INFOMAGAZINE

J U L I-S E P T E M B E R 202 1

TROTS OP AVELGEM

Jachthaven Kloron
Scheldekaai Kerkhove

A-AN HET WOORD
Trots op Avelgem							

04

A-NIEUWS
Ravotparadijs voor je viervoeter							08
Huur een handige harry								08
Save the date: feest 50-jarigen							08
Een extra boom je in buurt?							08
Maak een afspraak								08
Vind troost op de troostplek							09
Geef inbrekers minder kans							09
Verras met een Avelgem horecabon						09
Zorg voor erfgoed								10
Schrijf je in op BE-alert								12

A-PPLAUS
Mooimaker Fons Demeulemeester							13

A-SPREEKT
A-TIP
Avelgem Zomert: staycation in eigen gemeente					
16
Spikkerelle is terug								18
150 jaar Stijn Streuvels								19
Vind jij de happy stones?								20
Ga op blind date met een boek							
21

3

- I N HO U D

Klaar voor de zomer								14

TROTS OP AVELGEM
De zomer is in het land. Eindelijk. Dankzij de vele acties voor
het ontwikkelen van een aantrekkelijke dorpskern wordt het
zalig vertoeven in eigen gemeente. “We moeten meer tonen dat
we trots zijn op Avelgem”, aldus Stijn Devos (41), waarnemend
voorzitter van de Ondernemersraad.

- A N HET WO O R D
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“Dankzij ‘A-ntrepreneurs’

Van kleurrijke banners boven de centrumstraten tot de vernieuwde huisstijl. Het
straatbeeld van Avelgem onderging de
voorbije maanden een metamorfose. ”En
er staat nóg veel moois te gebeuren om
Avelgem aantrekkelijker te maken”, aldus
Stijn Devos. “Te beginnen met een grote
marketingcampagne.”

gaan collega’s veel meer te
rade bij elkaar.”
Ook ben je de drijvende kracht achter
A-ntrepreneurs Avelgem. Wie zijn
dat?

Wat moeten we ons voorstellen bij die
marketingcampagne?

“Alle ondernemers uit Avelgem. Vroeger
was er weinig contact tussen handelaars
onderling. Met de oprichting van
A-ntrepreneurs willen we ondernemers
dichter bij elkaar brengen. En met succes.
Want collega’s gaan nu veel meer te rade
bij elkaar.”

- A N HET WO O R D

“Alles staat in het teken van de slogan
‘Avelgem, da’s ongezien’. De betekenis is
dubbel. Enerzijds is de gemeente bij velen
nog onbekend, anderzijds is het ongezien
wat je in Avelgem allemaal kan beleven.
De slogan zal je overal zien op on- en
offline kanalen van de gemeente.”

Wat zie jij op vlak van lokale handel
nog graag gebeuren in Avelgem?

“Van de centrale ligging tot

“Het is uitkijken naar het opfrissen van de
industriezone, zoals voorzien in het
meerjarenplan. Momenteel nodigt de
Nijverheidslaan niet uit. Maar met meer
groen en meer aandacht voor zwakke
weggebruikers wordt ook de industriezone een ongezien mooi plekje om te
vertoeven (lacht).”

het groen: we moeten onze
troeven meer uitspelen.”
Was zo’n campagne broodnodig?

“Absoluut. De gemeente kent een
historisch hoge leegstand, ze verdrievoudigde de afgelopen tien jaar. Hoog tijd dus
om onze troeven meer uit te spelen: de
centrale ligging, het groene karakter, én
natuurlijk de diversiteit aan handelszaken.
Zowel in de detailhandel als industrie telt
de gemeente veel mooie ondernemingen.
Daar moeten we meer mee naar buiten
komen.”

EVENEMENTEN
VOOR HANDELAARS
Toelichting masterplan Avelgem
dinsdag 13 juli - 19.30 uur - online

Je staat nu twee jaar aan het roer
van de Ondernemersraad. Wat was je
grootste drijfveer?

Comedy Night A-ntrepreneurs
woensdag 14 juli - 19 uur - Zomerplein

“Ik wil terug een positieve sfeer creëren
rond het ondernemen in Avelgem. Én
komaf maken met die hoge leegstand.
Avelgemse starters moeten zin krijgen om
te ondernemen in eigen gemeente.”

