryck
29.08.2014 Jonathan Delft en Charon
Duprez
12.09.2014 Jonathan Vercoutere en
Justine Vanacker

Overlijdens

15.08.2014 Clara Simoens
20.08.2014 Julien Amez, weduwnaar
van Suzanne Merlier
25.08.2014 Marie Louise
Decruyenaere, weduwe van Jan
Dumont
18.08.2014 Michel Vanovervelt, echtgenoot van Agnes Vanhonnacker

Dorpsdienst ZOHRA is op zoek naar chauffeurs met een warm hart en een luisterend
oor om vervoer te doen naar het ziekenhuis, de dokter of de kapper. Ook hier
bepaal jij zelf hoe vaak je je wil inzetten.

06.09.2014 Boudewyn Porreye, echtgenoot van Maria Spincemaille

Als vrijwilliger sta je er uiteraard niet alleen
voor! Vanuit ZOHRA bieden wij de nodige
ondersteuning aan.

10.09.2014 Noëlla Wannyn, echtgenote van Siegfried Masure

Spreekt dit alles je aan? Wil je graag vrijblijvend wat meer info? Neem dan contact
op met ZOHRA in het Sociaal Huis of op het
nummer 056 65 30 36.

12.09.2014 Eric Nottebaert, echtgenoot van Monique Vandevijvere

08.09.2014 Jean Marie Vanhoutte
09.09.2014 Jean Demeulemeester,
weduwnaar van Lucienne Scheerlinck

12.09.2014 Kimberley Courtens

13.09.2014 Callens Marcel, echtgenoot van Maria Nowak

Leven en welzijn

Jubilea en ontvangsten

Bernard Debue en Françoise Vervaeck
Gouden Bruiloft (1/08/1964 Sint-Denijs)

Etienne De Boeverie en Eliane Van Lerberghe
Gouden Bruiloft (8/08/1964 Avelgem) © KR Nieuws

Germain Tanghe en Francinne Desmet
Diamanten Bruiloft (17/08/1954 Bossuit)

Raphael Villijn en Denise Pollet
Diamanten Bruiloft (04/09/1954 Avelgem)

Emile Lem en Antoinette Dewitte
Gouden Bruiloft (05/09/1964 Bossuit)

Joseph Taelman en Magina Mommerency
Gouden Bruiloft (11/9/1964 Ingelmunster)

Wachtdiensten
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

Shop bewust met de
Fairtradespaarkaartactie!

Jozef Claeijs en Beatrice Quidousse
Gouden Bruiloft (17/07/1964 Heule)
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Vrijetijdskalender
Avelgem

Nieuw

in deze Info, om uit te
halen en te bewaren

De Vrijetijdskalender
© Dimitri Van Zeebroeck

Binnenin deze Info Avelgem vind je de beknopte en
overzichtelijke opvolger van het Vrijetijdsmagazine
en de activiteitenkalender. De Vrijetijdskalender verschijnt 5 keer per jaar en biedt een overzicht van de
vrijetijdsactiviteiten in Avelgem.
Wil je jouw activiteit in deze kalender? Zorg dan
voor een tijdige invoer op www.uitdatabank.be
Je vindt alle deadlines en opnamevoorwaarden op www.
uitinavelgem.be/deadlines.

Shop bewust met de Fairtradespaarkaartactie!
Heel de maand oktober en november kun je deelnemen
aan de Fairtradespaarkaartactie. Met deze actie willen we alle (h)eerlijke voedselproducenten, van in het
Zuiden en van bij ons, in de kijker zetten.
Koop een Fairtradeproduct en/of een product van lokale
duurzame landbouw en krijg een zegel voor op je spaarkaart.
Voor elke volle spaarkaart ontvang je een handig gadget en
maak je bovendien kans op het winnen van een mooie prijs.
De deelnemende handels- en horecazaken vind je hieronder
terug op de spaarkaart. De precieze voorwaarden voor het
verdienen van een zegel worden ter plaatse bekendgemaakt.
Fairtradeproducten herken je aan één van deze logo’s op de
verpakkingen.

Knip de spaarkaart uit, doe
mee met de actie en geniet
van je (h)eerlijke aankopen!
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