Info

Avelgem
Zondag 21 september 2014
Dag van de Landbouw
De landbouwraad en de trekkersgroep FairTradeGemeente slaan opnieuw de handen in
elkaar voor een dag in het teken van lokale, duurzame voeding. Iedereen is welkom!

Hoevefietstocht (start 13.00 uur)
Deze gezinsvriendelijke fietstocht brengt je langs een aantal
moderne landbouwbedrijven in de buurt. Onderweg word
je verwend met lokale versnaperingen. Bovendien kun je
deelnemen aan de wedstrijd en een mooie prijs winnen.
Vertrek om 13.00 uur aan de hoeve van Geert Reyntjens,
Knobbelstraat 81 in Avelgem.
De aankomst van de fietstocht is voorzien op de parking
van Spikkerelle waar de fietsen gestald kunnen worden.
Aansluitend kun je de Avelgemse streekmarkt bezoeken.

Streekmarkt (16.00-19.00 uur)
Vanaf 16.00 uur bieden verschillende lokale boeren
en producenten hun producten te koop aan op de
streekmarkt in de Kerkstraat.
Proef er van een groot aanbod van streek- en
seizoenproducten: pannenkoeken, appels, peren,
honing, frambozen, confituren, hoevekazen,
karnemelk, chocolademousse, platte kaas, ijsjes,
hertenvlees, braadworst, aardappelen… en laat
je verrassen door een lokaal gebrouwen biertje.
Er wordt aan alles gedacht: een bar om rustig
te verpozen en te genieten van enkele van deze
(h)eerlijke producten, randanimatie voor de allerkleinsten en muzikale omlijsting uit eigen streek met
‘de Stro Brothers’!

Ontbijt met (h)eerlijke producten en 20 verschillende soorten brood (8.00 tot 11.00 uur)
In de foyer van Spikkerelle, 6 euro per persoon, kinderen 3 euro.
Vooraf inschrijven (wenselijk, maar niet verplicht) in
de wereldwinkel, via avelgemwereldwinkel@hotmail.
com of op 056 72 47 22.

Fototentoonstelling (9.00 - 19.00 uur)
In Spikkerelle kun je kennismaken met de internationale projecten, waarin Avelgemnaren betrokken zijn
en gesteund worden door de Gemeentelijke Raad voor
Internationale Solidariteit (GRIS Avelgem).
Meer info via milieu@avelgem.be of 056 65 30 30
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Promoot jouw
vrijetijdsactiviteit
P.2

Uw gemeente
Inschrijvingen
GAVKA en
conservatorium

Mijn hobby? Levens redden!

De brandweer van Avelgem zoekt 10 stagiair-brandweervrijwilligers.
Beschik je over een dosis gezond
verstand en enthousiasme? Dan
ben jij misschien wel de geknipte
brandweerman of -vrouw!

woensdag 27 &
vrijdag 29 augustus
16.00 - 19.00 uur

Een opleiding wordt voorzien.

Meer info op www.avelgem.be/
kunstonderwijs

Interesse?
Stuur jouw kandidatuur t.a.v. de burgemeester, Kortrijkstraat 8, 8580 Avelgem.
Op vrijdag 12 september wordt de kandidatenlijst afgesloten.

gavka@avelgem.be
0494 17 06 84
conservatorium@avelgem.be
0475 83 05 69

Lokaal politiekantoor gesloten
op maandag
2 september, de
dienstverlening in
Waregem wordt
wel verzekerd.

Architectuurkaart.be

gelanceerd!
Promoot jouw vrijetijdsactiviteit in
de nieuwe kalenders van Avelgem
De Vrijetijdskalender
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, UiTnetwerk, sociale
media, digitale nieuwsbrieven).
De Vrijetijdskalender wordt vanaf oktober als katern in Info Avelgem verspreid.