Meer info en inschrijven:
www.a-ntrepreneurs.com
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Vanaf begin juli kan je hond zich vrij
uitleven op de nieuwe hondenspeelweide
achter het Woonzorghuis Ter Meersch.
De graszone van 2.600 m², ingericht
met een wadi en een lage grasheuvel,
is een waar ravotparadijs voor je trouwe
viervoeter. Een kruipbuis en enkele
stammen bezorgen je hond eindeloos
speelplezier. Binnenin is er ook een deel
afgebakend voor kleine honden. In het
najaar fleuren bomen en struiken de
hondenspeelweide extra op.

SAV E THE DATE:
FEEST 5 0 -JARIGEN

V IN D T R OOST OP D E
T R OOST P LEK

G EEF IN B R EKER S
MIN D ER KA N S

Ben je een rasechte Avelgemnaar en
geboren in 1971? Of liep je school in
onze gemeente? Hou dan zeker de
datum voor het feest voor de 50-jarigen
vrij in je agenda. Het feest vindt plaats
op 10 november in Salons Alta Ripa,
Doorniksesteenweg 355/357 in Outrijve.
Wat je mag verwachten? Een gezellige
party met leeftijdsgenoten, lekker eten
en goede muziek. Ambiance!

Heel wat mensen verloren een geliefde
door corona. Maar onze dierbaren
vergeten? Nooit. Op de weide achter
Woonzorghuis Ter Meersch komt een
Troostplek. De definitieve aanleg vindt
plaats in het najaar, maar we zorgden
al voor een afbakening. Er komt een
boom, haag en zitbank met uitzicht op
de natuur van de Scheldemeersen. De
troostplek wordt een plek voor iedereen
die worstelt met een gemis, verlies,
afstand … ruimer dan corona.

Na meer dan een jaar ‘blijf in je kot’ wil
iedereen graag eens uitvliegen. Jammer
genoeg denken inbrekers misschien
hetzelfde. Probeer hen voor te zijn en
neem de nodige maatregelen om diefstal
tijdens je afwezigheid te vermijden.
Je kan ook altijd beroep doen op een
diefstalpreventieadviseur voor een
huisbezoek.

> Meer info: marino.dierick@telenet.be.

EEN EXTRA BOOM IN
JE BUURT?
Het gemeentebestuur zoekt constant
nieuwe manieren om onze gemeente
verder te vergroenen en mooier te
maken. Ken jij ergens een leuke locatie
op het openbaar domein waar de
gemeente nog één of meerdere bomen
kan aanplanten? Laat het weten.

> Je vindt de hondenspeelweide vanaf
juli op de groenzone achter het
WZH Ter Meersch, Leopoldstraat 26.

H UU R E EN H AN D IGE
H A R RY
Hebben je muren dringend een likje verf
nodig? Ga je verhuizen? Of moet je
herstellingswerken uitvoeren maar ben
je zelf minder goed te been? Dan kan je
een beroep doen op de klus- en verhuisdienst. Een handige harry van vzw Effect
schiet jou te hulp. Gas-, elektriciteits- en
dakwerken komen niet in aanmerking.
Je haalt een klusjesman in huis voor
29,48 euro per uur, exclusief btw.

> Vraag een huisbezoek aan via
www.diefstalpreventieadviseur.be.

> Kom een kijkje nemen achter het
WZH Ter Meersch, Leopoldstraat 26.

V ER R A S MET EEN AV ELG EM HOR ECAB ON
Op zoek naar een leuk en origineel geschenk? Met de Avelgem horecabon trakteer je
iemand op een figuurlijke pint, een lekker etentje of gezellige overnachting. Of je doet
jezelf (en je gezin) wat qualitytime cadeau. Als toetje steun je ook de horecazaken uit
jouw buurt.

> Geef je mogelijke boomlocatie door via
milieu@avelgem.be.

