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A-SPREEKT

DROMEN VAN HET
MOOISTE KROONTJE
De overdracht van de kroon is in
zicht. Niet van het koningshuis, wel
van Miss België. De kans bestaat dat
binnenkort een Avelgemse schone
het miss-landschap regeert.
Michèle Debouverie (19) zit bij de
33 finalistes om op 31 maart tot
mooiste van het land gekroond te
worden. Wij duimen alvast!

Gaat voor jou een kinderdroom in vervulling?
“Absoluut. Finaliste zijn van Miss België: daar
droomde ik als klein meisje van. Vroeger speelde
ik altijd prinsesje thuis. Dan trok ik een mooie
jurk aan en liep ik rond met de hakken van mijn
mama. Maar dat was niet de enige reden waarom
ik deelnam. Ik wil ook een voorbeeld zijn. Zeker
voor jongeren. Die hebben in deze coronatijden
meer dan ooit een rolmodel nodig.”

Hoe kreeg je te horen dat je bij de finalistes
zat?
“Begin januari kreeg ik bezoek aan de deur van
het comité. De 40 nog overgebleven kandidates
gingen ze een voor een af. De omslag lag op
de drempel, de filmploeg ging achteruit om
onze reactie te filmen. Door de vele promotie
die ik maakte, had ik er een goed gevoel over.
Maar toch sprong ik een gat in de lucht. Én mijn
ouders. Die keken mee in het deurgat (lacht).”
4
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De opvolgster van Celine Van Ouytsel moest
eigenlijk al in januari bekend zijn. Maar je raadt
het al: ook daar stak corona een stokje voor. De
exacte datum van de finale ligt eindelijk vast:
woensdag 31 maart. “Jammer, want ik kon gerust
nog langer genieten van dit uniek avontuur”, aldus
Michèle. “En wie weet zal dat ook zo zijn.”

Door corona was het dit jaar een
aparte voorbereiding. Meestal gaan
de finalistes op reis en zijn er veel
activiteiten. Hoe verloopt dat nu
allemaal?

Hoe is je relatie met de andere
kandidates?
“Heel goed. We zijn in korte tijd een
hechte vriendinnengroep geworden.
Vroeger was er soms sprake van
favorietjes, maar dat gevoel heb ik niet.
Iedereen krijgt evenveel kansen om zich
te tonen. Het zijn allemaal supersterke
kandidates. Ik gun iedereen het kroontje.
Dat meen ik oprecht.”

“Dit jaar is het helemaal anders. Het werd
geen reis naar Egypte, maar een trip in
eigen land. En natuurlijk net toen er een
koudegolf was. Bij min zes waagden
we ons in bikini en op hakken aan een
sneeuwballengevecht (lacht). Maar het
was een superleuke ervaring. Dit nemen
ze mij nooit meer af.”

Stel dat je in de finale de vraagt krijgt
“Wat typeert jouw gemeente?” Wat
zou je zeggen?

“Op de trip waagden we

“Het landelijke karakter. Je hebt hier niet
de drukte van een grote stad, maar toch
valt er in Avelgem heel wat te beleven. Er
zijn mooie fiets- en wandelroutes en voor
de dames lange winkelstraten. Ik heb
hier alles wat ik nodig heb om gelukkig te
zijn.”

- A N HET WO O R D

ons bij min zes in bikini aan
een sneeuwballengevecht”
Door die bikinishows krijgt de missverkiezing soms de stempel van
vleeskeuring.

“De Mirabrug is voor mij

“Dat vind ik jammer. Een goed voorkomen
is belangrijk, maar het gaat over zoveel
meer. Ook je persoonlijkheid en karakter
zijn van belang. Je moet sociaal zijn,
goed in de omgang en sterk in je
schoenen staan. Kijk maar naar Celine
(van Ouytsel). Ze viel in de finale op haar
knieën. Toch verloor ze haar glimlach niet
en stond ze direct recht alsof er niets
gebeurd was.”

het ideale rustplekje aan
de Schelde”
Is er een Avelgems plekje waar je
helemaal tot rust komt?
“De Mirabrug. Zonder twijfel. Ik ga
regelmatig de brug op met mijn paarden
of ga er wandelen met mijn honden. Voor
mij het ideale rustplekje aan de Schelde.”

