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WELKE STRAAT ZOEKEN WE?
Avelgem heeft een rijke en boeiende geschiedenis. En die houden we graag levend.
Daarom delen we in elke editie een foto uit de oude doos.
Weet jij welke straat dit is? Stuur je antwoord naar communicatie@avelgem.be.
Onder alle deelnemers verloten we drie Avelgembonnen die je kan gebruiken bij onze
lokale handelaars. Het juiste antwoord ontdek je in de volgende editie. Veel succes!
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VAN MOTORCROSSER
TOT BELOFTEVOLLE
WIELRENNER
Over alle hellingen samen van de
Ronde van Vlaanderen reed hij maar
32 seconden trager dan Wout van Aert.
Kerkhovenaar Arjen Livyns (27) gooit
hoge ogen in het peloton. Komend
wielerseizoen wil de laatbloeier terug
schitteren in het voorjaar.

Hoe komt het dat je tweede seizoenshelft
moeizamer verliep?
“Na het voorjaar lagen de verwachtingen hoog. Ook
bij mezelf. In Extra Time Koers werd ik overladen
met mooie woorden. Die complimenten zorgden
voor meer druk. Ook kwam mijn zware val in de
Amstel Gold Race op een heel slecht moment. Van
zodra ik weer fit was, ging het snel van koers naar
koers. Er was geen tijd om op te bouwen. Daardoor
miste ik vaak die paar procenten van het voorjaar.”

In je eerste Ronde van Vlaanderen kwam je als
een van de eersten boven op de Koppenberg.
Was dat het moment waarop je wist dat je mee
kan met de besten?
“Ik heb mezelf toen verrast. Het was pas mijn derde
seizoen bij de profs. Ik had nog nooit een Vlaamse
klassieker gereden. Omdat de Ronde door corona
4
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19e in Kuurne-Brussel-Kuurne, 17e in Nokere
Koerse en 31e in De Ronde Van Vlaanderen. Arjen
was dé revelatie van het wielervoorjaar. “Ik begon
inderdaad heel goed aan het wielerseizoen”, aldus
de profrenner bij Bingoal-Wallonie Bruxelles. “In het
openingsweekend reed ik prominent in beeld en
kon ik mee met de sterksten in koers. Ook over de
rest van mijn voorjaar ben ik heel tevreden. Alleen
jammer dat ik daarna mijn niveau niet meer haalde.”

Hoe is je verstandhouding met die
absolute toppers?

werd uitgesteld naar oktober, mocht ik
meedoen. Het geloof was klein bij mijn
ploegleiders. “Wat moet een fragiel
mannetje van 60 kg uitsteken in de
Ronde?” klonk het. Ik ben blij dat ik kon
tonen dat ik ook in de kasseiklassiekers
mijn mannetje kan staan.”

“Heel goed. Wout en Mathieu zijn
sympathieke gasten. In het peloton is
het respect voor beiden heel groot. Ze
dwingen hun plaats af. Dat had je ook met
Tom Boonen. Als stagiair bij Veranda’s
Willems, reed ik ooit tegen Boonen.
Dat was toch even schrikken. Zulke
toprenners wil je niet tegen de grond
werken.”

“Als motorcrosser kende

ik de spoedafdeling beter
dan wie ook.”

Wat zijn je ambities komend
wielerseizoen?
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Was het een droom om profwielrenner
te worden?

“Ik wil weer pieken in het voorjaar. Én
vooral tegen de Ronde top zijn. Aan mijn
voorbereiding zal ik weinig veranderen.
Misschien zal ik de voorbereidingskoersen
wel rustiger aanvatten. Ik moet in februari
nog niet tot het uiterste gaan. Een
top 20-plek in de Ronde zou een heel
mooi resultaat zijn.”

“Totaal niet. In mijn jeugdjaren draaide
alles rond motoren. Van mijn zeven tot
veertien jaar was ik motorcrosser. In 2004
werd ik zelfs Belgisch kampioen bij de
65cc. Maar motorcross is heel belastend
voor je knieën. De blessures stapelden
zich op. Op den duur kende ik de
spoedafdeling beter dan de gemiddelde
volwassene. (lacht) Het was tijd om een
andere hobby te zoeken.”