De Vakantiekalender
De vakantiekalender is eveneens een
nieuw (kort) overzicht dat nu ook open
staat voor vakantieactiviteiten die niet
door de gemeente georganiseerd worden.
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Wil je jouw activiteit in deze
gemeentelijke publicaties? Zorg
dan voor een tijdige invoer op www.
uitdatabank.be
Voor een opname in de eerste uitgave van de Vrijetijdskalender, editie
oktober-november, moeten de activiteiten ingevoerd zijn vóór maandag 1
september.
Voor een opname in de Vakantiekalender
editie herfst- en kerstvakantie, moeten de activiteiten ingevoerd zijn vóór
maandag 8 september.
Een volledig overzicht van de deadlines
per editie vind je terug op de website
van Avelgem.
Meer info bij dienst jeugd en cultuur
op 056 65 30 90 of via spikkerelle@
avelgem.be

De architectuurkaart bundelt goede voorbeelden van kwalitatieve architectuur en
publieke ruimte in de regio Zuid-WestVlaanderen. Om deze in de kijker te zetten, namen Leiedal, de stad Kortrijk en
Designregio Kortrijk het initiatief om een
digitale projectendatabank te ontwikkelen.
De website is geen statische opsomming,
maar een kaart die dankzij input van gebruikers kan uitgroeien tot een onuitputtelijke inspiratiebron voor iedereen met interesse voor interieur, architectuur en publiek
domein. Heb je een voorstel voor de site?
Stuur het in via www.architectuurkaart.be/
formulieren/project-voorstellen. Publicatie
op de website gebeurt op basis van beoordeling door een selectiecommissie.
Neem zeker een kijkje op www.architectuurkaart.be en ontdek tal van boeiende
projecten.

Leefomgeving

Verkeersveilige schoolomgevingen
een opleiding voor vrijwilligers en nieuwe
leerkrachten. Geïnteresseerden zijn uiteraard nog steeds welkom!

Met de start van het schooljaar, is
het opnieuw opletten geblazen voor
het dagelijkse schoolverkeer. Het
gemeentebestuur neemt diverse
maatregelen om dit voor iedereen zo
veilig mogelijk te maken.
Nieuwe, vrijwillige, gemachtigde opzichters staan de voetgangers en fietsers
bij. Op de 2de woensdag van september,
organiseert de gemeente in de namiddag

Na de schoolvriendelijke herinrichting van de Oudenaardsesteenweg
werd in het centrum van Avelgem de
Doorniksesteenweg aangepakt: een duidelijke belijning loodst het verkeer vlot
door het centrum, waarbij een optische
versmalling de snelheid afremt. De nieuwe parkeervakken en oversteekplaatsen
laten overzichtelijk parkeren en veilig
oversteken toe. De directe schoolomgevingen worden, na overleg met de scholen
en het gemeentelijk verkeersforum, ook
verder in kaart gebracht en aangepakt.
De werkgroep trage wegen startte deze
zomer met het oplijsten van de bestaande
trage wegen, om alternatieven te zoeken
voor fietsende leerlingen die liever de
gewestwegen vermijden.

De gemeente voorziet ook in een nieuw
fluohesje voor elke kleuter en leerling van
de lagere school. De bedeling gebeurt
door de scholen bij het begin van het
schooljaar. Eyecatchers voor de leerlingen
van de middelbare scholen volgen later.
Deze flankerende maatregelen zijn
echter waardeloos wanneer chauffeurs,
fietsers of voetgangers het verkeersreglement niet naleven. Op vraag van de
gemeente ziet de politiezone Mira dan
ook nauwlettender toe op het schoolverkeer. Snelheidscontroles, controles tegen
verkeerd parkeren en sensibiliserend optreden voor fietsende leerlingen, maken
hier deel van uit.
Alvast bedankt voor jouw defensieve
houding in het verkeer, ten voordele van
uzelf en onze kinderen.

Dienstregeling lijn 85 Spiere-Avelgem-AnzegemWaregem breidt uit
Vanaf 1 september 2014 breidt de dienstregeling van lijn 85
Spiere-Avelgem-Anzegem-Waregem uit. Op zaterdagvoormiddag (tijdens de markt) rijdt de bus voortaan met een uurfrequentie. Dit betekent drie bijkomende ritten vanuit Spiere (om
8.33 uur, 10.33 uur en 12.33 uur) en drie bijkomende ritten
vanuit Waregem (om 7.40 uur, 9.40 uur en 11.40 uur).