Een miss België is ook sociaal
geëngageerd. Steun jij een specifiek
doel?

STEM OP MICHÈLE

“Ik zet me in voor het Charity project van
Miss België in Cambodja. De verkoop van
steunkaarten tijdens de preselectie bracht
al 2.100 euro op. Ik hoop in totaal 4.000
euro in te zamelen. Dat zou mooi zijn.
Maar ik ben zeker niet de enige die goede
doelen steunt. Alle meisjes dragen hun
steentje bij.”

Wil jij ook dat Michèle het kroontje van
Miss België wint? Stem op haar via
app.missbelgium.be of sms MB 18
naar 6665. De finale kan je op
31 maart live volgen op Eclips TV.
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DIGITAAL LOKET
BREIDT UIT

Digitaal aanvragen
Een attest nodig? Een
adreswijziging doen of een
aanvraag indienen? Surf
vanaf 1 april naar
www.avelgem.be/digitaalloket. Via het digitaal loket
kan je heel wat attesten
en documenten online
aanvragen. Handig! Want
zo wordt een bezoekje
aan het gemeentehuis
overbodig. Voortaan doe
je het allemaal vanuit je
luie zetel. En je kan daarbij
op je beide oren slapen.
De aanvraag gebeurt in
een veilige omgeving. Je
moet enkel je elD of de
itsme®-app bij de hand
hebben.

8

Klik, bel of mail

Dynamische gemeente

Heb je toch een
gemeentedienst nodig?
Alle diensten werken op
afspraak. Gemakkelijk
toch? Geen wachtrij
meer. Kom wanneer het
voor jou het best past. De
dienst legt jouw dossier op
voorhand klaar.

Met de vernieuwing van
het digitaal loket sturen
we Avelgem in de richting
van een dynamische
hedendaagse gemeente.
We streven naar een
kwaliteitsvolle en efficiënte
dienstverlening waarbij jij
centraal staat.

Maak een afspraak via
www.avelgem.be/afspraak,
telefoon of e-mail. En
prik meteen een moment
in de agenda’s van de
medewerkers. Alle
telefoonnummers en
e-mailadressen vind je op
de website.

Lees meer over het
digitaal loket via
www.avelgem.be/
dienstverlening.
Vraag je attest of
document online aan
via www.avelgem.be/
digitaalloket.

- N I EU WS
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Goed nieuws. Vanaf
1 april kan je via
het digitaal loket
24/7 documenten
opvragen of een
aangifte doen. En
dat op elke locatie
en elk toestel. Met
de uitbreiding van
onze kanalen is een
afspraak maken ook
makkelijker dan ooit.

Vanaf 1 april is er een nieuwe blauwe zak.
En dat is goed nieuws, want voortaan
mogen alle plastic verpakkingen bij
het pmd. Dat betekent een pak minder
restafval, en veel meer recyclage. In de
nieuwe blauwe zak mogen binnenkort
alle huishoudelijke plastic verpakkingen.
Heb je nog oude pmd- of foliezakken?
Geen probleem. De oude blauwe zakken
blijven onbeperkt geldig, de foliezakken
kan je tot eind dit jaar gebruiken als
pmd-zak.

LAAT HET ZOEMEN
MET B LOEMEN

A AN V R AAG V IER IN G
JUB ILEUM

MEER AF VAL IN
JE T UIN AF VALB AK

Bijen verdienen in deze periode extra
zorg. Ze zijn erg nuttig en een onmisbare
schakel in de natuur. Helaas wordt het
aanbod van nectar en stuifmeel steeds
kleiner. Het project ‘Laat het zoemen
met bloemen’ wil daar verandering in
brengen. En jij kan helpen. Hoe? Door
een zakje bloemenzaad op basis van
een speciaal mengsel te bestellen en te
zaaien. De bijtjes zijn er dol op.