“Als stagiair reed ik ooit

tegen Tom Boonen. Dat
was toch even schrikken.”

Hoe kwam je uiteindelijk in de
wielerwereld terecht?

Welke Avelgemse wielerplekjes kan
je ons tot slot aanraden?

“Veel van mijn klasgenoten waren
wielrenners. Tijdens de vele revalidaties
ging ik vaak met hen fietsen. Niet veel
later reed ik als tweedejaars nieuweling
mijn eerste wedstrijd in het peloton.”

“Ik fiets heel vaak langs de oude Scheldearmen. Daar is het zalig fietsen met een
prachtig uitzicht op de natuur. En ik ben
van Kerkhove dus trek ik ook regelmatig
eens stevig door op de kasseien van de
Varent.”

In Tour du Var reed je met de besten
mee bergop. Koester je ook ambities
in ‘bergklassiekers’?
“Ik kan zowel goed klimmen, sprinten als
op kasseien rijden. Maar ik blink nergens
in uit. Ik wil zoveel mogelijk koersen rijden
en proberen een goed resultaat neer te
zetten. Als ik een goede dag heb, kan ik
altijd een finale rijden. Maar ik heb niet het
grote talent van Van Aert of Van der Poel
om te focussen op enkele koersen.”

VOLG ARJEN OP DE FIETS
Benieuwd naar de wedstrijden en
resultaten van Arjen? Volg onze
Kerkhovenaar op de fiets via de
Facebookpagina ‘Arjen Livyns fans’.
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Duiven zijn deel
van het Avelgemse
straatbeeld. Maar
wanneer er te veel
duiven zijn, kan dit
voor overlast zorgen.
Daarom investeert
de gemeente nu in
een diervriendelijke
aanpak om de duivenpopulatie in te perken.

perken, doet de gemeente
een beroep op een
gespecialiseerde firma
die de favoriete voeding
van duiven - maïskorrels
- behandelt met het
veterinair geneesmiddel
Nicarbazine of R-12. Het
middel vermindert de
eierproductie en maakt dat
bevruchte eieren zich niet
verder ontwikkelen.

Duiven brengen onnodig
extra onderhoud voor
gebouwen met zich mee.
Wanneer duiven hun
nestplaats vinden op of
naast woningen, krijgen
inwoners vaak af te
rekenen met onaangename
verrassingen en in
sommige gevallen
aanzienlijke overlast.

De duiven zullen op vaste
locaties en tijdstippen
gevoederd worden met
automatische voederdispensers. Doordat
duiven een strikte
hiërarchie hebben, zullen
de dominante dieren,
net zij die zich het meest
voortplanten, als eerste
de korrel opnemen. Een
koppel dominante duiven
kan tot twaalf jongen per
jaar voortbrengen. Minder
jongen in combinatie met

Voeding behandelen
Om de verhoogde
duivenpopulatie in te
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natuurlijke sterfte zou na
een jaar leiden tot een
vermindering van 20 tot
30% tegenover de huidige
duivenpopulatie.

Geen schadelijke
effecten
Behalve dat de duiven
onvruchtbaar gemaakt
worden, zijn er geen
andere schadelijke
effecten. Ook voor andere
vogels en dieren die
de maïskorrels zouden
innemen, is er geen
schadelijk effect.

DUIVEN VOEDEREN
VERBODEN
Duiven voederen is
verboden. Wie het toch
doet, riskeert een boete.
De gemeentediensten
zullen strenger optreden
tegen het voederverbod.

BESPAAR FORS OP JE
ENERGIEFACTUUR
Tot en met 8 februari 2022 kan je opnieuw vrijblijvend inschrijven voor de
groepsaankoop groene stroom en gas van de Provincie West-Vlaanderen.
Hoe meer deelnemers, hoe groter de besparing kan zijn. Al meer dan
386.000 gezinnen en bedrijven gingen jou voor.
Nam je ooit deel aan de
groepsaankoop van de
provincie? Dan kreeg
je automatisch al een
uitnodiging.

