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CIRCUS OP HET WATER
Dat je kan voetballen of tennissen in Avelgem weet iedereen.
Maar wist je dat je ook kan waterskiën in Avelgem? Met
Skibo Waterski Club hebben we zelfs een waterskiclub die
internationaal hoge toppen scheert. Het show waterskiduo
Margot Callewaert (35) en Jurgen Vanderheyden (45) werd in
2019 Europees kampioen bij de dubbels.

- A N HET WO O R D
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In 2017 strandden Margot en Jurgen met
een tiende van een punt op een zucht van
de officieuze Europese titel. Twee jaar
later was het wel raak voor dit enthousiaste duo. Samen zetten ze Avelgem en
bij uitbreiding heel België op de waterskikaart.

Wat is jullie volgende grote doel?

Veel jongeren kiezen voor voetbal of
tennis. Waarom kozen jullie op jonge
leeftijd voor waterskiën?

Jurgen: “We mikken hoog op het WK.
Een vierde plaats is zeker realistisch.
Toplanden als Australië en de VS zijn een
klasse apart. Zij hebben professionele
waterskiërs in hun rangen. Maar wie weet
kunnen wij dé verrassing worden van het
toernooi.”

Margot: “Ik zal vooral supporteren voor
mijn collega’s van het Belgisch Waterski
Showteam. Zij gaan volgend jaar naar het
WK in Florida. Ik stelde mij geen kandidaat
omdat ik een jaar geleden zwanger was.”

Aan een reis naar Florida hangt een
stevig prijskaartje. Moeten jullie zelf
instaan voor alle kosten?

Jurgen: “Toen ik jong was, ging ik met
mijn ouders vaak naar het Klein Strand
in Jabbeke. Ik keek toen altijd met grote
ogen naar waterskiërs die coole stunts
uitvoerden. Op een dag vroeg één
van die gasten of ik wilde leren varen
en waterskiën. Zo was de passie voor
waterskiën geboren.”

Jurgen: “Helaas wel. Iedereen betaalt zijn
eigen deel. We krijgen wel wat subsidies,
maar die dekken zeker niet alle kosten.
Ook verdienen we niets aan waterskiën.
We doen het uit liefde voor de sport.”
Margot: “We proberen wel de prijs naar
beneden te trekken door activiteiten te
organiseren. Zo staan we elk jaar op de
kerstmarkt in Kortrijk en doen we een
koekenverkoop. Alle beetjes helpen om
onze droom betaalbaar te maken.”

“We verdienen niets aan

waterskiën. We doen het
uit liefde voor de sport.”

In 2022 organiseren jullie zélf een
toernooi: het BK Blootsvoets Waterski.

Jullie halen halsbrekende toeren uit.
Het vertrouwen moet groot zijn in
elkaar.

Margot: “Daar zijn we heel blij om. Betere
reclame voor waterski in onze mooie
streek kunnen we ons niet wensen.”

Jurgen: “We vertrouwen elkaar
blindelings. En dat is nodig. Want
waterskiën kan je vergelijken met circus
op het water. Ik blijf letterlijk met de
voeten op de grond, maar Margot kan
zich echt pijn doen.”

Elke hondeneigenaar kent het wel: je bent lekker op wandel, tot je
hond plots stopt om zijn behoefte te doen. Niet het meest aangename
moment van de wandeling. Toch moet je altijd het kakje van je viervoeter
in je zakje doen. Die kleine moeite is belangrijker dan je denkt.
Hondenpoep is een sterk
onderschat gevaar. Het
veroorzaakt niet alleen
ergernis bij buurtbewoners, wandelaars of
spelende kinderen, ook
kan een onopgeruimd
kakje gezondheidsrisico’s
inhouden voor andere
dieren. Honden kunnen
besmet raken met wormen
als ze snuffelen in de
uitwerpselen van hun
soortgenoten.

Neem altijd je
verantwoordelijkheid
We vragen elke hondeneigenaar zijn verantwoordelijkheid te nemen: wie
voor een hond kiest, kiest

meteen ook voor de zorg
om zijn behoeften. Een
nette omgeving motiveert
iedereen om het net te
houden.