Ben je 50, 60 of 65 jaar getrouwd of
ken je jubilarissen die een gouden,
diamanten of briljanten huwelijk vieren?
Neem minstens een maand vooraf
contact op met de dienst burgerzaken
voor een aanvraag tot ontvangst. Een
delegatie van het gemeentebestuur
biedt enkele geschenken aan. Ook
echtparen die door de coronaperiode
een feest moesten uitstellen, komen in
aanmerking.

Wist je dat je een tuinafvalbak kan
huren bij Imog? Je kan er heel wat zacht
tuinafval in kwijt zoals gras,
haagscheersel en bladafval. Naargelang
de grootte van je tuin kies je de juiste
bak. Sinds dit jaar mag naast het gewone
tuinafval ook niet-bereid groente- en
fruitafval in de tuinafvalbak. Voorlopig
is dit een proefproject voor één jaar. Bij
een positieve evaluatie wordt het project
verlengd.

> Maak je afspraak bij dienst burgerzaken
via www.avelgem.be/afspraak.

> Bestel je tuinafvalbak online via
www.imog.be.

> Bestel een zakje bloemenzaad via
www.west-vlaanderen.be/bijen.

RESULTATEN
SNELHEIDSMETINGEN
Voor het verhogen van de verkeersveiligheid voert de gemeente regelmatig
snelheidsmetingen uit. Deze keer waren
de Maraillestraat, Pontstraat,
Oudenaardsesteenweg en Doorniksesteenweg aan de beurt.

> Je vindt alle details in de folder die je
thuis ontving.

> Bekijk de resultaten van de metingen
op www.avelgem.be/snelheidsmetingen.

C H EC K D E GE L D IGH E ID
VA N J E D O C U M E NTE N

V R A AG JE P R EMIE( S ) A AN
ONDERSTEUNINGSPREMIES

KLIMAATPREMIES

Droom je van een eigen handels- of
horecazaak in de kern van Avelgem?
Dan helpt de gemeente je graag op weg
met subsidies die kunnen oplopen tot
5.000 euro.

Installeerde je bij jou thuis een
warmtepomp? Heb je een geveltuintje
aangelegd? Of organiseerde je een
initiatief rond het klimaat? Dan kom je in
aanmerking voor een klimaatpremie(s).

> Ontdek alle ondersteuningspremies via
www.avelgem.be/ondersteuningspremies.

> Ontdek alle klimaatpremies via
www.avelgem.be/klimaatpremie.

WERKEN AAN
V EILIGE WERKEN

We durven voorzichtig hopen op een
zomer waarin (plezier)reizen mag.
Plan je een vertrek naar het buitenland?
Controleer dan tijdig of je identiteitskaart, reispas en rijbewijs nog geldig zijn
en laat de documenten vernieuwen bij de
dienst burgerzaken. Ook voor kinderen
jonger dan 12 jaar ben je verplicht een
identiteitsbewijs (kids-ID) bij te hebben
buiten België.

De gemeente maakt werk van veilige
bouw- en wegenwerken in Avelgem.
Het charter werftransport moet zorgen
voor minder ongelukken. Zo wordt onder
andere werftransport (met tractoren)
voor en na schooltijd verboden in de
schoolomgeving.
> Zie je als inwoner bij de begin- en
einduren van de scholen werfverkeer?
Meld dit aan de dienst mobiliteit via
056 65 30 30 of mobiliteit@avelgem.be.

> Maak je afspraak bij dienst burgerzaken
via www.avelgem.be/afspraak.
10
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A L L E PL A STIC
VE R PA K K IN GE N IN 1 ZAK

G E M E EN T EL IJ K E
ZO R GTO EL AGE N

BELEEF DE RONDE
T HUIS IN JE Z ETEL

Draag je zorg voor je (groot)ouder thuis?
Ben je zwaar zorgbehoevend? Of zit
je in een zorgsituatie? Dan kom je in
aanmerking voor een gemeentelijke
zorgtoelage. De toelages variëren van
20 euro per maand tot 50 euro per jaar.
De uitbetaling gebeurt in december voor
de zorg-, mantelzorg- en incontinentietoelage. De palliatieve toelage ontvang je
enkele weken na de aanvraag.