Gratis en vrijblijvend
Inschrijven is gratis en vrijblijvend. Bij vorige groepsaankopen bespaarden de
deelnemers gemiddeld
200 euro op hun energiefactuur. Doe mee en
bespaar niet alleen op je
energiekosten, maar draag
ook je steentje bij aan
een beter milieu. Stapte

je al eerder over naar een
voordelig (groepsaankoop)
contract? Hou er dan
rekening mee dat je energieleverancier je contract
kan verlengen aan dure
prijzen. Denk eraan: je kan
op elk moment kosteloos
van energieleverancier
en van energiecontract
veranderen.

Jij beslist
Eind februari 2022 krijg je
een persoonlijk voorstel.
Je ziet meteen hoeveel je
kan besparen. Jij beslist of
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je op het voorstel ingaat.
De provincie zorgt voor
een vlotte overstap.

Schrijf je gratis in via
www.west-vlaanderen.be/
besparen
Hulp nodig? Maak snel
een afspraak met het
Woonloket op het
nummer 056 65 07 70 of
sociaalhuis@avelgem.be.
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AVELGEMSE DUIVEN
KRIJGEN DE PIL

R I O O L PU TJE S KR IJ GE N
S LO G A N

OPSTART WACHTPOST
REGIO WAREGEM

G R AT IS OP HALIN G
S N OEIHOUT A AN HUIS

MELD EN D EF ECT E
ST R A AT V ER LICHT IN G

Heb je een huisarts nodig in het
weekend of op feestdagen? Sinds
1 november kan je terecht bij de huisartsenwachtpost regio Waregem. Alle
wachtdiensten zijn daar gecentraliseerd.

De gemeente voorziet opnieuw een
gratis ophaling van snoeihout aan huis
op maandag 28 maart 2022. Leg het
snoeihout 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.

Is een straatlamp defect? Of blijft een
straatlamp constant branden terwijl dat
vroeger niet zo was? Je kan de defecte
straatverlichting gratis melden aan
netbeheerder Fluvius.

> Je vindt de wachtpost tegenover de
dienst spoedgevallen van het ziekenhuis
Waregem, Vijfseweg 150.

‘Hier begint de zee. Niets ingooien aub.’
Deze niet mis te verstane boodschap
staat in milieuvriendelijke verf
geschreven bij een aantal rioolputjes
in Avelgem. Straatkolken zijn geen
afvalbakken voor jouw sigarettenpeuken of kauwgommen. Het water van
de straatkolken stroomt via beken en
rivieren recht naar zee. Al dat afval in
zee schaadt alle levensvormen, ook de
mens.

DE RENOVATIECOACH:
VAARWEL ZORGEN
De prijzen voor gas, stroom en
bouwmaterialen stijgen koortsachtig.
Zou je nu dan nog wel verbouwen of
renoveren? Net wel! De terugverdientijd wordt door de hoge prijzen
korter, en hoe zuiniger je huis, hoe
minder afhankelijk je bent van de
prijsschommelingen op de energiemarkt.
Door corona zijn veel mensen aan het
renoveren, dus de orderboekjes van
aannemers zitten behoorlijk vol.

J E HU I S VE R GR OE NE N?
G E N I ET VAN P R E M IE S
Wat zijn we fier op onze groene
gemeente! Het gemeentebestuur doet
veel inspanningen om Avelgem verder
te vergroenen. Wil je een geveltuintje
aanleggen? Plantte je groen aan in de
voor- of achtertuin van je woning? Of
realiseerde je school een vergroeningsproject? Geniet van klimaatpremies tot
250 euro.

De Fluvius-ploegen werken volgens een
vast schema en zorgen bij hun eerstvolgende passage voor de herstelling.
Als enkel de lamp defect is, wordt deze
binnen de veertien dagen vervangen.