Opruimen = goed voor
portemonnee
Ook je portemonnee kan
je motiveren om het kakje
van je hond op te rapen.
Het laten liggen van
hondenpoep is namelijk
strafbaar en kan je een
boete opleveren. Welk
zakje je gebruikt, maakt
trouwens niet echt uit.
Of het nu om een zakje
uit de dierenwinkel, een
diepvrieszakje of een
winkelzakje gaat, het

PROEVEN VAN WATERSKI
Krijg je door Margot en Jurgen zelf
zin om op waterski’s te staan? Neem
contact op met Skibo-voorzitter
Jean Claude Callewaert:
callewaerttack@telenet.be of bel
0479 34 97 02.

Margot: “Dat vertrouwen groeit door veel
samen te trainen. Het duurde enkele jaren
vooraleer we de basismoves onder de
knie hadden. Maar onze sterkte is dat we
onze mening durven zeggen tegen elkaar.”
(lacht)
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belangrijkste is dat het
in de vuilnisbak belandt.
Deponeer het zakje in
de vuilnisbak bij je thuis
of een straatvuilnisbak
onderweg.

WIST JE DAT
Je hond laten loslopen
op het platteland lijkt
onschuldig, maar kan
drastische gevolgen
hebben voor koeien.
In hondenpoep kan
de Neospora-parasiet
zitten. Indien drachtige
dieren daarmee besmet
worden, kan dit leiden
tot vroeggeboorten of
misvorming.

- N I EU WS
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Margot: “Waterskiën is mij met de
paplepel ingegeven. Mijn ouders waterskieden allebei, dus ik kreeg de smaak
door hen te pakken.”

HONDENPOEP IS
NIET OKÉ

In de groenzone achter het WZH Ter
Meersch, Leopoldstraat 26, krijgt de
Troostplek vorm. De zitbank staat er al.
In het najaar gebeuren de aanplantingen,
waaronder bolgewassen die in de lente
voor kleur zullen zorgen. De haag achter
de zitbank zal geborgenheid bieden.

5 0 - EN 5 1-JARIGEN
GOOIEN B EENTJES LOS

A F S P R AKEN VOOR
WA AR D IG E HER D EN KIN G

MA ST ER P LAN AV ELG EM:
B LIK OP D E TOEKOMST

Ben je geboren in 1970 of 1971? Kom
dan de beentjes losgooien op het
spetterende feest voor de 50-jarigen.
We vieren dubbel feest. Want door
afgelasting vorig jaar vieren de 50- en
51-jarigen samen. 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!

Voor een waardige herdenking op
1 november maken we graag goede
afspraken voor de begraafplaatsen:

> 50 of 51 geworden en zin in een feest?
Bevestig je aanwezigheid door 65 euro
te storten op het rekeningnummer
BE77 1043 7732 9542.

- Concessies die vervallen, krijgen een
sticker. Voor verlenging of afstand doen
van, contacteer de dienst burgerzaken.

Hoe moet Avelgem er over pakweg
15 jaar uitzien? Hoe bouwen we een
veilig(er) wandel- en fietsnetwerk uit?
En hoe zorgen we voor leefbare én
levendige kernen? In het voorjaar gaven
jullie massaal jullie wensen, noden en
bezorgdheden door met het oog op een
masterplan voor het centrum, in juli ging
het ontwerpteam ermee aan de slag. Op
19 oktober leggen we jullie samen met
Intercommunale Leiedal de resultaten
voor, om 19.30 uur in Spikkerelle.

WELKOM IN DE
KRINGLOOPWINKEL 2 .0

De Troostplek wordt een ankerpunt voor
iedereen die worstelt met een gemis,
verlies, afstand… ruimer dan corona.

Goed nieuws voor de snuisteraars,
verzamelaars, fashionistas en al
wie streeft naar duurzaamheid en
hergebruik: de uitbreiding van
De Kringloopwinkel in Avelgem is quasi
afgerond. De winkelruimte werd volledig
heringericht: kleding heeft het achterste
gedeelte van de winkel ingepalmd,
andere afdelingen werden uitgebreid en
de boeken- en muziekafdeling is bijna
verdubbeld. De kassa werd verplaatst
naar de ingang en Oxfam-Wereldwinkel
heeft nu zijn eigen shop. Brengers rijden
voortaan naar de zijkant van het gebouw
om spullen af te geven.