LAAT JE
VACCINEREN
De vaccinatiecampagne tegen COVID-19 is al enkele weken bezig.
Tegen ten laatste het begin van de herfst moet iedereen die dit wil,
ingeënt zijn. Het is trouwens belangrijk dat je je laat vaccineren.
Voor jezelf én voor elkaar. Zo verslaan we samen het coronavirus.

> Vraag een aanvraagformulier aan bij
dienst woon-zorg of doe je aanvraag via
www.avelgem.be/zorgtoelagen.

- N I EU WS

D O E M EE M E T
3 0 % M I N DE R AF VAL

Deze verkeersmaatregelen zijn van
kracht op zondag 4 april:
- parkeerverbod langs straten die liggen
in de omgeving van het rondpunt in
Kerkhove.
- Brugstraat volledig afgesloten in beide
richtingen vanaf 10.30 uur.

Sorteren doen we allemaal. Toch bevat
een gemiddelde restafvalzak zo’n 30%
recycleerbaar materiaal. Van doucheflacons en andere pmd-verpakkigen tot een
hemd zonder knopen. Er belandt heel
wat afval onterecht in de restafvalzak.
Met de campagne ‘30% minder’ helpen
we je op weg om je restafvalzak te
verkleinen. Neem deel aan acties en
evenementen, zie jouw afvalzak slinken
en maak kans op mooie prijzen! De actie
loopt tot eind 2021.

- Oudenaardsesteenweg richting
Wortegem-Petegem in beide richtingen
afgesloten vanaf 14.30 uur.

Je laten vaccineren is
gratis en doe je vrijwillig.
Hoe meer mensen zich
laten inenten, hoe beter
we kunnen voorkomen
dat het coronavirus
zich verder verspreidt.
We beschermen zo de
meest kwetsbaren en
verminderen de druk op de
zorg. Zo zullen we stapje
voor stapje meer vrijheid
terugkrijgen.

Veilig vaccin
De gebruikte coronavaccins zijn uitgebreid
getest én goedgekeurd
door het Europees Geneesmiddelenagentschap.

Sommige mensen kunnen
wel last hebben van
milde bijwerkingen zoals
hoofdpijn, spierpijn, pijn
op de plek van de prik
of lichte koorts. Deze
klachten verdwijnen
na een paar dagen.
De overheid houdt de
veiligheid van het vaccin
heel goed in de gaten.

Wanneer vaccineren?
Je krijgt, als het zover
is, een persoonlijke
uitnodiging om je te laten
vaccineren via sms, brief
of e-mail. Daarbij heb je
de optie om te bevestigen,
weigeren of de afspraak te
verplaatsen. De keuze ligt
bij jou.

- Bij de doortocht van de renners in
Kerkhove moet je omrijden via de
Kruisstraat en de Krevelstraat.
Wij supporteren in onze zetel alvast voor
Kerkhovenaar Arjen Livyns. Veel succes,
Arjen!
> Meer info vind je via www.avelgem.be/
tijdelijke-verkeersmaatregelen.

> Doe mee via 30procentminder.be.
12
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Waar vaccineren?
Voor de inwoners van
Zwevegem, Avelgem en
Spiere-Helkijn vinden de
vaccinaties plaats in de
Sint-Pauluszaal,
Italiëlaan 6 in Zwevegem.

Reservelijst 65-plussers
Voor een vlot verloop
leggen we een reservelijst
aan van 65-plussers. Kan
je jou snel verplaatsen
naar het vaccinatiecentrum? Vul dan het
formulier in op
avelgem.be/reservelijst.

Algemene vragen over
je vaccinatie? Lees
alles rustig na op
avelgem.be/vaccineren.