> Bekijk de voorwaarden op
www.avelgem.be/ophaling-snoeihout.
> Klachten? Meld die binnen de 24 uur
na ophaaldatum op het gratis nummer
0800 99 827.

> Meld de defecte straatverlichting via
www.straatlampen.be.

21 0 K IN D ER EN K R IJ G EN 24 G EBOORT EBOM EN
Op zaterdag 20 november 2021 kregen onze jongste inwoners een groot cadeau:
hun eigen boompje. We plantten symbolisch 24 maandbomen in de groenzone achter
Woonzorghuis Ter Meersch, voor de 210 kinderen geboren in 2019 en 2020. De jongste
boomplanters kregen als beloning voor hun harde werk een boomdiploma in de bus.
Proficiat aan alle ouders!

Je kunt er beter snel bij zijn. En vooral:
goed begonnen is dubbel gewonnen
met de RenovatieCoach. Hij neemt alle
verbouwingszorgen voor je weg en
begeleidt je van a tot z. Renoveren? Ga
niet op de rem staan. Op het einde van
de rit zul je heel veel besparen door de
juiste keuzes te maken.

> Vraag je klimaatpremie(s) vergroenen
aan via www.avelgem.be/klimaatpremies.

> Maak online een afspraak via
www.avelgem.be/digitaalloket.
10
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Als je een dokter van wacht nodig hebt,
kan je zoals altijd het wachtnummer
1733 bellen. Hier krijg je, afhankelijk
van jouw situatie, een afspraak bij de
wachtpost of helpt men jou op een
andere manier verder.

VUILNISBAKKENPLAN
TEGEN ZWERFVUIL

A-pplaus
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Nieuwe kindvriendelijke vuilnisbakken op de speelpeintjes

Een gezellige
gemeente is een
propere gemeente.
Met de juiste
vuilnisbak op de
juiste plaats willen we
Avelgem nog netter
maken. Daarom
maakt de gemeente
werk van een vuilnisbakkenplan.
Avelgem is een propere
gemeente en dat willen
we graag zo houden.
Daarvoor reken op jouw
medewerking: wie in een
propere gemeente wil
wonen, moet daar ook zelf
een inspanning voor doen.
Wie afval produceert, gooit
dit in de vuilnisbak.
Straatvuilnisbakken zijn
een belangrijk wapen in

de strijd tegen zwerfvuil.
Een vuilnisbak alleen
volstaat niet. Ook de juiste
plaats en tijdig legen zijn
cruciaal voor een propere
omgeving. Als je onderweg
iets eet of drinkt, wil je
graag de verpakking kwijt
in de nabije omgeving.
Dit lukt niet altijd omdat
de vuilnisbak volgepropt
is met afval dat daar niet
thuishoort, zoals bijvoorbeeld huisafval. Afval *Niet
in zakjes belandt in of
naast de straatvuilnisbak. Dit levert geen fraai
straatbeeld op.

bestaat uit het inventariseren, registeren en
evalueren van het gebruik
van de vuilnisbakken.

NIEUWE
VUILNISBAKKEN

De komende maanden
zullen nieuwe vuilnisbakken geleidelijk in het
alle meters staan op de foto.
straatbeeld verschijnen.
Niet elke bestaande
vuilnisbak zal vervangen
worden. Er komen hier
en daar extra vuilnisbakken en op verschillende
Inventarisen,
locaties in het centrum
registreren en evalueren
komen gescheiden
afvalbakken voor het
Samen met Mooimakers en
inzamelen van PMD en
Imog startte de gemeente
restafval.
een vuilnisbakkenplan op.
Zo’n vuilnisbakkenplan
12

METERS BOEKENHUISJES
Je zag ze misschien al staan in de deelgemeenten: de Boekenhuisjes. Puilt
jouw boekenkast uit en wil je plaatsmaken voor nieuwe titels? Deel het boek
met andere boekenwurmen en leg het in deze minibibliotheekjes. Enkele meters
staan in voor het onderhoud van de huisjes. “Een hele leuke taak!”, aldus meter
Miena De Maertelaere. “We zorgen dat de huisjes netjes blijven. Zo halen we
onvolledige of gescheurde exemplaren weg en vullen we het aanbod aan.” Miena merkt
wel dat inwoners (nog) niet vertrouwd zijn met ruilen. “Ruilen is hip: het is gratis, leuk
en sociaal. Boeken een tweede leven schenken, dat moet meer gebeuren!”
Je vindt de Boekenhuisjes aan de ontmoetingscentra in Kerkhove, Outrijve en
3
Waarmaarde. Het Boekenhuisje in Bossuit1staat
aan het Pompgebouw.

