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BEREN MET GROENE VINGERS
Brr… Koning Winter is in het land. Zitten onze
groenarbeiders nu zonder werk? Niets is minder waar.
Patrick Demets (58) en zijn kompanen zetten ook bij
vriestemperaturen hun groene vingers aan het werk.
Petje af voor deze beren.
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Is er een strenge winter die je altijd
zal bijblijven?

Maak je regelmatig een wandeling in het
bos? Of ravotten je kinderen dikwijls op
een van de vele speelpleintjes in onze
gemeente? Dan is de kans groot dat
je Patrick Demets al aan het werk zag.
Patrick werkt al 14 jaar als groenarbeider bij de gemeente. “Maar wij spreken
liever over polyvalente groenarbeiders”,
corrigeert hij meteen. “We doen zoveel
meer dan enkel groenonderhoud.”

“Ik weet niet exact welk jaar het was, wel
dat het enorm koud was. Zo koud zelfs
dat mijn baard bevroor toen ik aan de slag
was met een hoogtewerker. Ik leek precies
de Kerstman (lacht).”

Je doet je job duidelijk met hart en
ziel.

- A N HET WO O R D

Wat komt er nog allemaal bij jouw job
kijken, Patrick?

“Absoluut. Net zoals mijn collega’s
trouwens. We willen dat de gemeente er
proper bijligt. Het enige dat ons frustreert,
is het zwerfvuil langs de baan.”

“Heel veel. Zo was ik vorige zomer aan
de slag als parkwachter op het recyclagepark. Ook voeren we begrafenissen
uit. We delven de graven en begraven de
kist. En dan zijn er nog de noodsituaties.
Toen er enkele jaren geleden een zware
overstroming was in Rugge, schoten we
meteen te hulp.”

Blijft sluikstorten een probleem in
Avelgem?
“Toch wel. Net zoals in vele andere
gemeenten en steden. Sommige mensen
staan niet stil bij de gevolgen voor het
milieu. We zien soms de gekste dingen
liggen. Zo lag er rond Halloween een
nagemaakt lijk met ketchupbloed in de
graskant. Dat was toch even verschieten.”

“Het was eens zo koud dat
mijn baard bevroor. Ik leek
precies de Kerstman.”

“Maar het is niet allemaal kommer en
kwel. Zo zijn er de Mooimakers die de
strijd tegen zwerfvuil aangaan. Dat zijn
inwoners die het sluikstort in hun buurt
opruimen. Bij deze is de oproep voor meer
Mooimakers gedaan”, besluit Patrick.

De temperaturen flirtten de voorbije
weken met het vriespunt. Maar in
tegenstelling tot wat veel mensen
denken, is de winter net een erg
drukke periode voor jullie.
“Dat is inderdaad een grote misvatting. In
de winter zijn we heel actief. Van bladeren
ruimen tot de wintersnoei van bomen
en bloembollen planten. We doen het
allemaal. Als het hard vriest, dan strooien
we zout rond de openbare gebouwen. Bij
sneeuw zetten we onze sneeuwschop aan
het werk.”

WORD MOOIMAKER
Geef jij gehoor aan de oproep van
Patrick? Word Mooimaker en houd
Avelgem mee proper. Mooimakers
zijn vrijwilligers die een (stukje) straat
proper houden door het zwerfvuil langs
de straat te verzamelen. Imog zorgt
voor het nodige opruimmateriaal.

“Maar niet alleen wij verrichten berenwerk.
Ook de wegenwerkers gaan bij zware
weersomstandigheden door weer en wind.
Je hoort ons daar niet over morren.”

> Mooimaker worden van jouw straat?
Mail naar milieu@avelgem.be.
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NIEUWE
HUISSTIJL

AVELGEM LEEFT

KLEUREN

Avelgem is een kleine, bescheiden en
authentieke gemeente. De natuur, het
groen en de Schelde zijn niet weg te
denken uit het straatbeeld. Verder valt er
op recreatief vlak van alles te beleven.
Veel jeugd- en sportfaciliteiten, voorzieningen voor kunst en cultuur en een rijk
aanbod aan mooie fiets- en wandelroutes.
Kortom: Avelgem leeft, met mensen en
voor mensen. En dat alles vertaalt zich in
het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl.

Avelgem is fier een Scheldegemeente te
zijn en dat straalt de nieuwe huisstijl ook
uit. De combinatie van blauw en groen
creëert het perfecte evenwicht tussen
water en natuur.