- N I EU WS

Ook dit jaar rijdt de Ronde van
Vlaanderen richting Oudenaarde door
Kerkhove. Eerst passeren de heren, een
tijdje later volgen de dames. Door corona
blijft de belangrijkste boodschap: beleef
de koers thuis, voor het scherm of via de
radio. Passeert de koers voor je deur en
wil je de passage zien? Hou dan rekening
met de veiligheidsmaatregelen.

Eigen keuze

TERUGBLIK OP 2020
Dat 2020 een apart jaar was, wisten we al. Maar voor Avelgem werd
het ook een boeiend jaar met heel wat mooie realisaties. We pikken
er graag voor jou enkele verwezenlijkingen uit.

AANKOOP KRINGLOOPWINKEL
De gemeente kocht het pand in de Doorniksesteenweg 185 – 187 aan. De aankoop van dit
pand biedt zekerheid voor het behoud van een
Kringloopwinkel in Avelgem en biedt
mogelijkheden voor de ontwikkeling van
andere dienstverlening.

Fan van voetbal, volleybal of tennis? Dit kan
allemaal op het omnisportveld ‘Blue Star’ in
wijk de Munkkouter. Het omnisportveld zag in
2020 het levenslicht na een participatietraject
met de buurt. De gemeente pakte ook de
terreinomgeving aan.

Het gemeentebestuur maakt werk
van een fietsvriendelijk Avelgem.
Het fiets- en circulatieplan voor
het centrum leverde al mooie
resultaten op. Zo zagen heel wat
fietsstraten het levenslicht en
werden heel wat voetpaden
verbreed. In april staan volgende
acties op het programma.

Geen auto’s rond schooltijd
Tegelijk komt in de Sint-Jansstraat, kant
Kerkhofstraat, een proefopstelling voor
een schoolstraat. Dit geeft meer ruimte
aan voetgangers, fietsers en wachtende ouders. Gemotoriseerd verkeer is
op schooldagen van 8.15 tot 9 uur en
van 15.30 tot 16.15 uur verboden in de
schoolomgeving. Op woensdag is de
schoolstraat van toepassing van 8.15 tot
9 uur en van 11.15 tot 12 uur. Tijdens deze
uren is de straat enkel toegankelijk voor
voetgangers, fietsers en hulp- en nutsdiensten. Bewoners kunnen de straat
steeds uitrijden, maar niet inrijden.

Vanaf vrijdag 16 april geldt eenrichtingsverkeer in de Kerkstraat, Leopoldstraat
en Kasteelstraat voor motorvoertuigen.
Zo krijgen fietsers meer ruimte. Fietsers
mogen in beide rijrichtingen rijden en ook
de fietsstraten blijven behouden.

AANPASSING SCHOOLTOELAGE
De gemeente voorziet al enkele jaren een
schooltoelage voor kinderen in kwetsbare
gezinnen. Sinds 2020 behoren ook kinderen
met een verhoogde tegemoetkoming
tot de doelgroep.

OOK 2021 IS / WORDT EEN BOEIEND JAAR
We maken dit jaar verder werk van veilige en goede fietsverbindingen. Ook de
uitbouw van het gemeentelijk patrimonium is een prioriteit. Zo staat de uitbreiding
van het sociaal huis op de planning en wordt het dak van sportcentrum Ter Muncken
vernieuwd. Het gemeentebestuur zet ook sterk in op recreatie. Lopers kunnen
binnenkort hun energie kwijt op een Finse piste. En met de aanleg van een hondenspeelweide krijgen viervoeters hun eigen ravotparadijs.
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Eénrichtingsverkeer
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AANLEG OMNISPORTVELD

FIETSERS
VOOROP

JEUGD AAN HET WOORD
De jeugdactiviteiten staan op een laag pitje. Verenigingen
snakken naar normale tijden. Maar hun werking volledig
stopzetten? Dat nooit. Deze Avelgemse jeugdverenigingen
springen creatief om met corona. Chapeau!

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

Zoë (19) en Anna (20)

Jarne (22) en Viktor (21)

Freek Notebaert (34)

Flore Coeman (24)

Hoe ga je met je vereniging
creatief om met corona?