> Ontdek de Troostplek tijdens de
officiële opening op zaterdag 23 oktober
om 10 uur.

D OW N LOA D GR ATIS D E
e I D S O F T WAR E
Om probleemloos je nieuwe identiteitskaart te gebruiken voor webtoepassingen
is het belangrijk de nieuwe versie van de
eID software te installeren. Dankzij de
eID Middleware is het mogelijk aan te
melden voor online overheidsdiensten en
met behulp van de eID Viewer bekijk je al
jouw kaartgegevens.

- Graftekens bij strooiweiden en
columbaria plaats je van 15 oktober tot
30 november. Breng de naam en overlijdensdatum van de overledene aan.
- De gemeente verwijdert bloemen en
sierstukken vanaf 1 december. Wat je zelf
wil bewaren, haal je op tijd weg.

> Bekijk de eerste ontwerpplannen via
www.avelgem.be/masterplan.

G EL E D OOS IN J E KOEL K AST K AN J E L EVEN R ED D EN
De komende maanden verdelen de 14 Zuid-West-Vlaamse gemeenten de Gele Doos,
ontwikkeld door Welzijnsvereniging W13. De Gele Doos is een – gele – brooddoos
waarin al je medische gegevens zitten. De doos zit standaard in de deur van de
koelkast. In Zuid-West-Vlaanderen krijgen 80-plussers het eerst een gratis Gele Doos.
Hulpverleners willen geen tijd verliezen als ze iemand medische hulp moeten geven.
Bij jou thuis kan de Gele Doos ervoor zorgen dat dit niet gebeurt: in die brooddoos, die
in de deur van de koelkast te vinden is, zitten persoonsgegevens, contactgegevens
en medische gegevens. Zo kunnen de hulpdiensten meteen het nodige doen en de
persoon in nood snel en efficiënt helpen. Heb je een Gele Doos in de koelkast zitten?
Geef dit aan door een speciale sticker op de achterkant van de voordeur te plakken.
> Ben je een 80-plusser? Haal dan je Gele Doos af op deze afhaalmomenten:
- maandag 11 oktober - van 14 tot 16 uur - OC Kerkhove
- donderdag 14 oktober - van 16.30 tot 18.30 uur - sociaal huis
- maandag 18 oktober - van 14 tot 16 uur - OC Outrijve

Zin in een rondleiding achter de
schermen? Maak een afspraak met
winkelverantwoordelijke Rino. Welkom!

> Download, installeer en test de
eID software via www.eid.belgium.be.

> Breng een bezoekje aan de
vernieuwde Kringloopwinkel in Avelgem,
Doorniksesteenweg 185.
8
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T R O O ST P L E K = STIL L E
P L E K VO OR IE D E R E E N

OP K N A PB E U RT VO O R
TO M B EE L MO L E N

VEILIG FIETSEN IN
EIGEN GEMEENTE

A-pplaus

Het gemeentebestuur zoekt constant
naar nieuwe veilige fietsverbindingen
tussen de dorpskernen.
In juni werd gestart met de verharding
van de trage weg die de Bosstraat ter
hoogte van het kruispunt met de
Ganzenhofstraat verbindt met de
Waffelstraat, Langestraat en Hulstraat.
Eind 2019 was reeds een stuk van deze
trage weg tussen de Langestraat en
Tiegem Planke aangelegd in beton. Het
volledige traject van circa 900 meter
werd afgewerkt tegen 1 september.
Hierdoor is een nieuwe, veilige en
functionele fietsverbinding tussen
Waarmaarde en Avelgem een feit.

> Info en reservatie:
molenaar@freddy-deweer.be.

Na het bouwverlof werd gestart met
de aanleg van een tweekarrenspoor
langs de Rijtgracht tussen het Guldenspoorpad en de Meersstraat. Dankzij
deze verbinding kunnen fietsers
komende van Wallonië (via de fietsbrug)
of van Outrijve (via het pad langs de Rijt
en tussen de industriezone en het sportcentrum) veilig naar centrum Avelgem
komen.

S A M EN
D EM EN T I E VR IE N D E L IJ K

N3 5 3 KRIJGT NIEUWE
FIETSPADEN IN ASFALT

Vlaanderen telt vandaag 131.800
mensen met dementie. De voorspelling is
dat in 2060 dat aantal zal verdubbelen.
Een dementievriendelijke omgeving,
daar werken we ‘samen’ aan. Samen met
enkele partners lanceren we de
interessante infobrochure ‘Dementie als
je ermee te maken krijgt’.