AFTELLEN NAAR 2022
De cadeautjes staan te blinken onder de kerstboom en de
feestmenu’s staan (bijna?) op punt. 2022 kan beginnen. Samen
met deze Avelgemnaren tellen we feestelijk af en blikken we
vooruit op het nieuwe jaar.

Stel je kandidaat via www.avelgem.be/babbelkousen

Lennert Balcaen (13)

Lies Hostens (20)

Maaike Vandenhende (37)

Eddy Balcaen (67)

Wat was jouw leukste
moment dit jaar?

Wat was jouw leukste
moment dit jaar?

Wat was jouw leukste
moment dit jaar?

Wat was jouw leukste
moment dit jaar?

“In juli zijn we met een groep vrienden
gaan kamperen in de Blaarmeersen.
We hebben pizza’s besteld en gezongen
tot in de vroege uurtjes. Gelukkig hadden
we de camping voor ons alleen.” (lacht)

“Alle momenten met onze leuke buren. We
leerden elkaar het voorbije jaar veel beter
kennen. Het staat nu al vast: de
barbecues in het voor- en najaar worden
een vaste traditie in onze straat.”

“De contacten met mijn kleinkind Emile.
Daar geniet ik enorm van. Ook haal ik
veel voldoening uit mijn vrijwilligerswerk
voor ZOHRA. Zo vervoer ik inwoners die
minder mobiel zijn.”

Wat zijn jouw plannen voor
het eindejaar?*

Wat zijn jouw plannen voor
het eindejaar?*

Wat zijn jouw plannen voor
het eindejaar?*

Wat zijn jouw plannen voor
het eindejaar?*

“Ik vier oudejaarsavond met mijn ouders.
Zij spreken af met enkele vrienden. Het
wordt terug een gezellige avond met
lekkere hapjes.”

“Er komen vrienden naar mij thuis. Ik heb
het kot voor mij alleen. (lacht) We gaan
gezellig iets eten en trekken dan naar
Jeugdhuis Krak om te feesten.”

“Kerstavond vieren we met de familie,
oudejaar met enkele vrienden. We zullen
ons niet laten verleiden door grote
feesten. Gezellig wordt het sowieso!”

Heb je goede voornemens
voor 2022?

Heb je goede voornemens
voor 2022?

Heb je goede voornemens
voor 2022?

“Ik vier oudejaarsavond met mijn vriendin.
Op het menu: foie gras en kreeft. Mijn
kookcursus komt dan goed van pas. Op
nieuwjaarsdag maak ik voor de familie
verse balletjes in tomatensaus. Heerlijk!”

“Ik moet van mijn mama goede punten
halen op school. (lacht) Gelukkig is de
overstap van het basisonderwijs naar het
middelbaar onderwijs vlot verlopen.”

“Veel afspreken met vrienden. Dat was
door corona niet evident. En ook meer tijd
maken voor familie. Die balans was even
zoek in coronatijden.”

“Ik wil een beter evenwicht vinden tussen
mijn werk en privéleven. Ik werk veel,
soms té veel. In 2022 wil ik meer tijd
maken voor mijn gezin.”

Leerling middelbaar onderwijs

Studente orthopedagogie

“De uitstap met de jeugddienst naar
Smile Safari, het grootste Instagram- en
TikTokmuseum van Europa. Supertof! We
namen enkele leuke foto’s om op sociale
media te plaatsen.”