En op schooldagen wordt een extra
bus ingezet met vertrek om 16.37
uur in Waregem om de bestaande
capaciteitsproblemen op te vangen.
Deze extra bus rijdt niet op woensdag
en niet tijdens de examenperiode.

Op weekdagen vertrekt de tweede rit vanuit Spiere 16 minuten
eerder om tijdig in Waregem aan te komen voor de schoolgaande jeugd.

De volledige dienstregeling van lijn 85
en van de andere lijnen is te vinden op
www.delijn.be.

Maak het groener in Avelgem!
Wij kunnen alvast een handje helpen
met de aanplant van inheemse bomen en
struiken. Streekeigen bomen en struiken
zorgen voor bijen, vlinders en vogels van
bij ons. Ze zijn ook beter aangepast aan
de bodem en het klimaat van de streek.

Wist je dat alle privétuinen bij elkaar
verscheidene malen groter zijn dan alle
natuurgebieden samen?
Onze tuinen zijn de vele kleine groene
schakels tussen de bewoning, wegen en
industriegebieden. En samen kunnen ze
heel wat kansen geven aan de natuur, ten
minste als ze natuurvriendelijk ingericht
en onderhouden worden.

Onder de noemer ‘Maak het groener in Zuid-West-Vlaanderen’ wil de
Natuurkoepel vzw iedereen aanmoedigen
om zijn tuin, erf of bedrijf aan te leggen met streekeigen bomen en planten.
Daarom organiseert men dit najaar een
verkoopactie van inheemse bomen en
struiken. Er wordt een ruim aanbod van
plantpakketten samengesteld met een
grote diversiteit aan soorten. De pakketten worden aan een zeer voordelige
prijs verkocht en kunnen ook worden

aangeplant op een beperkte oppervlakte.
De opbrengst van de actie gaat naar de
aankoop van waardevolle natuurgebieden
in onze regio.

Bestellen
Op www.maakhetgroener.be vind je alle
info over de aangeboden planten en de
inhoud van de verschillende pakketten.
Als je een keuze hebt gemaakt, kun je
je bestelling en contactgegevens online
doorgeven. Bestellen kan tot uiterlijk 14
november 2014. Het bestelde plantgoed
kun je ophalen op zaterdag 29 november
op een locatie in je buurt. Je ontvangt hier
vooraf nog een mail over.
Contact: info@maakhetgroener.be
A V E L G E M
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Vrije tijd

Gebeten door techniek?
In september gaat ook Avelgem van start met techniekacademie. De techniekacademies worden in samenwerking met
hogeschool VIVES georganiseerd. In een heus technologielabo
maken jongeren kennis met mechanica, elektriciteit, hout,
bouw, kunststof, elektronica, chemie en informatica. Ze leren
werken met technisch gereedschap en diverse materialen en
leren programmeren met robotjes. Alles gebeurt in een gezellige, informele sfeer. Binnen de workshopreeks is ook een
lokaal bedrijfsbezoek voorzien.
Alle kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar die school lopen
en/of wonen in Avelgem kunnen deelnemen aan de techniekacademie. De techniekacademie vindt plaatst in het OC van
Waarmaarde op woensdagnamiddag van 13.30 tot 15.30 uur
en gaat van start op 10 september 2014. Het aantal plaatsen
is beperkt. Slechts 20 jongeren kunnen deelnemen. De deelnameprijs bedraagt € 50, materiaal en verzekering inbegrepen.
Inschrijven is mogelijk vanaf 2 september om 18.00 uur via
www.techniekacademie-avelgem.be.
Meer info: www.techniekacademie-avelgem.be of via dienst jeugd
en cultuur, 056 65 30 90, jeugd@avelgem.be