Het Vlaams Agentschap Wegen en
Verkeer (AWV) laat betonnen fietspaden
langs de N353 in Spiere-Helkijn en
Avelgem vervangen door comfortabele
fietspaden in asfalt. Ook de rijweg krijgt
een nieuwe asfaltlaag en de putdeksels
worden aangepakt om de lawaai- en
trillingshinder te verminderen. AWV start
op 4 oktober met de eerste fase van de
werken, dit van centrum Outrijve tot aan
de brug Bossuit.

De vzw Vrienden van de molen is sinds
2000 verantwoordelijk voor activiteiten
in en rond de molen: het ontvangen en
rondleiden van bezoekers, het malen van
graan, de schoonmaak en onderhoud
van het gebouw. Zeker een bezoekje
waard!

> Haal de brochure af in het sociaal huis,
gemeentehuis of WZH Ter Meersch.
10
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Twintig jaar na een eerste renovatie
kreeg de Tombeelmolen een nieuwe
opknapbeurt. Zo kregen de ramen en
deuren een nieuw likje verf en werd het
metselwerk hersteld aan de molenromp.
Straks prijken aan de wieken ook vier
nieuwe zeilen.

VRIJWILLIGERS ‘OEZE WINKEL’*
Inwoners met een laag inkomen kunnen bij Oeze Winkel, de nieuwe naam voor
de Voedselbank, terecht voor een voedselpakket. Een team van enthousiaste
vrijwilligers stelt elke week de voedselpakketten samen. “Na mijn pensioen zocht
ik leuk en zinvol werk”, aldus vrijwilliger Mia Herman (66). “Ik kwam vrij snel uit bij
Oeze Winkel. Het geeft veel voldoening om mensen in moeilijkheden te helpen.”
Heel wat inwoners komen op dinsdagavond langs in het sociaal huis. “We hebben
wekelijks zo’n 80 klanten. Afhankelijk van de gezinssituatie maken we kleine of
grotere voedselpakketten.”
Om recht te hebben op een voedselpakket moet je aan bepaalde voorwaarden
voldoen. Neem hiervoor contact op met de sociale dienst in het sociaal huis.
*Slechts een 17
deel van de vrijwilligers staat op de foto.

BOETSEREN TEGEN
BORSTKANKER
De maand oktober is de internationale actiemaand in de strijd tegen
borstkanker. Tal van organisaties zetten met acties het belang van
vroegtijdige opsporing in de kijker. De Avelgemse Veerle De Vos (59)
zette haar handen aan het werk. De kunstenares boetseerde
twee madammen om geld in te zamelen voor borstkankeronderzoek.
Velen zetten acties op poten omdat ze
iemand kennen met borstkanker. Was
dat ook jouw drijfveer?

- A N HET WO O R D

Naast het boetseren van enkele beeldjes
had Veerle De Vos in 2020 eigenlijk
een nog zotter plan: een fietsreis van
Gent naar Rome. Maar corona - wat een
verrassing - stak toen een stok in de
wielen.

“Absoluut. Een goede vriendin van mij
heeft borstkanker. Daarom wilde ik
beelden maken die positiviteit uitstralen.
Een vrouw met één borst vond ik te
confronterend. Ik koos voor een
hoopgevend beeld: de vrouw met twee
handen voor de borsten en een muts op
uit respect voor kalende mensen.”

Hoe groot was de ontgoocheling?
“Heel groot. Ik was er volledig klaar voor.
Het ging een fietsreis worden met alleen
maar vrouwen. Zalig toch? (lacht) Helaas
waren de coronacijfers toen nog veel te
slecht...”

Jouw beelden waren zelfs te zien in
het programma ‘Het Huis’.

“Ik koos voor beelden
die positiviteit en hoop
uitstralen.”