• Prijs één horecabon = acht euro (gemeente legt twee euro bij)
• Aankoop beperkt tot 80 euro per persoon (bonwaarde = 100 euro)
• Enkel voor de particuliere inwoners van Avelgem

MAAK EEN AFSPRAAK

De Avelgem horecabon is geldig tot en met 31 december 2021 en verkrijgbaar in het
gemeentehuis, de bib, Spikkerelle, sociaal huis en het sportcentrum.

De administratieve diensten werken
enkel op afspraak. Maak je afspraak
24/7 via www.avelgem.be/digitaalloket,
e-mail of telefonisch tijdens de
openingsuren. We zijn dagelijks
telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot
12.30 uur. Je kan onze diensten ook
rechtstreeks mailen. Heb je bijvoorbeeld
de dienst burgerzaken nodig? Mail dan
naar burgerzaken@avelgem.be.

> Huur een klusjesman via 056 28 27 72
of klusjesdienst@vzweffect.be.

> Ontdek alle preventietips op
www.1dagniet.be.

> Meer info via www.avelgem.be/horecabon.

> Je vindt alle contactgegevens op
www.avelgem.be/openingsuren.
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R AVOT PA R AD IJ S VOOR
J E V I ERVOE TE R

ZORG VOOR ERFGOED
Van het stationsgebouw tot kasteel Scheldeburcht. Wat zijn we trots
op onze mooie openbare gebouwen. We dragen dan ook zorg voor
ons historisch erfgoed. Aan veel gebouwen drongen uitbreidings- en
renovatiewerken zich op. Een overzicht van de belangrijkste werken.

Nieuw ontmoetingscentrum
in Kerkhove
Op de site van de kerk van Kerkhove
komt een nieuw ontmoetingscentrum.
Via een architectuurwedstrijd van de
provincie wordt een ontwerpbureau
voor deze opdracht geselecteerd.
Eind 2021 moet het winnend ontwerpbureau bekend zijn.

Sportcentrum Ter Muncken:
nieuw dak en zonnepanelen

- N I EU WS

- N I EU WS

Het sportcentrum kreeg deels een nieuw
dak om waterinsijpeling te voorkomen.
Op dit vernieuwde dak komen deze zomer
264 zonnepanelen. Ook jij zal kunnen
participeren in zonnepanelen op openbare
gebouwen via een aandelensysteem.
Binnenkort volgt een infomoment.

Renovatiewerken
stationsgebouw
De voorbije weken werden tal van
renovatie- en herstellingswerken
uitgevoerd aan het stationsgebouw
(herstellen of stabiliseren van de
schoorstenen, bijwerken van de
voegen, vervangen van bakstenen
waar nodig …). Een grotere en
grondige aanpak is voorzien in 2024.

Renovatiewerken
kasteel Scheldeburcht

Nieuwe dienstverlening door uitbreiding
sociaal huis
In 2016 kocht de gemeente de woning met achterliggende loods naast het
sociaal huis aan. Deze aankoop creëert bijkomende ruimte voor nieuwe
dienstverlening zoals psychologische hulp, juridische eerstelijnsbijstand, lokaal
dienstencentrum, enz. De uitbreidingsplannen zijn af. Kort na het zomerverlof
starten de werken in twee fasen. In een eerste fase wordt een nieuwbouw
voorzien achter de woning. Hier komen nieuwe vergaderzalen, nieuwe burelen
en een ontmoetingsruimte. De werken zullen een jaar in beslag nemen.
In de tweede fase (najaar 2022) verhuist het personeel tijdelijk naar de nieuwe
burelen en vergaderruimten. Dan start de renovatie van de middenbouw en
achterbouw in de Leopoldstraat 66. In deze fase krijgen het huidig onthaal en
de burelen van de sociale dienst en dienst woon-zorg een grondige make-over.
Ook de inrichting van de sociale kruidenier staat dan gepland. Het einde van
het project is voorzien tegen eind 2023.