Open Monumentendag
Ontdek verleden, heden en toekomst
van de Avelgemse stationsomgeving
Op de 26ste Open Monumentendag kun je in Avelgem een bezoek brengen aan de Tombeelmolen, het Regionaal Archeologisch
Museum van de Scheldevallei en het stationsgebouw met
omgeving.
We zetten het verleden van het stationsgebouw in de kijker, ontdekken historische en natuurkundige weetjes tijdens
een wandeling en focussen op de toekomstplannen voor de
stationsomgeving.
PRAKTISCH
Zondag 14 september 2014 van 10.00 tot 18.00 uur
Stationsgebouw Avelgem, Yzerwegstraat, 8580 Avelgem
Toegang gratis
Info: dienst jeugd en cultuur, 056 65 30 90, cultuur@avelgem.be

Nieuw cultuurseizoen in Spikkerelle
Pakkende voorstellingen, boeiende workshops en een plezante familievoorstelling
Op vrijdag 5 september start het nieuwe cultuurseizoen van Spikkerelle
met de sublieme voorstelling ‘veertien achttien… en wat nu!’ van Willem
Vermandere.

De Vlaamse kleinkunstenaar, filosoof en
dichter brengt een aangrijpende voorstelling naar aanleiding van de herdenking
van de Eerste Wereldoorlog. Hij wordt
hierbij ondersteund door zijn vaste muzikanten en door het Talbot-strijkkwartet.
Het programma van Spikkerelle biedt
dit seizoen onder meer voorstellingen
van Jackobond, Stef Bos, Bent Van
Looy, Tom Helsen, Het Vernieuwd Gents
Volkstoneel, Orquesta Tanguedia en The
Hickey Underworld.
Gezinnen genieten van de geestige liedjes
van Frank Cools in de familievoorstelling
‘Kwijt’. Tijdens deze voorstelling duikt de
podiumkunstenaar in de grote teksten,
maar evenzeer in de oude muziekjes.
Het resultaat is een prachtige, geestige
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en ontroerende voorstelling voor iedereen
vanaf 5 jaar.
Het nieuwe vormingsaanbod start op 15
september met een korte cursus waarin
je leert hoe je zelf filmpjes kunt maken
en op jouw eigen pc kunt monteren. Later
volgt ook een intensieve fotografiecursus.
Andere workshops zijn onder meer meubels opfrissen, initiatie Argentijnse tango,
breien voor de voeten en gin-tonic.
Lezingen vertellen je meer over ‘vierkantemetertuinieren’ en het antieke Rome.
Daarnaast is er ook een culturele uitstap
naar Oostende.
INFO, RESERVATIES, INSCHRIJVINGEN
Spikkerelle, 056 65 30 90, spikkerelle@
avelgem.be

Vrije tijd

Uitlenen sportmateriaal

In september diverse instapmomenten
Avelgemse sportclubs met jeugdwerking

De sportdienst beschikt over heel wat
sportmateriaal (minivoetbaldoelen,
handbaldoelen, turntoestellen, minigolfset, hockeyset, …) dat door diverse
gebruikers vanaf 1 september kan ontleend worden.

Bij de start van het nieuwe seizoen zetten alle Avelgemse sportclubs met
jeugdwerking hun deuren open voor nieuwe leden. Het moment dus om kennis
te maken met jouw favoriete sport! Alle instapmomenten en contactgegevens werden gebundeld in een folder die te verkrijgen is bij de sportdienst.

Voor meer informatie omtrent het
volledige pakket, de huurprijzen en
de voorwaarden kun je terecht bij de
sportdienst op 056 65 30 60 of via
sport@avelgem.be.

Nieuwe tarieven zwembad
Vanaf 1 september 2014 wijzigen de tarieven van het Avelgemse zwembad.

Publiekzwemmen
• kinderen onder de 5 jaar: gratis
• kinderen tussen 5 en 7 jaar: 1,00
euro per beurt of 20,00 euro voor een
25-beurtenkaart
• kinderen jonger dan 12 jaar: 1,20
euro per beurt of 25,00 euro voor een
25-beurtenkaart
• boven de 12 jaar en volwassenen:
1,80 euro per beurt of 40,00 euro voor
een 25-beurtenkaart