Hoe ga je met je vereniging
creatief om met corona?

Hoe ga je met je vereniging
creatief om met corona?

Hoe ga je met je vereniging
creatief om met corona?

“We delen ons speelveld op met linten en
zorgen dat de bubbels ver genoeg van
elkaar blijven. Gelukkig is er in Avelgem
voldoende speelruimte voor kinderen. Het
gemis aan contactspelletjes is wel groot.”

“Alle vergaderingen vinden online plaats.
Met de bubbels van tien kozen enkele
leden ook voor hun andere hobby.
Hopelijk komt er snel verandering in en
mogen we iedereen terug verwelkomen.”

“We werken achter de schermen naarstig
verder aan projecten. Zo konden inwoners genieten van lichtinstallaties bij handelaars. Ook Krak 2.0 komt eraan, een
aanbod dat jongeren zal aanspreken.”

“We proberen origineel uit de hoek te
komen. Zo schreef elk bestuurslid
leuke nieuwjaarswensen naar
muzikanten. Momenteel zoeken we naar
een alternatief voor ons Feesteweekend.”

Waar kijk je het meest naar
uit eens alles terug ‘normaal’
is?

Waar kijk je het meest naar
uit eens alles terug ‘normaal’
is?

Waar kijk je het meest naar
uit eens alles terug ‘normaal’
is?

Waar kijk je het meest naar
uit eens alles terug ‘normaal’
is?

“Naar het samenzijn met de leiding. We
missen onze vergaderingen en chiroweekends. We snakken naar een kamp waar
iedereen elkaar kan knuffelen.”

“Naar een normale werking. Zoals de
wekelijkse vergadering, afdelingsweekends en onze fuif Chiroics. En natuurlijk
als kers op de taart een normaal kamp.”

“Om onze deuren terug te openen voor
onze bezoekers! En dat ze kunnen
genieten van ons volledig nieuw terrasinterieur. Laat de zon maar komen!

“Naar muziek spelen samen. Ik ben
benieuwd of we alle noten nog kennen...
En natuurlijk het gezellig napraten na de
repetitie. Kortom: een harmonie zijn.”

Wat mis je het meest?

Wat mis je het meest?

Wat mis je het meest?

Wat mis je het meest?

“Zonder twijfel het leidingsweekend en de
leefweek! Dat zorgt voor een echte groep.
Door een week samen te wonen, leer je
elkaar van een andere kant kennen.”

“Naast het leiding geven is de Chiro
gewoon gewoon één grote vriendengroep.
We missen het regelmatig afspreken met
elkaar.”

“Een gezellig avondje samen in het jeugdhuis. De ideale plek om elkaar te
ontmoeten, activiteiten te bedenken en
die creatief uit te werken.”

“Het toewerken naar een doel. Om te
repeteren voor het volgende optreden
en die gezonde stress te ervaren. Dat we
maar rap terug kunnen musiceren!”

Chiromeisjes Avelgem

Chirojongens Avelgem
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Jeugdhuis Krak

Jeugdharmonie
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BLIJF OP DE HOOGTE VAN HET
LAATSTE JEUGDNIEUWS

AVELGEM,
DA’S ONGEZIEN

Het Festival van het
Landschap, zegt
je dat iets? Nog
niet? Dan wordt het
dringend tijd. Na
eerdere edities in
Tiegem en Sint-Denijs
strijkt het festival
dit jaar immers neer
in Avelgem, van
donderdag 17 tot en
met zondag 20 juni.
Haast op automatische
piloot stappen we dagelijks
door het landschap,
maar blijven we er ook
voldoende stilstaan? We
wonen en werken in het
landschap, maar wanneer
hebben we ‘t nog eens

echt beleefd? Het Festival
is daarom een ode aan
ons landschap: we vieren
de schoonheid ervan aan
de hand van workshops,
wandelingen, fietstochten,
lezingen en tal van andere
verrassende activiteiten,
met de Avelgemse Scheldemeersen als rode draad.