LOGO OVERAL ZICHTBAAR
Onze gemeente zit in een nieuw kleedje.
Dat merk je in het straatbeeld. Van
baniervlaggen tot muurframes aan
de openbare gebouwen. Ook de
broodzakken van je lokale bakker stralen
de verse huisstijl uit. We zijn trots op ons
nieuwe logo en Avelgem.

BEELDMERK ‘A’
Avelgem vormt een knooppunt/uitvalsbasis voor verschillende fiets- en wandelroutes. De fietsbrug over de Schelde is
een belangrijke schakel die Vlaanderen
verbindt met Wallonië. Deze schakel en
de ‘A’ van Avelgem herken je perfect in het
beeldmerk. De boog van de ‘A’ staat ook
symbool voor de rivier, de Schelde, die de
grens vormt van de gemeente.

DUURZAAM SHOPPEN MET
HANDIG HEBBEDING
Door corona ging de nieuwjaarsreceptie dit jaar niet door. Maar niet
getreurd. We stuurden onze beste wensen
op met de post. Ook krijgen jullie een
handig hebbeding voor het nieuwe jaar:
een opvouwbare winkeltas. Volledig in de
nieuwe huisstijl. Natuurlijk.
> Je leest alles over de nieuwe huisstijl op
www.avelgem.be/huisstijl.

8

9

- N I EU WS

- N I EU WS

Een nieuw jaar, een nieuwe start
voor Avelgem. Onze gemeente heeft
een gloednieuwe, frisse huisstijl. Wat
zijn we trots een Scheldegemeente
te zijn.

LEEN EEN S PEL
VAN DE BIB

ID EN T IT EITS KAA RT MET
V IN G ER A F D R UKKEN

N IEUW E
D IEN ST V ER LEN IN G

“We spelen een spel vanavond!”
De bib biedt een mooie selectie
gezelschapsspellen voor alle leeftijden.
Je kan maximum drie spellen
tegelijkertijd ontlenen. Gratis.

Voor de aanvraag en afhaling van een
nieuwe identiteitskaart (e-ID) zijn we
voortaan verplicht om jouw vingerafdrukken te nemen. Voor het afhalen van de
kaart moet je een afspraak maken met
de dienst burgerzaken. Een volmacht
geven aan een familielid of vriend is niet
meer mogelijk. De kostprijs en geldigheidsdatum blijven gelijk: je betaalt
20 euro voor de duur van 6, 10 of
30 jaar, afhankelijk van je leeftijd.

In een wereld vol verandering sturen
we Avelgem in de richting van een
dynamische, hedendaagse gemeente.
Met een blik op de toekomst streven
we naar een kwaliteitsvolle en efficiënte
dienstverlening. Daarbij zetten we jou
centraal. We werken aan een nieuw
dienstverleningsconcept waardoor het
contact met de gemeente nog vlotter
verloopt. In het voorjaar komt er een
afsprakenmodule. Snel en makkelijk
online een afspraak maken: het nieuwe
gewoon voor Avelgem.

> Zin om een gezelschapsspel te spelen
in de bib? Elke tweede vrijdag van de
maand beleven we samen een uurtje
spelplezier. Meer info vind je op
avelgem.bibliotheek.be.

De bomen in je tuin onder handen
genomen? Of staat dit op je to-dolijst
voor dit jaar? Dan hebben we goed
nieuws. Op maandag 29 maart komen
we je snoeihout gratis bij jou thuis
ophalen. Leg het snoeisel vóór 5 uur
’s morgens of de avond vóór de
ophaaldag na 19 uur op de stoep, goed
zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar
voor de ophaaldienst.
> Klachten? Meld die binnen 24 uur na
ophaaldatum op 0800 99827.

MA A K J E WO N IN G
AS B EST V E IL IG

AL HET LEKKERS
UIT JE B UURT

> Maak een afspraak bij de dienst
burgerzaken via burgerzaken@avelgem.be
of het nummer 056 65 30 30.

Zuid-West-Vlaanderen produceert elk
seizoen een overvloed aan heerlijk
voedsel. Koop je lokale producten
rechtstreeks bij de producent? Dan
geniet je van krakend vers, gezond en
lekker eten van dichtbij. Je weet niet
waar je al dat lekkers kan vinden? De
website van Voedselrijk helpt je op weg.

KOOP LOKA AL

> Surf naar www.voedselrijk.be of kom
coronaproof een kijkje nemen naar de
panelen bij volkstuin ‘Oeze Lochting’,
Doorniksesteenweg 128.