Start Kinder- en
Jeugdjury
Ben je tussen 4 en 16 jaar en een echte
leesfan? Wil je mee op zoek naar het beste
jeugdboek?
Sluit je dan aan bij de Kinder- en Jeugdjury
Vlaanderen – afdeling Avelgem.
Wie zich inschrijft als jurylid krijgt een
lijst met tien nieuwe boeken om te beoordelen. Ouders, grootouders, juf of
meester kunnen een handje helpen bij de
allerkleinsten. Alle boeken kun je in de
bibliotheek ontlenen en gratis reserveren.
De juryleden krijgen in het voorjaar een
uitnodiging voor het KJV-feest. Tijdens
het feest worden de winnaars van de KJV
bekend gemaakt. Inschrijven kan vanaf 1
september t.e.m. 18 oktober 2014.

De 25-beurtenkaarten zijn niet op naam,
noch beperkt in geldigheidsduur, maar
moeten voor kinderen wel opgebruikt
zijn voor het bereiken van de vermelde
leeftijdsgrens.

Ochtend- en middagzwemmen
Keuze tussen
• een trimesterkaart, geldig voor het
betreffende trimester en op naam.
• sept-dec: 30,00 euro
• jan-april: 30,00 euro
• mei-juni: 15,00 euro
• een 5-beurtenkaart, geldig het hele
schooljaar en niet op naam: 9,00 euro
De kaarten voor het ochtend- en middagzwemmen worden aangekocht bij de redder bij de eerste zwembeurt en worden
daarna bij elke zwembeurt voorgelegd
aan de redder.

Boekenkaftdag en workshop

voor 6- tot 12-jarigen

Woensdag 3 september 14.30-17.00 uur
Bibliotheek Avelgem

Meer info in de bib, 056 65 30 40, bibliotheek@avelgem.be
A V E L G E M
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Leven en welzijn

Vaccinatie tegen polio
Vaccinatie tegen polio is de enige verplichte vaccinatie
voor alle kinderen in België. Bij de geboorteaangifte
ontvang je een polioattest. De inenting moet viermaal
gebeuren vóór de leeftijd van 18 maanden. Na de nodige
inentingen bezorg je het ingevulde attest terug aan de
dienst burgerzaken van de gemeente. Op de leeftijd van
5-7 jaar wordt een herhalingsvaccin gegeven.
De inenting kan gebeuren in een consultatiebureau van Kind en Gezin (078 150 100),
bij de huisarts of bij de kinderarts. Het vaccin zelf is steeds gratis, maar in de laatste
twee gevallen betaal je wel het doktersbezoek.

Bevolking
Geboorten
01.06.2014 Kobe en Lars Vanovervelt,
zoontjes van Pieter en Suleika
Desloovere
01.06.2014 Cas De Zaeyteyt, zoon van
Brecht en Jolien De Lepeleere
11.06.2014 Emma D’Hondt, dochter
van Gregory en Annelies De Bue
12.06.2014 Tijani El Boukri, zoon van
Fatima El Boukri

Oei, ik vergeet… ! Mijn partner vergeet… Hoe ga ik er mee om?
Mantelzorgbijeenkomst | Informatievergadering
Heel wat mensen zijn met thuiszorg bezig: ze zorgen voor zieke, gehandicapte of
bejaarde familieleden. Gewoon thuis, in volkomen stilte, jaar in jaar uit, dag na dag.
Of het de normaalste zaak van de wereld is. Ze zijn bezorgd bezig, als een mantel
om de schouders van de zieke, die dankzij hun zorg nog thuis kan blijven. Daarom
ook worden ze mantelzorgers genoemd.
Het lokale steunpunt Thuiszorg Zwevegem – Avelgem – Spiere-Helkijn organiseert
een informatiemoment met als thema: ‘Oei, ik vergeet… hoe ga ik ermee om?’
Dokter Bourgeois, neuroloog in AZ Groeninge, geeft een toelichting over dementie:
Hoe herken ik? Hoe evolueert de ziekte? Kan ik het voorkomen? Welke medicatie
bestaat er….
Zorg jij voor een hulpbehoevende persoon uit jouw omgeving of heb je interesse in
het onderwerp? Dan word je van harte uitgenodigd!
Praktisch
• Donderdag 9 oktober 2014, van 19.30 tot 21.30 uur in het gemeenschapscentrum
Spikkerelle, Scheldelaan 6 in Avelgem (inschrijven tot 3 oktober). Meer info in
het Sociaal Huis Avelgem, Wendy Forêt, 056 65 07 70, wendy.foret@avelgem.be
• Dinsdag 14 oktober 2014, van 14.00 tot 16.00 uur in de polyvalente zaal
Gemeentepunt, Blokkestraat 29 in Zwevegem (inschrijven tot 10 oktober). Meer
info bij dienst Thuiszorg OCMW Zwevegem, Dominique Moreels, 056 76 52 41,
Dominique.moreels@ocmw.zwevegem.be
• Toegang gratis

