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Speelplan
Avelgem

Speelplein Toekomststraat

Speelplein OC Outrijve

Skatetoestellen

BUITENSPEELDAG

VRIJE TIJDSDIENSTEN

 Toekomststraat, 8580 Avelgem

 Outrijveplein, 8582 Outrijve

 Scheldelaan 6, 8580 Avelgem

TOESTELLEN

TOESTELLEN

De eerste woensdag na de paasvakantie
organiseren we de Buitenspeeldag. Alle
schermen gaan op zwart van 13u tot 17u,
het ideale moment dus om collectief te
gaan ravotten. De Buitenspeeldag is
het jaarlijkse hoogtepunt van 365
dagen buiten spelen.
Jij doet toch ook mee?

Spikkerelle (Dienst Jeugd en Cultuur)
Scheldelaan 6, 8580 Avelgem
spikkerelle@avelgem.be
056 65 30 90

✔ glijbaan
✔ wiptoestel
✔ schommel

♥ 3 tot 10 jaar

In je eigen buurt buiten spelen
blijft van onschatbare waarde.
Ontdek op dit speelplan alle
leuke speelplekjes in Avelgem.

✔
✔
✔
✔
✔

avontuurlijk evenwichtsparcours
hangmat
familieschommel
combinatietoestel
bouwwerkplaats en kampbouwzone

♥ vanaf 8 jaar

♥ 6 tot 12 jaar

Speelplein evenemententerrein

 Sint-Amandswijk 8581 Kerkhove
TOESTELLEN

✔ avontuurlijk combinatietoestel met glijbaan
✔ 2 voetbaldoelen

 Scheldelaan 6, 8580 Avelgem

Speelplein Korenstraat

TOESTELLEN

 Korenstraat, 8582 Outrijve

✔
✔
✔
✔
✔
✔

zandwerkplaats
glijbaan
avontuurlijk evenwichtsparcours met balken
stokpaaltjes en bruggen
klimtoren met speleobox (mini-Spikkerelle)
wilgenhut

TOESTELLEN

✔ combinatietoestel met glijbaan
✔ wip
✔ duikelrek
♥ 3 tot 12 jaar

♥ 6 tot 12 jaar

 Oudenaardsesteenweg 589, 8581 Kerkhove
TOESTELLEN

✔
✔
✔
✔
✔

speelschip met glijbaan
draaizitjes
veerdiertjes
zandbak
speelhuisje

Speelplein Pompgebouw

Speelplein Munkkouter

TOESTELLEN

TOESTELLEN

♥ 2,5 tot 6 jaar

Ken jij de speelstraten al?
Een speelstraat is een openbare weg die tijdelijk
en tijdens bepaalde uren wordt omgetoverd tot een
grote speelplaats voor alle kinderen uit de buurt.
Rolschaatsen, hinkelen, krijttekenen of een groot
hindernissenparcours… Alles kan op straat!

mandschommel
combinatietoestel
wip
schommel
draaitoestel
trampoline

✔
✔
✔
✔
✔
✔

combinatietoestel (kleutertoren)
schommel
veerdiertjes
vogelnestschommel
zandbak
kabelbaan
♥ 3 tot 12 jaar

VAKANTIEAANBOD
Tijdens de vakanties kan je helemaal uit de bol
gaan tijdens ons gemeentelijk vakantieaanbod!
Vakantieaanbod - Mix & Match
Mix & Match is een gevarieerd aanbod van
verschillende activiteiten, workshops, crea-ateliers…
waaruit je zelf kan kiezen. Zowel kampformule
als losse activiteiten.
voor wie:
Kinderen van 6 tot 12 jaar
wanneer:
Krokus-, herfst-, paas- en zomervakantie

KINDVRIENDELIJKE WANDELINGEN

Speelpleinwerking

Detective Vos

Zin in avontuur? Dan is onze speelpleinwerking
iets voor jou! Ga helemaal los op onze speelterreinen
of tijdens de vele zotte groepsspelen.