“Dat was een hele leuke verrassing.
Ex-K3-manager Niels William kent
programmamaker Eric Goens goed en
vond mijn beelden passen in de tuin.
Betere reclame kan je je niet wensen.”
(lacht)

Maar je liet het niet aan je hart
komen. Je boetseerde twee prachtige
madammen in keramiek.
“Je moest geld inzamelen om mee te
mogen op de fietstocht. Ook al ging
die niet door, ik wilde toch mijn steentje
bijdragen. En wat gebeurde er: nadat ik
de beelden op Facebook postte, waren ze
meteen verkocht. Dat smaakte naar meer.
Zo maakte ik ook acht stuks in brons en
polyester.”

STEUN BORSTKANKERONDERZOEK
Wil je ook het borstkankeronderzoek
steunen en een beeldje kopen?
Neem contact op met Veerle De Vos
via www.veerledevos.be.
12
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ZOT VAN (MIJN) SPORT
Naar goede traditie is september de Maand van de Sportclub. Dus
zijn we nog net op tijd om enkele sporters met Avelgemse roots
aan het woord te laten. Deze sportievelingen praten vol passie
over hun bekende en minder bekende sport.

Stel je kandidaat via www.avelgem.be/babbelkousen

Lotte Vandekerkhove (19)

Tessa Vanden Broeck (30)

Didier Losfeld (65)

Sylvain Taelman (78)

Waarom ben je zo gek van je
sport?

Waarom ben je zo gek van je
sport?

Waarom ben je zo gek van je
sport?

Waarom ben je zo gek van je
sport?

“Ik ben van kinds af ingerold in de triatlonwereld. Mijn ouders waren triatleten en
wilden dat ik goed crawl kon zwemmen. Ik
vind het vooral leuk dat je voor triatlon in
drie sporten moet uitblinken.”

“Ik kan in Jiujitsu volledig mijn energie
kwijt. Omdat het een verdedigingssport is,
kan ik ook beter mijn mannetje staan. Je
weet nooit welke rare types je tegenkomt
op straat.” (lacht)

“Duiken is meditatie onder water. Je
focust je alleen op je ademhaling. Dat
maakt het een heel rustgevende sport. En
natuurlijk is de fauna en flora onderwater
adembenemend mooi.”

“De liefde voor vogels is me met de paplepel ingegeven. Het zit in mijn genen. Na
45 jaar is de passie voor de vinkensport
nog even groot.”

Wat is je grootste sportieve
succes?

Wat is je grootste sportieve
succes?

Wat is je grootste sportieve
succes?

“In augustus werd ik Belgisch kampioen
bij de junioren. Geweldig! Het was een
superwedstrijd. Ook in het mooie Tsjechië
presteerde ik sterk deze zomer.”

“Ik ben pas in juli begonnen, dus voorlopig
doe ik geen wedstrijden. Ik haal al veel
voldoening uit de trainingen. Maar zeg
nooit nooit natuurlijk.”

“Duiken is geen competitiesport. Maar er
zijn wel sterbrevetten die je kan halen.
Hoe beter je duikvaardigheden, hoe meer
sterren.”

Naar wat kijk je allemaal uit
op sportief vlak?

Naar wat kijk je allemaal uit
op sportief vlak?

Naar wat kijk je allemaal uit
op sportief vlak?

“Er zijn even geen wedstrijden. Maar in
2022 wil ik Belgisch kampioen worden bij
de U23. En op Europese wedstrijden mik
ik terug op enkele uitschieters.”

“Naar de wekelijkse trainingen en nieuwe
mensen leren kennen. De groep is heel
divers en wisselt vaak, maar het klikt met
alle sporters. Superleuk!”

“Ik verlang tot we terug kunnen duiken in
het buitenland. Vooral de Oosterschelde
in Nederland is de moeite. Van zodra we
terug mogen, zijn we weg!”

Triatlon

Jiujitsu

14

Duiksport

Vinkensport

Wat is je grootste sportieve
succes?
“Twintig jaar geleden had ik een hele
goede vink. Daarmee werd ik enkele
keren club- en gewestelijk kampioen.
Hopelijk kan ik ooit nog eens scoren.”

Naar wat kijk je allemaal uit
op sportief vlak?
“Er zijn nu even geen wedstrijden. Maar
de vinkensport houdt me ook buiten het
seizoen bezig. Zo ga ik regelmatig naar
vogeltentoonstellingen in de buurt en lees
ik veel vogelmagazines.”
15
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AAN HET WOORD IN HET
VOLGENDE INFOMAGAZINE?