14
* rekening houdend met de toen geldende maatregelen

Sales manager

Gepensioneerde

Heb je goede voornemens
voor 2022?
“Ik wil graag wat kilo’s verliezen. Hopelijk
is het volgend jaar wat beter weer. Dan
kan ik veel gaan wandelen en fietsen.”
15
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AAN HET WOORD IN HET
VOLGENDE INFOMAGAZINE?

Met de campagne
‘10.000 stappen: elke
stap telt!’ zetten 218
Vlaamse steden en
gemeenten stap voor
stap in op beweegvriendelijke buurten.
Ook Avelgem! Op
verschillende
plaatsen ontdek je
straatbordjes die
je aansporen om je
beste beentje voor te
zetten.
De campagne ‘10.000
stappen: elke stap telt!’, in
samenwerking met Sport
Vlaanderen, Agentschap
Zorg en Gezondheid en de
Vlaamse Logo’s, wil ons

aanzetten om meer stappen
te zetten. Om de trap te
nemen, in plaats van de lift.
Om de auto iets verder te
parkeren en te voet naar de
winkel te gaan. Het zit hem
in alledaagse gewoontes.

Ga de uitdaging aan
Met straatbordjes verspreid
over de gemeente, tonen
we dat net die kleine
afstanden tussen nuttige
locaties extra stappen
opleveren. Wist je dat de
afstand tussen het station
en de bib 500 stappen is?
20 keer op en af en je hebt
je dagelijkse hoeveelheid
stappen. Kom je een bordje
tegen? Ga de uitdaging aan
en beweeg meer.
16

Peuters en kleuters te jong om te sporten? Niks van! Bewegen is
belangrijk voor hun motorische ontwikkeling. Met een heleboel lessenreeksen zetten we jouw kleintjes aan het sporten. Zelf nood aan wat
me-time? Word helemaal zen tijdens de yogasessies voor volwassenen.
SPORTACADEMIE

BEWEEGTIPS OP
HET WERK

Multisporten voor jongens
en meisjes van het derde
kleuter tot en met het
zesde leerjaar.

Meer bewegen kan
overal. Zelfs op het werk!
Wij geven vijf goede tips.

Data: 12 jan, 19 jan, 26 jan,
2 feb, 16 feb, 23 feb,
9 mrt, 23 mrt en 30 mrt.

1. Ga met de fiets naar
het werk.

Waar: SC Ter Muncken

2. Parkeer je auto wat
verder in de straat.
3. Maak een actieve
lunchwandeling.

Wanneer: woensdag van
13.20 tot 15 uur
Prijs: 36 euro voor de
lessenreeks

4. Telefoneer al
wandelend.

KLEUTERTURNEN

5. Ga regelmatig langs bij
een collega.

Ontdekkend spelen en
het plezier van sporten en
bewegen laten ervaren.
Voor kinderen van het
eerste en tweede kleuter.

Meer tips:
www.10000stappen.be

Data: 12 jan, 19 jan, 26 jan,
2 feb, 16 feb, 23 feb,
9 mrt, 23 mrt en 30 mrt.
Waar: SC Ter Muncken
Wanneer: - tweede kleuter:
15 tot 15.45 uur
- eerste kleuter:
15.45 tot 16.30 uur
Prijs: 18 euro voor de
lessenreeks

KINDERYOGA
Yogakriebels voor kinderen
van 3 tot en met 12 jaar.
Data: 11 jan, 18 jan, 25 jan,
1 feb, 9 feb, 16 feb, 23 feb,
8 mrt, 15 mrt, 22 mrt.
Waar: SC Ter Muncken
Wanneer: - dinsdag van
17 tot 17.45 uur (v.a. 3 jaar)
17

- dinsdag van 17.45 tot
18.30 uur (t.e.m. 12 jaar)
Prijs: 45 euro voor
tien lessen

VOLWASSENYOGA
Kom helemaal tot rust
met ontspannende
yogasessies.
Data: elke dinsdag en elke
donderdag (niet tijdens
schoolvakanties)
Waar: SC Ter Muncken
Wanneer: dinsdag en
donderdag van 9 tot 10 uur
Prijs: 4 euro, 30 euro voor
10-beurtenkaart
Inschrijven:
www.avelgem.be/webshop
of aan onthaal sportdienst
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BUURT IN BEWEGING,
ELKE STAP TELT!