Zoveel te beleven
Wat je mag verwachten?
Fiets- of wandeltochten langs trage wegen
die je nooit eerder
gebruikte, lezingen en
een doorlopende expo
over het ontstaan, de
geschiedenis, het gebruik
en de toekomst van het
landschap. Kinderen die
18

zich spelenderwijs uitleven
in het landschap, terwijl
volwassenen wegdromen
bij een film, vleugje muziek
of luisterverhaal.

Activiteiten in
openlucht
Het Festival van het
Landschap is een initiatief
van Intercommunale
Leiedal, in samenwerking met de gemeente
Avelgem, erfgoed zuidwest,
Stadlandschap Leie en
Schelde en tal van lokale
partners. Omdat het
landschap centraal staat,
organiseren we alle activiteiten bij voorkeur in open
lucht, met respect voor de
coronamaatregelen.

Vespabar Bossuit

Dit is de bar van vespaverhuurder Vespa2Rent. Voor of na je tocht is het heerlijk
vertoeven in de bar, met een cocktail,
streekbiertje of sangria. Ook voor de
kleine honger kan je er terecht. De bar
bevindt zich op een rustige locatie met
speeltuin en zicht op de Schelde. Je
waant je in het zuiden en kan er een
partijtje petanque spelen.

LEUKE HOTSPOTS

Vespabar Bossuit
Oeverstraat 3, 8583 Bossuit
www.vespa2rent.be

Hoevekaffee Het Ganzenhof

Het Hoevekaffee is een uniek, inclusief
initiatief van Groep Ubuntu x 8K. Dit belevingscafé wordt uitgebaat door mensen
met een beperking en mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Je geniet er
van een heerlijke lunch, een vers gebakken taart of een glaasje huisgemaakte
limonade. Je komt terecht in een oase
van rust en laat er alle drukte van de dag
achter je. Het Ganzenhof is een
ecologische bioboerderij die mensen en
hun omgeving inspireert en ondersteunt.

NIEUWE FIETSROUTE
Avelgem is een fiets- en wandelparadijs
met tal van routes die je langs heerlijke plekjes leidt. Spring op de fiets en
ontdek de nieuwe fietsroute ‘Rondomrond
Avelgem’.

Fietsroute ‘Rondomrond Avelgem’

Lus van ± 38 km, verkent ook de mooiste
plekjes van buurgemeenten.

Hoevekaffee Het Ganzenhof
Bosstraat 2, 8580 Avelgem
www.groepubuntux8k.be
ganzenhof@groepubuntux8k.be

Haal de nieuwe toeristische gids
vanaf 6 april af in Spikkerelle,
het gemeentehuis of de bib.
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-T I P

-T I P

In Avelgem valt er heel wat te
zien, te doen en te proeven. De
unieke ligging, het natuurschoon
en de vergezichten maken van de
Scheldegemeente een toeristische
trekpleister. Speciaal voor jou in
primeur: enkele tips uit de nieuwe
toeristische gids.

© laura lodewijckx

FESTIVAL VAN HET
LANDSCHAP

5 UITDAGINGEN VAN
DE BUITENSPEELHELD

A-PPLAUS

Kinderen houden ervan om buiten te ravotten. Maar buitenspelen,
waar is dat eigenlijk goed voor? Wij presenteren je vijf uitdagingen van
de buitenspeelheld.
1. Met elkaar leren omgaan én
opkomen voor jezelf.

3. Creatieve oplossingen verzinnen.
Spelen gaat uitdagingen aan met de
nodige verbeelding. Kinderen zoeken
naar alternatieven en proberen die uit om
te zien of het werkt: spelen is trial & error.

4. Ontdekken wat je goed kan en
graag doet.

2. Het avontuur opzoeken en zo
risico’s leren inschatten.

Spelen doe je omdat je graag speelt, niet
omdat het moet. Zonder druk van buitenaf krijgen kinderen alle ruimte om dingen
uit te proberen en hun eigen passies en
talenten te ontdekken.