Werd je woning gebouwd vóór 2001?
Dan bestaat de kans dat er asbest
in je huis verborgen zit. Asbest is
een gevaarlijke stof die in meer dan
3.500 verschillende bouwmaterialen is
verwerkt. De stof is niet met het blote
oog zichtbaar. Daardoor weet je vaak
niet dat asbest in je woning aanwezig is.
De brochure ‘Hoe uw woning asbestveilig
maken?’ biedt hulp. Je leert de risico’s
kennen en krijgt tips over hoe je kan
omgaan met asbestmaterialen in en rond
je huis.

GEZOCHT:
JOBSTUDENTEN

> Meer info binnenkort via onze kanalen.

GEEF EEN AVELGEMBON CADEAU

BESTEL VIA DE TAKEAWAY-KAART

De zoektocht naar het ideale geschenk
bezorgt iedereen wel eens frustraties.
De oplossing voor je kopzorgen: geef
een Avelgembon. Samen met de nieuwe
huisstijl zitten ook de bonnen in een
nieuw jasje! En er is meer goed nieuws:
de vervaldatum van de Avelgembon
Exclusief werd verlengd naar 31 maart.
Voldoende tijd dus om iets leuks te
kopen bij een lokale handelaar.

Geen zin om zelf aan de slag te gaan in
de keuken? Schuif je voetjes onder tafel
dankzij de takeaway-kaart Avelgem.
De interactieve kaart verzamelt alle
ondernemers die werken op afhaling en
levering. Scrollen, klikken en bestellen.
Zo simpel is het. Smakelijk!

> Koop je Avelgembon(nen) aan via
www.avelgem.be/avelgembon.

> Tip: Heel wat horecazaken aanvaarden
Avelgembonnen.

> Plaats je online bestelling via
www.avelgem.be/takeaway-kaart.

Een centje bijverdienen in de zomervakantie? Word jobstudent in Woonzorghuis Ter Meersch. Als jobstudent sta je
in voor de dagelijkse verzorging van de
bewoners. Jouw profiel: je rondde net je
vijfde jaar Verzorging af, slaat makkelijk
een praatje en bent flexibel.

> Neem een kijkje op www.asbestinfo.be
of download de brochure op www.ovam.
be/communicatie-media-asbest.

> Interesse? Solliciteer vóór 28 februari
via www.avelgem.be/vacatures.
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L A AT J E SNOE IH OU T
OPHALEN

KOM DE WINTER VEILIG DOOR
Een strenge winter in ons Belgenlandje? Dat is al
een hele poos geleden. Maar wie durft na zo’n
gek jaar als 2020 zeggen dat het deze winter niet
zal sneeuwen? Daarom deze tips om de koude
maanden veilig en knus door te komen.
GLADHEIDBESTRIJDING

> Meer info over de strooifases:
www.avelgem.be/strooifases-gemeente.

•

Is de woning in de winter
onbewoond? Speel op veilig en
sluit het water af.

Het is verplicht om het voetpad voor je
woning sneeuw- en ijsvrij te houden.
Gebruik een borstel of sneeuwschop.
Leg de sneeuw die je verwijdert aan de
rand van het voetpad. Of gebruik het
voor een episch sneeuwgevecht.

18.09.2020 - 21.10.2020

AFWEGING
VERKEERSSITUATIE
Een snelheidsmeting is onderdeel van de
afweging of wij een verkeerssituatie
aanpassen. Dus op basis van een
snelheidsmeting alléén treffen we geen
maatregelen. Het is op iedere weg
mogelijk om harder te rijden dan
toegestaan. Het blijft een kwestie van
houding en gedrag om je snelheid aan te
passen aan de omstandigheden.

De gemiddelde gemeten snelheid in de
Nieuwstraat bedroeg 41 km/h. De toegelaten snelheid is 50 km/h. De maximale
snelheid van 85% van het verkeer was
49 km/h.

21.10.2020 - 13.11.2020

GEEF LOCATIE DOOR

De gemiddelde gemeten snelheid in de
Doorniksesteenweg bedroeg 41 km/h. De
toegelaten snelheid is 70 km/h. De maximale snelheid van 85% van het verkeer
was 69 km/h.

Zorg dat de temperatuur in alle
lokalen met waterleidingbuizen
steeds boven het vriespunt blijft.
Geef de nodige aandacht aan
buitenkraantjes en leidingen.

METING NIEUWSTRAAT

METING DEEL VAN
DOORNIKSESTEENWEG

Bij winterse temperaturen kunnen jouw
waterleiding en watermeter bevriezen. En
dat kan je heel wat geld kosten. Om dit te
vermijden, geeft De Watergroep enkele
tips.