Volgend schooljaar nemen zowel de
muziek- als tekenacademie hun intrek
in kasteel Scheldeburcht. Maar voor de
verhuis kon gebeuren, waren grondige
herstellings- en opfrissingswerken nodig.
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A-pplaus

SCHRIJF JE IN
OP BE-ALERT
Een grote brand, overstroming of stroomonderbreking? Bij een
noodsituatie in Avelgem willen we je graag snel verwittigen. Onze
gemeente maakt hiervoor gebruik van BE-Alert, een systeem dat je
meteen verwittigt en de nodige instructies geeft bij een noodsituatie via
sms, e-mail of telefoon.
In geval van nood geven
we jou de nodige aanbevelingen via BE-alert.
Zo weet je meteen wat te
doen om jezelf en anderen
in veiligheid te brengen
(bv. ramen en deuren
sluiten bij een brand).

BE-Alert gebruikt
verschillende kanalen om
jou te waarschuwen. Je
kan een BE-Alertbericht
ontvangen via een sms,
een gesproken bericht via
een vaste telefoonlijn of
een e-mail. BE-Alert heeft
voldoende capaciteit om
een groot aantal inwoners
via verschillende kanalen

Laat je waarschuwen,
waar je ook bent
Een burgemeester,
gouverneur of de Minister
kan een alarm verzenden
op basis van een
adressenlijst. Daarom is
het heel belangrijk dat je
je inschrijft op BE-Alert.
Je kan verschillende
adressen en verschillende telefoonnummers
registreren. Je woont
bijvoorbeeld in Avelgem
maar werkt in Brugge,
Gent ... ? Registreer beide
adressen en je blijft steeds
op de hoogte.

Bij een grote noodsituatie,
kan er ook een bericht
worden uitgestuurd op
basis van locatie. Iedereen
die fysiek aanwezig is in
die zone krijgt dan een
sms. Zo kan je dus ook
verwittigd worden als je
een dagje in de Ardennen
bent, een uitstap maakt
naar de zoo, de cinema ...

- P P LA U S

Van sms tot e-mail

tegelijkertijd op de hoogte
te stellen.

Registreer je gratis
Je kan je heel gemakkelijk
en gratis registreren op
www.be-alert.be. Vul het
inschrijvingsformulier zo
volledig mogelijk in.

MOOIMAKER FONS DEMEULEMEESTER
MOOIMAKER
FONS
DEMEULEMEESTER
Begin
juni liep ‘De Grote
Zwerfvuilactie’
in Avelgem. Fervent Mooimaker
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Fons Demeulemeester (67) ging met zijn stalen ros de baan op om afval te
Begin
juni liep
Zwerfvuilactie’
in Avelgem.
Fervent
Mooimaker
ruimen.
“Ik ‘De
wasGrote
al Mooimaker
van vier
straten, maar
voor
deze actie wilde ik
Fons
Demeulemeester
(67)
ging
met
zijn
stalen
ros
de
baan
om
afval teop rond
nog een tandje bijzetten”, aldus Fons. “Zo ruimde ik ook het op
zwerfvuil
ruimen.
“Ik
was
al
Mooimaker
van
vier
straten,
maar
voor
deze
actie
wilde ik van
de jachthaven in Kerkhove.” Naast Mooimaker is Fons trotse glasbolpeter
nogde
een
tandje
bijzetten”,
aldus
Fons.
“Zo
ruimde
ik
ook
het
zwerfvuil
op rondmee.
glasbol in de Ruggestraat. “Bij het passeren neem ik altijd het zwerfvuil
de En
jachthaven
in
Kerkhove.”
Naast
Mooimaker
is
Fons
trots
glasbolpeter
van
dat is nodig, want vaak is het huilen met de pet op.” Wil je zelf Mooimaker
de worden?
Ruggestraat.
“Bij
het
passeren
neem
ik
altijd
het
zwerfvuil
mee.
En
dat
Laat het weten aan de dienst17
via milieu@avelgem.be. is
1mileu
3
nodig, want vaak is het huilen met de pet op.” Wil je zelf Mooimaker worden?
Laat het weten aan de dienst mileu via milieu@avelgem.be.

KLAAR VOOR DE ZOMER
Vorig jaar gooide corona roet in het eten. Maar nu kunnen we
eindelijk terug vakantieplannen maken. Op reis of een staycation?
Deze Avelgemnaars snakken vooral naar een normale zomer vol
plezier.

Stel je kandidaat via www.avelgem.be/babbelkousen

Juul Coessens (10)

Zoë Voet (19)

Lieven Voet (52)

André Meere (75)

Wat is je favoriet zomers
plekje in Avelgem?