SPORTPLEZIER
VOOR JONG EN OUD

MUZIEK TEGEN WINTERDIP
Een winterdepressie door de donkere dagen vermijden? Met deze
muziekvoorstellingen in GC Spikkerelle kom je de winter warm door.

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. Maak je klaar
voor een memorabele avond met deze
rappende Knokkenaar.

© Jef Boes

© Studio Caro

Heimwee naar muziek van
vroeger? Op 3 februari 2022
trakteert het sopranenduo
Stokman en Vos je op hun
favoriete meezingers. Alle
golden oldies passeren de revue.
Ambiance!

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.

© Damon De Backer

De Dolfijntjes
30 jaar + Clubtour - muziek
Vrijdag 25.02.22 - 20.15 uur
Polyvalente zaal Spikkerelle - staand
€ 24 (ADD), € 22 (VVK)
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.

© Gerald Van Rafelghem

Bestel je tickets via de webshop op www.avelgem.be/webshop
Uitgebreide informatie over alle voorstellingen: www.spikkerelle.be
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en een consumptie aan. Ondertussen
zorgt lokale artiest Guy Vranken voor de
muzikale noot.

Een zoen van Toen:
3 februari 2022 - 14.30 uur theaterzaal Spikkerelle
Bestel je tickets via
www.avelgem.be/webshop of aan
de balie van Spikkerelle

Met hun Golden Oldies-programma ‘Een
Zoen van Toen’ hebben Astrid Stockman
en Liesbeth Devos (aka Stokman en Vos)
een glasheldere missie: senioren
verblijden met pareltjes uit ons muzikaal
cultureel erfgoed. En dat doen ze niet
alleen in ontmoetings- en cultuurcentra,
maar ook in theaterzalen.

Favoriete meezingers
Speciaal voor hen duikt dit charmantste
sopranenduo in de mooiste melodieën uit
het klassieke en lichte repertoire. Samen
met Stijn Bettens op de accordeon zingen
ze voor jou hun favoriete meezingers.
Onmiddelijk na de voorstelling bieden we
jou in de polyvalente zaal koffie met taart

© Paul De Cloedt
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Kapitein Winokio

GOLDEN OLDIES MET
STOKMAN EN VOS

JAAR VOL DOLLE PRET
De jeugd- en sportdienst hebben
voor 2022 terug heel wat leuks
in petto. Van leuke jeugdfilms
tot een propvol vakantieaanbod.
Zet alvast deze data vast in je
gloednieuwe jaaragenda.

- Omnisportkampen (6 tot 12 jaar)
* 4 tot en met 8 april
* 11 tot en met 15 april
ZOMERVAKANTIE
- Speelpleinwerking Kerkhove (2,5 tot
6 jaar) en speelpleinwerking Outrijve
(6 tot 12 jaar):

LEUKE JEUGDFILMS

* Maandag 4 juli tot en met donderdag
25 augustus (geen werking op 21, 22 juli
en 15 augustus)

Zin in een ouderwetse filmnamiddag?
Geniet van enkele filmtoppers op
het grote doek in de theaterzaal van
Spikkerelle. Hoog tijd om het cinemascherm op te zetten, de popcornmachine
in gang te poppen en onderuit te zakken
in een van onze stoelen.

- Mix & Match-themakampen:
* Week 4 juli tot en met 8 juli:
thema nog te bepalen
* Week 11 juli tot en met 15 juli:
Mix & Match-Musicalkamp

Woensdag 9 februari: Dolfje Weerwolfje
Woensdag 30 maart: Inside Out
Woensdag 13 april: Waar is Knoester?