•

SNEEUWVRIJE STOEP

Aantal metingen: 10.509

BEVROREN WATERLEIDING

•

Net als jij dragen we verkeersveiligheid een
warm hart toe. Daarom voeren we regelmatig
snelheidsmetingen uit in onze gemeente.
Zie je een bord met een lachend gezichtje?
Dan respecteer je de snelheidslimiet. En daar
worden wij dan weer blij van.

Heb je zelf een locatie in gedachten
voor een meting? Laat het weten aan
de dienst mobiliteit via 056 65 30 30
of mobiliteit@avelgem.be.

Aantal metingen: 31.814

> Meer tips: www.dewatergroep.be.
12
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De gemeente werkt volgens een vast
strooiplan om de belangrijkste gemeentewegen sneeuw- en ijsvrij te maken. In de
eerste fase strooien we langs busroutes,
schoolomgevingen, bedrijven, verbindingswegen en enkele wegen langs het
water. In de tweede en derde fase volgen
andere gemeentewegen en wijken.

SNELHEIDSMETINGEN VOOR
BETERE VERKEERSVEILIGHEID

SPIKKERELLE AAN HET WOORD
De culturele activiteiten staan op een laag pitje. Het podium
van GC Spikkerelle blijft voorlopig leeg. Deze vrijwilligers en
abonnees blikken terug op een cultuurarm 2020 en hopen op
een grote cultuurinjectie dit jaar. Wij duimen mee.

Nieuwsbrief: www.avelgem.be | Facebook: Spikkerelle Avelgem

Nico Debackere (50)

Pol Coeman (65)

Marie Christine Baert (69)

Pieter Lambrecht (41)

Hoe beleef je het gemis aan
cultuur/Spikkerelle?

Hoe beleef je het gemis aan
cultuur/Spikkerelle?

Hoe beleef je het gemis aan
cultuur/Spikkerelle?

Hoe beleef je het gemis aan
cultuur/Spikkerelle?

“Ik mis het Spikkerelle van vóór corona.
Hoewel de gemeente Avelgem sterk
inzette op een goede heropstart in
oktober voelde het toch vreemd aan.
Cultuur beleven online is niet hetzelfde
als live.”

“Naast de optredens mis ik vooral de
culturele evenementen en organisatie
van culturele activiteiten, zoals de tweejaarlijkse Feesteworp. Zo’n evenement
zet Avelgem in de kijker als bruisende
gemeente.”

“Cultuur neemt een belangrijke plaats in
in ons leven. Wij proberen dit gemis te
compenseren door muziek te beluisteren,
wandelingen en fietstochten te maken én
te videobellen met familie.”

“In deze donkere, koude periode is het
gemis groot. Vooral het in spanning afwachten tot de theatervoorstelling begint.
En natuurlijk het nakaarten met vrienden
in de foyer bij een schuimende pot bier.”

Waar kijk je het meest naar
uit eens Spikkerelle terug
open is?

Waar kijk je het meest naar
uit eens Spikkerelle terug
open is?

Waar kijk je het meest naar
uit eens Spikkerelle terug
open is?

Waar kijk je het meest naar
uit eens Spikkerelle terug
open is?

“Gewoon zoals het vroeger was:
genieten van een gezellige avond met
muziek of theater en achteraf bijpraten.”

“Het samenkomen in een laagdrempelig
huis. Cultuur scheidt geen mensen, maar
brengt ze dichter bij elkaar.”

“Naar de optredens met Jef Neve, Sioen
met Graceland en vele andere. En natuurlijk naar de vele ontmoetingen met familie
en kennissen.”

“Om de oude bekenden te treffen. En met
plezier terug te blikken op een beklijvend theaterstuk of muziekvoorstelling.
Kortom: om cultureel verrast te worden.”

Wat is je leukste herinnering?

Wat is je leukste herinnering?

Wat is je leukste herinnering?

Wat is je leukste herinnering?

“Murderballads en K’s Choice zijn me
zeker bijgebleven, omdat ik ook gitaar
speel. Guido Belcanto en André Brasseur
konden ons ook bekoren.”

“Bij een concert van Willem Vermandere
vroeg de zanger of zijn vrienden mochten
blijven eten. Achter bleek dat hij vreesde
dat we te weinig vis hadden (lacht).”

“Er zijn er zoveel. Maar de optredens van
Herman van Veen zijn altijd top. Ook de
seizoensvoorstelling van Spikkerelle is elk
jaar verrassend en leuk.”

“Het theaterstuk Vorst van Compagnie
Cecilia vond ik magnifiek. Op muzikaal
vlak de optredens van Spinvis. Muziek
van een oneindige schoonheid!”