Zonder uitdaging is buitenspelen maar
saai. In hun spel zoeken kinderen bewust
naar uitdagingen en een balans tussen
plezier en angst. Door risico’s op te
zoeken gaan kinderen ze ook steeds
beter beheersen.

- P P LA U S

-T I P

Vrienden maken, ruzie hebben en
oplossen, opkomen voor jezelf: dat alles
zit in buitenspelen. Want door rekening te
houden met elkaar kan je samen je spel
verderzetten.

5. Bewegen, bewegen! En daar alle
ruimte voor nemen.
Groter, complexer en dus uitdagender: bij
kinderen zorgen buitenruimtes vaak als
vanzelf voor meer intensieve beweging.

XL- EDITIE BUITENSPEELDAG
Dit jaar zorgt de dienst jeugd en cultuur in samenwerking met de sportdienst op
woensdag 21 april voor een heel speciale XL-editie van de Buitenspeeldag. We
focussen dit jaar op buiten spelen in je eigen buurt en gaan op tal van speelzones in Avelgem ravotten! Bereid je maar voor op leuke speelactiviteiten,
springkastelen, een wilde zone of de ‘buitenhangdag’ zone voor tieners!
> Meer info over de buitenspeeldag vind je op www.avelgem.be/buitenspeeldag.
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MOUNTAINBIKECLUB KRIERECROSSERS
Wordt Avelgem de nieuwe mountainbikegemeente bij uitstek? Als het van
mountainbikeclub Krierecrossers afhangt alvast wel. De club stippelde met de
‘Kriereroute’ een eerste uitdagende mountainbikeroute uit in Avelgem. De
route is goed voor een tocht van 47 kilometer en start aan sportcentrum
Ter Muncken. “We zijn heel trots op het resultaat”, aldus Brecht Nuitten (39) van de
Krierecrossers. “De route is heel populair. Ook bij kinderen. Wekelijks leggen
we met een groepje volwassen en kinderen de route af.”
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G EMEENT E
O P AF SPRAAK

adelinelsvlt
#scheldemeersen

bartdeme
#schelde

katrijndecoster
#winterwandeling

www.avelgem.be/afspraak
056 65 30 30
info@avelgem.be
Een attest, akte of uittreksel nodig? Via het digitaal loket kan je heel wat attesten en
documenten online aanvragen. Toch een gemeentedienst nodig? Maak een afspraak
via www.avelgem.be/afspraak, het nummer 056 65 30 30 of via info@avelgem.be.

UI T ZO N DE R LIJ KE SLUI T I N G SDAG E N

- M EDI A

- Donderdag 13 mei 2021: O.L.H.-Hemelvaart
- Vrijdag 14 mei 2021: brugdag
- Maandag 24 mei 2021: pinkstermaandag
stef_outside
#zonsondergang

vverbeke
#dronephotography

vanelstlandepascal
#fotografie

POL IT IE
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
dirkdevos
#winterwonderland

tom en lien fotografie
#avelgem

mya verleye
#belgianweather

carinelefebvre2
#igavelgem
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bc_ysa
#morningvibes

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

Verantwoordelijke uitgever:
Gemeentebestuur Avelgem
Kortrijkstraat 8
8580 Avelgem
Foto’s:
Fotografencollectief Foca Scaldis
Peter Malaise en Dirk Liviau

Vragen of suggesties?
communicatie@avelgem.be
De volgende editie verschijnt in de week
van 28 juni. Indien corona het toelaat,
verschijnt er in het volgende magazine
een UiT-kalender. Geef je activiteit vóór
1 mei 2021 in via de UiT-databank.

Opmaak:
Dienst communicatie
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Abonneer op de
nieuwsbrief
Tweewekelijks ontvang je de laatste nieuwtjes van Avelgem in je mailbox

Scan de QR-code of abonneer je
via www.avelgem.be/nieuwsbrief

WIN
Word de 500e abonnee en win een
Avelgembon ter waarde van 25 euro.

www.avelgem.be

www.facebook.com/gemeenteavelgem

@GemeenteAvelgem

#igavelgem