Wat is je favoriet zomers
plekje in Avelgem?

Wat is je favoriet zomers
plekje in Avelgem?

Wat is je favoriet zomers
plekje in Avelgem?

“Ik fiets en wandel vaak langs de trage
wegen. Maar het liefst vertoef ik in
de Scheldermeersen. Daar kan je tussen
de koeien wandelen als ze thuis zijn.”

“Zonder twijfel het terras van Jeugdhuis
Krak! Sfeer en gezelligheid verzekerd
met een vleugje muziek en leuke
barmedewerkers.”

“Een deel van een oude Scheldearm in
Waarmaarde dat nu gebruikt wordt als
visput. Ik neem mijn klapstoel mee en
geniet met volle teugen van de natuur.”

“De volkstuin Oeze Lochting. Ik ga er
dagelijks langs voor het onderhoud van
mijn tuintje. Het is een leuke ontmoetingsplaats om tips te krijgen en te babbelen.”

Heb je vakantieplannen?

Heb je vakantieplannen?

Heb je vakantieplannen?

Heb je vakantieplannen?

“Ik ga mee op Chirokamp. De andere
vakantieweken vind je mij op de
speelpleinwerking in Outrijve. Daar
hebben ze de leukste en tofste moni’s! De
vakantie afsluiten doe ik met mijn ouders
en zus aan zee.”

“Voorlopig staat alleen het Chirokamp
naar Mol vast. Voor de rest heb ik geen
bijzondere plannen. Ik zie wel waar de
zomer mij naartoe brengt.”

“Spanje of Italië staan op ons
verlanglijstje. Hopelijk kunnen we eindelijk
terug met volle teugen genieten van een
warme, rustgevende vakantie.”

“We hebben een verblijf aan zee waar we
wekelijks naartoe gaan. Maar eigenlijk is
Avelgem op zich al leuk. Je hoeft niet ver
te gaan om een leuke zomer te beleven.”

Het vrijetijdsleven komt terug
op gang. Naar wat kijk je uit
in Avelgem deze zomer?

Het vrijetijdsleven komt terug
op gang. Naar wat kijk je uit
in Avelgem deze zomer?

Het vrijetijdsleven komt terug
op gang. Naar wat kijk je uit
in Avelgem deze zomer?

“Ik kijk vooral uit naar de spontane
avonden in Krak. Én naar het Zomerplein
met alle leuke optredens. Dat was vorig
jaar een geweldig succes!”

“In september is er Waarmaarde Feest,
een jaarlijks hoogtepunt. Vorig jaar werd
dit helaas afgelast, maar ik kijk er naar
uit om iedereen terug te ontmoeten in de
feesttent met een drankje en hapje.”

“Gewoon een wandeling maken en
mensen ontmoeten. We gaan ook dikwijls
fietsen en dan zijn de fietsknooppunten
ideaal! Na de rit kan een koffietje drinken
op een zonnig terras niet ontbreken.”

Student

Student bachelor lager onderwijs

Het vrijetijdsleven komt terug
op gang. Naar wat kijk je uit
in Avelgem deze zomer?
“Ik kijk uit naar de braderie. Daar is
meestal een straattheater en natuurlijk
ook een kermis!”
14

Commercieel bediende

Gepensioneerd
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AAN HET WOORD IN HET
VOLGENDE INFOMAGAZINE?

STAYCATION
IN EIGEN GEMEENTE
Avelgem Zomert. En jij zomert
toch ook heerlijk mee? Teken
voor een zomer vol plezier in
eigen gemeente met een hele
reeks activiteiten. En beleef zo
een staycation om nooit meer te
vergeten.

ZOMERPLEIN
- N I EU WS

ZOMERPLEIN
MEER INFO EN ALLE ACTIVITEITEN:

www.avelgem.be/avelgemzomert | Facebook: Avelgem Zomert
Organisatie: Spikkerelle

Op zaterdag 28 augustus is het terug
kuieren geblazen in de centrumstraten
van Avelgem. Niemand minder dan
Gene Thomas treedt samen op met de
partyband Ontpopt. Ook heel wat andere
muziekgroepen trakteren je op leuke
optredens. Niet te missen, La Braderie!