Ijverige vrijwilliger

Toegewijde vrijwilliger
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Vaak geziene abonnee

Enthousiaste abonnee
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BLIJF OP DE HOOGTE VAN HET
LAATSTE CULTUURNIEUWS

RAAK ELKAAR MET WOORDEN
POËZIEWEEK 2021 IN
TEKEN VAN SAMEN

Van 28 januari tot
3 februari vindt de
negende editie van de
Poëzieweek plaats. Het
thema dit jaar: SAMEN.
Ook wij vieren mee.
Deel een zelfgekozen of
zelfgeschreven bericht
of doe mee aan de
poëziewedstrijd ‘Poëzie
van A tot Z’.
We leven in tijden van
grote verschillen, maar
tegelijk is er veel
samenhorigheid. Daarom
is het thema van de
Poëzieweek dit jaar
SAMEN. De Poëzieweek
viert het samenleven,
samenhangen en
samenzijn. Ook in Avelgem
valt er dit jaar heel wat
te beleven tijdens deze
feestelijke week.

Gedichtendag
Donderdag 28 januari
is het Gedichtendag:
verras collega’s, familie en
vrienden met een gedicht.
Aan de ontbijttafel, via
WhatsApp, of heerlijk
ouderwets met een kaartje
in de brievenbus. Alles
kan en alles mag. Deel je
gedicht op sociale media
met #Gedichtendag.

#Avelgemsgedicht
Fleur in deze coronatijden je raam op met
een zelfgekozen of zelfgeschreven gedicht.
Vandaag hebben we
meer dan ooit nood aan
aanrakingen. Woorden zijn
daartoe in staat. Bezorg
de bib een foto van jouw
16
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MEER INFO: WWW.POEZIEWEEK.COM

raamgedicht of deel je foto
op sociale media met
#Avelgemsgedicht. We
zetten alle ingezonden
foto’s online. Zo
verspreiden hoop en
positiviteit zich sneller dan
het coronavirus.

Poëziewedstrijd van
A tot Z
Ben je een echte poëet?
Neem deel aan de poëziewedstrijd Poëzie van A tot
Z - HALTE. Langs de oude
spoorwegbedding tussen
Avelgem en Zwevegem
geniet je naar lieve lust
van prachtige gedichten
op het Poëziepad. Krijgt
jouw gedicht een mooi
plekje langs het traject?
Het zou zomaar goed
kunnen.

Voor onze helden
van de zorg
17

G EMEENT E
O P AF SPRAAK
056 65 30 30
info@avelgem.be
marjoleinvinck
#mirawandelroute

adelinelsvlt
#fietsersbrug

boeboe_tje
#scheldemeersen

De gemeentediensten werken momenteel enkel op afspraak. Maak een afspraak voor
je langskomst op het nummer 056 65 30 30 of via info@avelgem.be.

UI T ZO N DE R LIJ KE SLUI T I N GSDAG E N
- Maandag 5 april 2021: Paasmaandag

- M EDI A

POL IT IE
tom.delmotte
#mirawandeling

rumithevizsla
#scheldemeersen

stijn_vercruysse
#relax #scheldemeersen

De politie van Avelgem maakt deel uit van politiezone Mira. Het lokaal kantoor vind je op
het gemeenteplein. Voor een aangifte of klacht moet je een afspraak maken.
Dit kan via www.pzmira.be of het nummer 056 62 67 00.

C OLOF ON
jan_coucke
#industrialarcheology

lodlau
#coronawandeling

stijn_steiner
#gravelride

runningpeetse
#sundaywalk
18

melissa_pille
#hiking #sunny

EEN PLEKJE
IN ONZE
EREGALERIJ?
DEEL JE
FOTO MET
#IGAVELGEM

Verantwoordelijke uitgever:
Gemeentebestuur Avelgem
Kortrijkstraat 8
8580 Avelgem

Vragen of suggesties?
communicatie@avelgem.be
De volgende editie verschijnt in de week
van 5 april. Indien corona het toelaat,
verschijnt er in het volgende magazine
een UiT-kalender. Geef je activiteit vóór
1 maart 2021 in via de UiT-databank.

Foto’s:
Fotografencollectief Foca Scaldis
Peter Malaise en Dirk Liviau
Andere fotografen:
Nele Naert
Opmaak:
Dienst communicatie
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#AVELGEMFONKELT
www.avelgem.be

www.facebook.com/gemeenteavelgem

@GemeenteAvelgem

#igavelgem