 Doorniksesteenweg 402, 8583 Bossuit

 Munkkouter, 8580 Avelgem
✔
✔
✔
✔
✔
✔

SPEELSTRATEN

Vraag jouw speelstraat (of meer info) tijdig aan
bij de dienst jeugd en cultuur. Dit kan ter plaatse
in Spikkerelle of online via www.avelgem.be/
speelstraten

♥ 3 tot 12 jaar

Speelplein OC Kerkhove

Een spannende wandelzoektocht voor het
hele gezin. Start: Pompgebouw Bossuit Doorniksesteenweg 402 (zie plannetje)

♥ 3 tot 12 jaar

voor wie:
Speelpleinwerking Kerkhove
voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar
Speelpleinwerking Outrijve
voor kinderen van 6 tot 12 jaar
wanneer:
Paas- en zomervakantie

Sportkampen
In het sportcentrum valt er heel wat te
beleven tijdens de vakanties.
Sportkampen, kleutersportkampen,
omnisportkampen, themazwemmen…
Speelplein Achterhoek Waarmaarde
 Achterhoek 13, 8581 Waarmaarde
TOESTELLEN

✔ avontuurlijk combinatietoestel met glijbaan
✔ mandschommel
♥ 3 tot 12 jaar

In spikkerelle vind je de dienst jeugd, cultuur en toerisme.
Je beleeft er leuke theatervoorstellingen, jeugdfilms op
woensdag en zoveel meer.

Sportcentrum Ter Muncken
Doorniksesteenweg 226, 8580 Avelgem
sport@avelgem.be
056 65 30 60

Adressen en locaties:
www.avelgem.be/speelpleinen

Speelplein Kerkhove (St. Amandswijk)

Open op maandag, dinsdag en donderdag van 9u tot 12u
Op woensdag en vrijdag van 14u tot 18u.

Speelplein Stampkotstraat

Omnisportveld Blue Star

 Stampkotstraat, 8580 Avelgem

 Munkkouter, 8580 Avelgem

TOESTELLEN

TOESTELLEN

✔ zandfabriekje
✔ wippen
✔ combinatietoestel

Wilde Buitendingen-Wandeling
van Natuurpunt

✔ sportterrein waar je tal van sporten
kan beoefenen. Iedere sportieveling kan
er zijn hart ophalen met basket,
voetbal, volleybal…
♥ 3 tot 12 jaar

♥ Vanaf 6 jaar

Een avontuurlijke wandeling met enkele
wilde uitdagingen doorheen de Avelgemse
Scheldemeersen. Start: Coupure Deweer Meerstraat 43, 8580 Avelgem

wanneer:
Paas- en zomervakantie

Openingsuren zwembad:
MA:
8u-8u45 ochtendzwemmen
		
12u-13u middagzwemmen
WO:
8u-8u45 ochtendzwemmen
		
12u-13u middagzwemmen
		
17u30-20u publiekzwemmen
		
en baantjeszwemmen
VR: 		
8u-8u45 ochtendzwemmen
		
12u-13u middagzwemmen
		
18u30-20u publiekzwemmen
ZO: 		
9u-12u publiek- en baantjeszwemmen
In de schoolvakanties: aangepaste openingstijden.
Van kleuterturnen tot plonzen in het zwembad of
leef je uit bij de vele activiteiten van de sportclubs!

Bibliotheek
Doorniksesteenweg 77 bus A,
8580 Avelgem
bibliotheek@avelgem.be
056 65 30 40
Open op maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag van 15u tot 19u.
Op woensdag van 14u tot 19u
en op zaterdag van 9u30 tot 12u30.
Leuke activiteiten op kindermaat, voorleeshalfuurtjes,
auteurslezingen, een groot aanbod aan boeken, DVD’s,
gezelschapsspelen…

Deeltijds kunstonderwijs, GAVKA
en Conservatorium
Kasteelstraat 5, 8580 Avelgem
kunstonderwijs@avelgem.be
056 65 30 67
Open op woensdag van 13u tot 18u,
op vrijdag van 15u30 tot 18u en
op zaterdag van 8u30 tot 12u30.
Woord, muziek, kunst en nog zoveel meer
om je creatief uit te leven!
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Generation A
Leuke tienerwerking met aangepaste
activiteiten, uitstappen en adventure kampen.
voor wie:
Jongeren van 12 tot en met 15 jaar
wanneer:
Krokus-, herfst-, paas- en zomervakantie

www.avelgem.be/vakantieaanbod
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