22.06.2014 Nina Van Lancker,
dochter van Christof en Kimberly
Vandenbussche
26.06.2014 Thomas Isebaert, zoon van
Stijn en Ellen Van Wyngene
26.06.2014 Lotte Houttekens, dochter
van Kevin en Valérie Cooman
27.06.2014 Vince Dejan, zoon van
Steven en Els Van Renterghem
01.07.2014 Amélie Defollin, zoon van
Stefan en Algoet Mieke
02.07.2014 Phéline Sablain, dochter
van Dempsey en Sarah Avet
04.07.2014 Elias Verbeke, zoon van
Valentijn en Bie Vervloet
06.07.2014 Brick Lannoo, zoon van
Bjorn en Melissa Balcaen
12.07.2014 Milan Messiaen, zoon van
Peter en Diana Diaz Ramirez
15.07.2014 Jerome Vercoutere, zoon
van Dieter en Sofie Delmulle
16.07.2014 Kirsten Parent, dochter van
Geoffrey en Séverine Lejeune
22.07.2014 Aerjen Lemarcq, zoon van
Jozefien en Peggy D’Hespeel
23.07.2014 Oscar Naessens, zoon van
Simon en Lennie Desmet

V.U.: Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel – versie 2014

Laat griep deze
winter in de kou
staan
Elke winter duikt de griep weer op. Niet iedereen loopt evenveel risico. Vooral ouderen,
zwangere vrouwen en mensen met gezondheidsproblemen, zoals diabetes of een ziekte
van longen, hart, lever of nieren, lopen een
hoger risico op complicaties door griep.

LAAT GRIEP
DEZE WINTER
IN DE KOU
STAAN
Zwanger, 65+, diabetes of chronisch ziek?
Bescherm jezelf: laat je vaccineren.
GRIEPVACCINATIE.BE
Vlaanderen

AGENTSCHAP
ZORG & GEZONDHEID

is zorg
6 | Info
Avelgem | www.avelgem.be

De risicogroepen kunnen zich het best laten
vaccineren tegen griep. Het vaccin is vanaf half
oktober beschikbaar. Voor risicogroepen wordt
het voor de helft terugbetaald. Voor mensen in
woonzorgcentra is het vaccin gratis.

28.07.2014 Laurenz Bonte, zoon van
Dimitri en Olga Fomina

Huwelijken
27.06.2014 Kenneth Lombaert en Lieze
Coulembier
04.07.2014 Elliott Vanheuverbeke en
Katrien De Sterke
19.07.2014 Kenneth Bultynck en
Kimberley Neirinck
19.07.2014 Kevin Gaillez en Lisa Pollet
19.07.2014 Piet Rommens en Charlotte
Vandenberghe

Leven en welzijn

Jubilea en ontvangsten
Overlijdens
18.06.2014 Marcel De Praetere, echtgenoot van Diana Demeyere
20.06.2014 Marie Louise Ruysschaert,
echtgenote van Roger Verdonck
21.06.2014 Medard Libbrecht, weduwnaar van Yvonne Brel
21.06.2014 Paul Duquene, echtgenoot
van Andrea De Poorter

Brevetuitreiking Rode Kruis 21/06/2014
(© kr-nieuws)

Eric Coeman en Monique Demeulenaere
Gouden Bruiloft (18/07/1964 Veurne)