FEESTELOOP,
EEN (LOOP)FEEST!
Loopfanaten, begin
alvast te trainen!
Want na een jaar
afwezigheid is de
Feesteloop terug op
zaterdag 6 november.
Welke afstand je ook
kiest: dit (loop)feest
mag je niet missen.
De Feesteloop is een
loopwedstrijd van No Limit
Events in samenwerking
met het Avelgemse
gemeentebestuur in het
centrum van Avelgem. Vorig
jaar gooide corona roet in
het eten, maar dit jaar is
het loopevent voor jong en
oud helemaal terug van
weggeweest.

Meer dan een klassieke
loopwedstrijd

in totaal 10 km afhaspelen.
Let’s do it together!

De Feesteloop is meer dan
een klassieke loopwedstrijd.
De verkeersvrije omloop
door het centrum, de
sfeervolle parcoursverlichting in de Meersen,
de muzikale omkadering
en animatie op en rond het
parcours maken van dit
loopevenement een echt
feest.

Extra informatie en
inschrijvingen:
www.nlevents.be

Nieuw: estafetterun
Naast de kidsrun, de
5 km en 10 km wordt
het programma dit jaar
uitgebreid met een
estafetterun. Daarbij
moeten drie teamgenoten
16

FEESTIVAL
6-7 NOVEMBER
Na het lopen bouwen we
een feestje. Feestival is
een nieuw socio-cultureel
feestweekend in en rond
Spikkerelle met muziek,
jongerencultuur, buurtwerking en zoveel meer!

Joepie! De herfstvakantie
staat voor de deur. Dankzij het
uitgebreide jeugdaanbod is van
verveling geen sprake. Geniet
van leuke films op het grote doek,
ga op Smile Safari naar Brussel
of word helemaal zen met yoga.
Namasté!

START TO YOGA
Wo 3 november (10.30 - 11.30 u.) en
do 4 november (14 - 15 u.) | vanaf 12 jaar
Sportcentrum | Gratis
Heb jij soms het gevoel dat er enorm
veel op je afkomt? Zou je het liefst even
gewoon kunnen onthaasten? Dan is deze
yogareeks misschien wel iets voor jou! De
sessies zijn gepland in de herfst-, krokus-,
en paasvakantie.

JEUGDFILM MONKY
Wo 3 november | 13.30 - 17.30 u. (film en
crea) | Theaterzaal Spikkerelle | € 8

GA OP SMILE SAFARI

Monky is een film vol grappige, kleurrijke
personages, die ons uitdaagt om met
andere ogen te kijken naar rouw en
verwerking. In deze rollercoaster van
emoties zijn schattige aapjes de ultieme
charmefactor die een ernstig thema licht
verteerbaar maken. Na de film is er een
leuke crea-activiteit waar we ons eigen
Monky-aapje knutselen.

Vr 5 november | 8 - 18 u. | 8 - 15 jaar
Afspraak aan Spikkerelle | € 25
We gaan op Smile Safari naar Brussel!
Doorheen de wereldstad maken we
een instagrammable wandelroute langs
opvallende streetart, kleurrijke gevels en
winkels die ons leiden naar Smile Safari,
het grootste Instagram- en TikTokmuseum
van Europa. Een expeditie langs optische
illusies, roze palmbomen, regenbogen en
zoveel meer. Met jou als ontdekkingsreiziger.

Ook tieners genieten die avond met
popcorn van een leuke film.

Ontdek alle activiteiten via
www.avelgem.be/vakantieaanbod.
Schrijf je vanaf vrijdag 8 oktober
om 16 uur in aan de balies van
Spikkerelle en de sportdienst of via
www.avelgem.be/webshop.

Ontdek de line-up via
www.avelgem.be/feestival
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HERFSTVAKANTIE
VOL PLEZIER

TIJD VOOR CULTUUR
Nood aan een stevige cultuurinjectie? Dan hebben we goed nieuws.
Want GC Spikkerelle is helemaal terug met een gloednieuw en
spetterend cultuurseizoen! Rasechte artiesten, beklijvend theater,
gezellige familievoorstellingen en zoveel meer! Speciaal voor jou: de
favorieten van de redactie.