Meer info over La Braderie:
www.avelgem.be/avelgemzomert.
-T I P

Beleef een bruisende zomer op het
Zomerplein Avelgem! Tot eind augustus
toveren we het evenemententerrein om
tot een sfeervolle en coronaproof
buitenlocatie in het verlengde van
Spikkerelle.

LA BRADERIE

Een concert, de seizoensvoorstelling
van Spikkerelle, een avondje humor …
Het staat allemaal op de agenda van het
Zomerplein.

Volg de Facebookpagina van
Avelgem Zomert voor de laatste
info.
Koop je tickets online via
www.avelgem.be/webshop.

TOERISTISCH AANBOD
Geniet van een prachtige wandeling in
eigen gemeente. Of ontdek Avelgem
op je stalen ros met de nieuwe fietslus
‘Rondomrond Avelgem’. Je komt heel wat
verborgen parels tegen. Benieuwd naar al
het moois dat onze Scheldegemeente te
bieden heeft? De nieuwe toeristische gids
is je ideale metgezel.

Ontdek het toeristisch aanbod via
www.avelgem.be/toerisme.
Haal je toeristische gids af in het
gemeentehuis, Spikkerelle of de
bib.
8
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150 JAAR
STIJN STREUVELS

E IS
SPIKKERELL

TERUG

Na een maandenlange sluiting is het zover: Spikkerelle is terug!
De dienst cultuur staat te popelen om het cultuurseizoen 21-22
aan jullie voor te stellen op vrijdagavond 20 augustus in en rond
Spikkerelle. Volg zeker de socials en blijf op de hoogte.
Facebook: Spikkerelle Avelgem | Nieuwsbrief: www.avelgem.be

Een stoet van
activiteiten viert
dit jaar de 150ste
verjaardag van Stijn
Streuvels. Ook in
Avelgem, waar de
schrijver school
liep en achttien jaar
woonde, valt heel
wat te beleven en te
ontdekken.
In een literaire wandeling
met de ErfgoedApp neemt
auteur Hans Depelchin je
mee naar de Waterhoek
en de Scheldemeersen.
Begin juli organiseert het
Lijsternest in Ingooigem
een boekenclub rond
de Teleurgang van de
Waterhoek.

Mira in openlucht
Op zaterdag 21 augustus
kan je in Rugge de
spraakmakende film
Mira (1971) in openlucht
bekijken. Daarnaast
loopt tot eind september
in het Lijsternest een
fototentoonstelling van
Magnum-fotografe Bieke
Depoorter, geïnspireerd
door haar beroemde
dorpsgenoot.

Podiumspektakel
Oktober wordt dé
feestmaand bij uitstek.
Dan speelt in Spikkerelle
een multimediaal
podiumspektakel.
Amateurtheater, de jonge
videokunstenaars van
19

Spacemakers, de dansers
van Ariadne en livemuziek
vinden elkaar in een
zinnenprikkelende
hommage aan Streuvels.

Streuvelsvensters
En dan zijn er in de
lente van 2022 nog vijf
mysterieuze Streuvelsvensters die verspreid in
Zuid-West-Vlaanderen
de universele thema’s
van de meester in een
hedendaagse setting
plaatsen. Dat en nog veel
meer!

Ontdek het volledige
programma op
www.150jaarstreuvels.be.

GA OP BLIND DATE
MET EEN BOEK

10.000 stappen per dag verbetert
je gezondheid. Dat zeggen wij niet,
maar de Japanse onderzoeker
Dr. Hatano. Daarom stippelde de
sportdienst vijf 10.000-stappenwandelingen uit. Vind de schat
met ‘happy stones’ en laat andere
wandelaars zoeken naar jouw
prachtig versierde steen.

Deel jouw happy stone-moment

Trek erop uit en kies uit één van de vijf
10.000-stappenwandelingen (± 7,5 km).
Vind de schat met ‘happy stones’ aan de
start, laat één steen met jou meereizen
naar een nieuwe plek en leg de steen
versierd neer op een voor jou mooie plek
om andere wandelaars op te vrolijken. Zo
reizen de stenen rond in onze gemeente
en verspreiden ze kleine momenten van
geluk.