Daniël Meert en Marie Louise Stevance
Gouden Bruiloft (25/07/1964 Escautpont)

Eric Deprez en Jenny Salembier
Gouden Bruiloft (31/07/1964 Lauwe) (© kr-nieuws)

Paul Beunens en Jeannine Courtens
Gouden Bruiloft (1/08/1964 Avelgem)

Noël Caes en Marcella Debaere
Gouden Bruiloft (1/08/1964 Avelgem)

Pierre Mulleman en Marie Jeanne Vervaeke
Gouden Bruiloft (7/08/1964 Kortrijk)

Urbain Inghels en Maria Sulmon
Diamanten Bruiloft (18/08/1954 Avelgem)

21.06.2014 Julien De Jaeger, weduwnaar van Rosine Laverge
22.06.2014 Sabine Deweer, echtgenote
van Roger Vantieghem
24.06.2014 Alfred Vandendorpe, weduwnaar van Elisabeth Bossuyt
24.06.2014 Francine Matton, weduwe
van Silvain Vandenabeele
26.06.2014 Genevieve Vanmeenen,
weduwe van Marcel Lefevre
29.06.2014 Léon Declerck, echtgenoot
van Nadine Maes
03.07.2014 Gunther De Zitter
06.07.2014 Daniel Ruysschaert, echtgenoot van Dénise Passchier
06.07.2014 Theresia Taelman, echtgenote van Jacques Vercruysse
08.07.2014 Paul Blauwblomme
09.07.2014 Jeanne-Marie Depelchin,
weduwe van Georges Libbrecht
09.07.2014 Jean-Pierre Vandenberghe,
echtgenoot van Marivonne Rys
17.07.2014 Michelline Morest, weduwe
van Roger Vanoosthuyse
17.07.2014 Lars Deganck
18.07.2014 Hélène Dekeyser, weduwe
van Michel Delecluse
19.07.2014 Lucien Matton, echtgenoot
van Gilberta De Brauwer
20.07.2014 Jeannette De Baene, weduwe van Arnould Desmet
22.07.2014 Sabrina Lotin, echtgenote
van Kurt Bossier
16.07.2014 Paulette Fossette, weduwe
Maurice Ysenbaert
31.07.2014 Dionyse Vangeersdaele,
echtgenote van Lucien Vandeghinste
03.08.2014 Léon Holvoet, echtgenoot
Andrea Delabie

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
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Kalender september
TOT DI 30 SEP PICKNICKFIETSEN | € 13 volwassenen; € 10 kinderen; In groep (vanaf 15p) € 12 pp | www.hoevepicknick.be
WO 03 BOEKENKAFTDAG EN WORKSHOP ILLUSTREREN | zie pagina 5
VR 05 WILLEM VERMANDERE - VEERTIEN ACHTTIEN... EN WAT NU? | GC Spikkerelle om 20.15 uur | € 17; € 16 euro:
(26/+55/abo) | dienst jeugd en cultuur | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be
ZO 07 BEZOEK DE TOMBEELMOLEN | Tombeelmolen van 14.30 tot 17.30 uur | vzw Vrienden van de Molen te Outrijve |

joel.dewaele@skynet.be
MA 08 BLOEDINZAMELACTIE | Sint-Jan Berchmansbasisschool van 18.30 tot 21.00 uur | 0472 45 57 37 | gino dc@skynet.be
DO 11 START TAI CHI LESSEN | Basisschool De Toekomst Avelgem | Sportclub CH’I | 0486 78 04 98 | marleenhoogstoel@

gmail.com
ZA 13 CLUB SODA 2014 | GC Spikkerelle van 20.00 tot 06.00 uur | Jeugdhuis Krak Avelgem | info@krak.be
ZO 14 OPEN MONUMENTENDAG 2014 - TOMBEELMOLEN | Tombeelmolen van 10.00 tot 18.00 uur | Vrienden van de Molen

| www.openmonumenten.be | openmonumentendag@herita.be
ZO 14 OPEN MONUMENTENDAG 2014 - ZUIDWEST ONTSPOORT, 175 JAAR SPOREN IN DE REGIO | Yzerwegstraat 1