Kapitein Winokio
Chillen op je billen - muziek
Zaterdag 19.02.22 - 14.30 uur
Theaterzaal Spikkerelle
€ 16, € 14 (-12)
HELP! Kapitein Winokio kan niet meer
stilzitten. Mevrouw de Poes en de
bemanning probeerden alles om hem te
helpen maar niets brengt soelaas, dus
gaan ze samen op zoek naar rust.

(c) Damon De Backer

Stijn Van de Voorde

De Dolfijntjes

For those about to rock: I salute you

Verre Rien Tour - muziek
Vrijdag 25.02.22 - 20.15 uur
Polyvalente zaal Spikkerelle - staand
€ 24 (ADD), € 22 (VVK)

Op 3 december onthult deze geboren
verteller ons de voor- en achterkant
van rock-’n-roll, ondersteund door
stevige muziek, exclusieve beelden en
straffe verhalen over grote (en minder
grote) muzikale helden.

De Dolfijntjes stellen zich tot doel
muziek te maken die niet te catalogeren
valt. Zo bekleden zij een volstrekt unieke
positie in het hedendaagse muzieklandschap. Zeker is dat het dak eraf gaat en er
kolkende moshpits zullen ontstaan!

(c) Bram Vandecasteele
(c) Gerald Van Rafelghem

Brihang
Try-out - muziek
Donderdag 06.01.22 - 20.15 uur
Theaterzaal Spikkerelle
€ 21, € 20 (+65, -26, abo)
Brihang, een grootmeester van het
kleine gebaar, gedijt als geen ander
in een intieme setting. Hoewel de
Knokkenaar altijd net datgene doet
wat niemand ziet aankomen, mag je
jou toch aan een memorabele avond
verwachten.

(c) Jef Boes

Henk Rijckaert

(c) Jef Boes

Influencer - humor
Vrijdag 08.04.22 - 20.15 uur
Theaterzaal Spikkerelle
€ 18, € 17 (+65, -26, abo)

Brussels Jazz Orchestra &
Kommil Foo
Tournee voorjaar 2022 - muziek
Donderdag 05.05.22 - 20.15 uur
Theaterzaal Spikkerelle
€ 28, € 27 (+65, -26, abo)
Dat de gebroeders Walschaerts de
afgelopen drie decennia prachtige liedjes
schreven, hoeft geen betoog. Dit keer
brengen ze een bigband van wereldniveau mee: Brussels Jazz Orchestra.

(c) Toon Aerts

Andere aanraders: De Mens op 29.10 en Sioen op 19.11 in de Sint-Martinuskerk met de
onnavolgbare Gracelandtournee.
Bestel je tickets via de webshop op www.avelgem.be/webshop, aan de balie van
Spikkerelle of telefonisch via 056 65 30 90. Uitgebreide informatie over alle
voorstellingen: www.spikkerelle.be.

“Kom uit uw kot en ga naar deze man
kijken. Hij is de grappigste doe-het-zelver
van het land.” - De Standaard *****
18

19

-T I P

-T I P

Vrijdag 03.12.21 - 20.15 uur
Theaterzaal Spikkerelle
€ 17, € 16 (+65, -26, abo)

LAAT JE VERWENNEN
IN DE BIB

FILMAVOND
‘TAKE GOOD CARE

Op zaterdag 2 oktober
rolt de bib naar
jaarlijkse traditie de
rode loper uit voor alle
bezoekers. Trouwe
boekenworm of jouw
eerste keer in de
bib? Op de Dag van
de Klant is iedereen
koning.
Op de Dag van de Klant
valt er heel wat te beleven
in de bib. Geniet van
interessante demo’s of
ga als kersverse ouder
naar huis met een leuk
geschenkpakket. De
allerkleinsten kunnen
verzoekjes indienen bij

een ballonplooier of coole
glittertattoos laten zetten.
Een schattige prinses of
stoere leeuw: alles kan en
alles mag. In de namiddag
trakteert de bib je op een
koffie en een lekker stukje
Avelgemse perentaart.
Laat het smaken!