* Week 22 tot en met 26 augustus:
thema nog te bepalen
* Week 29 tot en met 31 augustus:
End of Summer Camp

VAKANTIEAANBOD

- Generation A (12 tot 16 jaar):
aangepaste werking gedurende de
vakantie

KROKUSVAKANTIE
- Mix & Match-activiteiten: 28 februari tot
en met 4 maart

- Omnisportkampen (6 tot 12 jaar) en
Adventurekampen (12 tot 16 jaar):
eerste 2 weken van de vakantie

- Themazwemmen in het zwembad

- Kleutersportkamp (3 tot 6 jaar):
derde week van de vakantie

PAASVAKANTIE
- Speelpleinwerking Kerkhove (2,5 tot
6 jaar) en speelpleinwerking Outrijve
(6 tot 12 jaar):

HERFSTVAKANTIE
- Losse Mix & Match-activiteiten

* 4 tot en met 8 april
* 11 tot en met 15 april

- Themazwemmen in het zwembad

Alle informatie:
www.avelgem.be/vakantieaanbod

- Losse Mix & Match-activiteiten en
Generation A-activiteiten
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Op donderdag
27 januari start de
tiende editie van
de Poëzieweek, het
grootste poëziefeest
van de Lage Landen.
Van Avelgem tot
Zoeterwoude, van
peuterklas tot
leesgroep. Iedereen
doet mee! Jij ook?
Het thema dit jaar is
‘natuur’. Tijdens deze
Poëzieweek laten we onze
woorden waaien in de
wind. We zingen luid over
een groene toekomst.
De bibliotheek, het
Conservatorium en
Spikkerelle bundelen de

krachten om je een
onvergetelijke Poëzieweek
te bezorgen.

Tipje van de sluier
Van een poëziekaart voor
elke bibbezoeker tot poëzie
in de bibcollectie. Van een
(h)eerlijk ontbijtbuffet met
een vleugje poëzie tot een
poëtische wandeling of
fietstocht in de prachtige
Avelgemse natuur. De
Poëzieweek biedt voor elk
wat wils!

Poëzieweek 2022:
van 27 januari tot
2 februari
Ontdek het volledige
programma via
avelgem.bibliotheek.be
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DOE MEE MET
DE POËZIEWEEK

POËTISCHE
VOORSTELLING
27.01.22 | 18.30 uur |
Theaterzaal Spikkerelle
De leerlingen Woordkunst-Drama van het
Conservatorium trekken
figuurlijk op Gedichtendag nog eens de natuur in
en komen – zoals we van
hen gewend zijn – creatief
uit de hoek. Trek je denkbeeldige wandelschoenen
aan en ontdek de mooiste
creaties over de natuur in
een decor gemaakt door
de leerlingen van GAVKA.
> Reserveer vooraf via

www.avelgem.be/webshop

G EMEENT E
O P AF SPRAAK

katrijndecoster
#sunrise

vverbeke
#igavelgem

lies_depraetere
#boerenbuiten

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 24, 25 en 31 december; 1 januari 2022
anseeledavinjo
#earlymorningwalk

willy.huys
#avelgem

CarolineHoorde
#mooistenatuurplekje

- Gemeentehuis en sociaal huis ook gesloten op 27 december en 3 januari 2022
Jaarlijkse sluiting Spikkerelle en sportcentrum Ter Muncken:
vrijdag 24 december 2021 tot en met zondag 2 januari 2022
Op zaterdag 25 december en zaterdag 1 januari 2022 is er uitzonderlijk geen markt.

C OLOF ON
emilie_lilo
#scheldemeersen

evadegravin
#scheldemeersen

wendy.decostere
#geboortegroen

bert_goethals
#energy
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cedricdepraetere
#sunset

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 28 maart. Indien corona het toelaat,
verschijnt er in het volgende magazine
een UiT-kalender. Geef je activiteit vóór
1 maart 2022 in via de UiT-databank.

Foto’s:
Fotografencollectief Foca Scaldis
Peter Malaise en Dirk Liviau
Opmaak:
Dienst communicatie
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www.avelgem.be

www.facebook.com/gemeenteavelgem

@GemeenteAvelgem

#igavelgem