van 10.00 tot 18.00 uur | Open Monumentendag Vlaanderen | www.openmonumenten.be | openmonumentendag@herita.be
ZO 14 OPEN MONUMENTENDAG 2014 - ARCHEOLOGISCHE SITE EN REGIONAAL ARCHEOLOGISCH MUSEUM VAN
DE SCHELDEVALLEI | Archeologische site en Regionaal Archeologisch Museum van de Scheldevallei van 10.00 tot 18.00 uur

| www.openmonumenten.be | openmonumentendag@herita.be
ZO 14 OPEN MONUMENTENDAG 2014 - STATION | Station van 10.00 tot 18.00 uur | dienst jeugd en cultuur | 056 65 30

90 | cultuur@avelgem.be
ZO 14 TOT ZO 28: 17e TENTOONSTELLING KUNSTKRING AKRIEL | Oud Pompstation Bossuit op zaterdag en zondag van

15.00 tot 19.00 uur (ma, di, woe, do, vrij gesloten) | Kunstkring AKRIEL | 0474 361 216 | akriel.avelgem@gmail.com
MA 15 START CURSUS FILMEN EN MONTEREN | Ter Biest van 19.00 tot 22.00 uur | € 60 | dienst jeugd en cultuur | 056

65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be
DO 18 ONTHAALAVOND | Basisschool De Toekomst om 18.30 uur | 056 65 01 40 | bs.avelgem@g-o.be
VR 19 JACKOBOND - IK GA OP EEN BERG WONEN | GC Spikkerelle om 20.15 uur | € 14; € 13 (-26/+55) | dienst jeugd

en cultuur | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be
ZO 21 DAG VAN DE LANDBOUW | zie pagina 1
DI 23 START CURSUS MEUBELS OPFRISSEN | GC Spikkerelle van 18.30 tot 21.30 uur | € 60 | dienst jeugd en cultuur |

056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be
DO 25 THEATER FROEFROE - TROPOI | GC Spikkerelle van 10.00 tot 11.15 uur en van 14.00 tot 15.15 uur | € 4,5; gratis

voor leerkrachten en begeleiders | dienst jeugd en cultuur | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be
VR 26 TOT VR 24 OKT EXPO. AUBÉLIA VANNESTE | GC Spikkerelle tijdens de openingsuren | dienst jeugd en cultuur |

056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be
ZA 27 FIFA 14 TORNOOI GC SPIKKERELLE VAN 10.00 TOT 19.00 UUR | € 8; gratis toegang voor toeschouwers | 0472

02 03 95 |www.facebook.com/fifatornooi
ZO 28 PAARDENKOERS OUTRIJVE 2014 | terreinen achter de Kerk in Outrijve van 13.45 tot 18.30 uur | € 5; kinderen gratis

| koninklijke vereniging Hippodroom “De Oude Schelde Outrijve” vzw | www.paardenkoers-outrijve.be
ZO 28 FRANK COOLS - KWIJT | GC Spikkerelle om 15.00 uur | € 10; 8 euro (-26/+55/abo) | dienst jeugd en cultuur | 056

65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be
ZO 28 FAIR TRADE ONTBIJT | GC Spikkerelle van 8.00 tot 11.00 uur | € 8 | VFG Avelgem | 0474 36 22 33

1964 - 2014: 50 jaar!
Hierbij een (warme) oproep aan alle 50-jarigen van Avelgem om samen onze verjaardag te vieren op zaterdag 29 november 2014.
Een uitnodiging met alle details volgt nog. Noteer alvast deze datum in je agenda!
50 jarigen die graag mee- organiseren, kunnen contact opnemen met Jo Deflo - 0476 33 24 51 - jo.deflo@me.com.

Oproep 70-jarigen
Ook de 70-jarigen willen hun verjaardag niet onopgemerkt voorbij laten gaan! Zij vieren feest op zaterdag 25 oktober. Inschrijven en
meer info bij Jeannine Vercoutere, 0477 70 51 28 of Ghislaine Verhiest, verhiest.ghislaine@skynet.be. De offciële uitnodiging volgt.
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