Bij de schat vind je een kaartje, stiften
om je steen te versieren en een handige
wegbeschrijving. De routes zijn ook
beschikbaar via www.avelgem.be.

Vond je een happy stone? Die zijn net iets
te groot voor jouw broekzak. Laat ze dus
vooral liggen. Een trotse foto delen mag
wel, graag zelfs! Poseer voor een leuke
happy stone-selfie en deel je foto op
sociale media met #igavelgem. Wie weet
verschijnt jouw happy stone-moment in
het volgende infomagazine!

Alle wandelingen starten aan één
van de vijf kerken in Avelgem. Je
kan je fiets of wagen kwijt op de
aanpalende parking.

Maak zelf happy stones
Wil je zelf ook nieuwe happy stones de
wereld insturen? Ga op zoek naar leuke
stenen, was ze goed en beschilder ze met
latex verf of permanente markers. Verstop
de stenen in onze gemeente (speelpleintjes, speelbossen, wandelpaden …).

Verborgen schat
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VIND JIJ DE
HAPPY STONES?

Ga op blind date
met… een boek. Lezen
wordt zo nóg leuker.
Kies uit de vakantiekoffer van de bib een
verpakt boek en laat
je verrassen. Want de
looks van een boek
zeggen niet alles over
zijn inhoud.
De boeken in de vakantiekoffer zijn verpakt, in
neutraal bruin papier,
en voorzien van enkele
trefwoorden. “Je krijgt
een kleine indicatie of het
boek wel bij je past”, zegt
bibliothecaris Caroline
Vercruysse. “Maar het blijft

toch vooral een verrassing,
net zoals bij een echte
blind date.”

Liefde op eerste gezicht
Want hoe je het draait of
keert: stiekem beoordelen
we allemaal een boek op
basis van de cover. “En
terecht”, gaat Caroline
verder. “Maar zo loop je
vaak de leukste boeken
mis. Deze blind date laat je
kennis maken met minder
populaire of minder vaak
gelezen boeken. Maar
dat maakt ze niet minder
mooi. Wie weet wordt het
wel liefde op het eerste
gezicht.”
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Was je date een succes?
Stuur een vakantiefoto mét
je blind date naar
bibliotheek@avelgem.be
en maak kans op een
boekenbon.

Geen verantwoording
Een blauwtje gelopen?
Geen potten gebroken. Je
kan meteen een nieuwe
date aangaan. En je hoeft
je tegenover je vorige date
niet te verantwoorden. Veel
plezier samen!

Ga deze zomervakantie
langs in de bib,
Doorniksesteenweg 77A,
en kies je blind date.

G EMEENT E
O P AF SPRAAK

katrijndecoster
#breakfastwithaview

cedricdepraetere
#sunset

mattonjairo
#scheldemeersen

www.avelgem.be/afspraak
056 65 30 30 (onthaal gemeentehuis)
info@avelgem.be (algemeen)
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, telefonisch of via e-mail. Je vindt alle contactgegevens
van de diensten op de gemeentelijke website.

UI T ZO N DE R LIJ KE SLUI T I N GSDAG E N

- M EDI A

- Woensdag 21 juli: nationale feestdag
- Maandag 16 augustus: vervangende feestdag (recyclagepark en bib open)
lodlau
#fatherandson

melissanuyttens
#dronephotography

beel.isabelle
#backyardhiker

PO L 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
natuurfotomya
#tijdvoornatuur

myrianne.vanbecelaere
#beautifulnature

danyminnaert
#scheldemeersen

Rik D’haene
#squirrelfriends
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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
Opmaak:
Dienst communicatie

Vragen of suggesties?
communicatie@avelgem.be
De volgende editie verschijnt in de week
van 27 september. Indien corona het
toelaat, verschijnt er in het volgende
magazine een UiT-kalender. Geef je
activiteit vóór 1 augustus 2021 in via de
UiT-databank.
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Carpe diem! ©cedricdepraetere
www.avelgem.be

www.facebook.com/gemeenteavelgem

@GemeenteAvelgem

#igavelgem