Sla je boekenslag
Nood aan een nieuwe
lading leesvoer? De
jaarlijkse boekenverkoop is
een must voor iedereen die
graag grasduint en boeken,
films of strips een tweede
leven gunt. En je hoeft
geen dikke portemonnee
op zak te hebben. Alle
bibmaterialen staan op
20

de boekenverkoop aan
één euro. Wie weet kan je
dus voor weinig geld een
topboek op de kop tikken.
Vanaf maandag 18 oktober
staat alles zelfs aan de
helft van de prijs! Vergeet
zeker je UiTPAS niet. Voor
tien UiTPASpunten kies je
vijf gratis materialen.

Dag van de Klant bib:
zaterdag 2 oktober doorlopend van
9.30 tot 16.30 uur volledige programma:
avelgem.bibliotheek.be
Boekenverkoop bib:
zaterdag 16 oktober 9.30 tot 12.30 uur

In aanloop naar de Werelddag van
Verzet tegen Armoede organiseert
de Medestandersgroep Avelgem
samen met enkele partners op
donderdag 14 oktober een gratis
filmavond met nabespreking. Op
het grote doek: de pakkende
kortfilm ‘Take Good Care Of My
Baby’.

Na de filmvoorstelling ga je met elkaar in
gesprek - met aanwezigheid van enkele
acteurs uit de film - over solidariteit,
vooroordelen, empathie en kansarmoede.
Want kansarmoede kan iedereen overkomen. Kwetsbare situaties treffen heel
veel mensen vroeg of laat in het leven.

Filmavond ‘Take Good Care Of My
Baby’: donderdag 14 oktober van
19.30 tot 21 uur - polyvalente zaal
Spikkerelle. Inschrijven verplicht
via www.avelgem.be/filmavond.

De filmvoorstelling kadert in de Werelddag
van Verzet tegen Armoede die jaarlijks
plaatsvindt op 17 oktober. Op die dag
brengen heel wat (armoede)organisaties
de strijd tegen armoede onder de
aandacht van het grote publiek. De
campagne gaat uit van het Netwerk tegen
Armoede.

WORD LID VAN DE
MEDESTANDERSGROEP
Zin om lid te worden van de Avelgemse
Medestandersgroep? Medestanders
komen in hun omgeving op voor wie
aan de kant geduwd wordt. Dat zit vaak
in kleine dingen: een vraag stellen of
een vooroordeel weerleggen, maar ook
erop wijzen dat mensen uitgesloten
worden en oproepen tot solidariteit.

Relaas van een alleenstaande
moeder
De kortfilm ‘Take Good Care Of My Baby’
vertelt het pakkende verhaal van een
alleenstaande moeder, Eva, die haar leven
op rails tracht te krijgen en daarbij de
hulp krijgt van de wijk. Een warm verhaal
zonder franjes, soms fragiel en pijnlijk,
maar steeds hoopvol.

Meer info:
www.avelgem.be/medestandersgroep
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OF MY BABY’

G EMEENT E
O P AF SPRAAK

lotte_verschuere
#goodevening

vverbeke
#blokjesboot

sky__lightning
#losloopweide

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.

SLUI T I N G SDAG E N

- M EDI A

Alle gemeentediensten zijn gesloten op 1, 2 en 11 november; 24, 25 en 31 december;
1 januari 2022
vanelstlandepascal
#scheldemeersen

lucaslapiere
#waarmaarde

stijn_vercruysse
#scheldemeersen

- Gemeentehuis en sociaal huis ook gesloten op 12 november, 27 december en
3 januari 2022
- Recyclagepark ook gesloten op 30 oktober
Jaarlijkse sluiting Spikkerelle en sportcentrum Ter Muncken:
vrijdag 24 december 2021 tot en met zaterdag 1 januari 2022

C OLOF ON
captured_gwendolien
#natuurliefhebber

wendy.decostere
#kermis

Mia Verleye
#schelde

cedricdepraetere
#coupleshoot
22

beel.isabelle
#avelgemdasongezien

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 10 januari. Indien corona het
toelaat, verschijnt er in het volgende
magazine een UiT-kalender. Geef je
activiteit vóór 1 december 2021 in via de
UiT-databank.

Foto’s:
Fotografencollectief Foca Scaldis
Peter Malaise en Dirk Liviau
Opmaak:
Dienst communicatie

23

Het gastoptreden van Gene Thomas
lokte veel volk naar La Braderie.

www.avelgem.be

www.facebook.com/gemeenteavelgem

@GemeenteAvelgem

#igavelgem

