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A-rchief

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 voormalige profwielrenner dit is? Hier poseert hij trots met zijn 
bloemen na zijn overwinning in de Omloop der 3 Provincies.  Stuur je antwoord naar  
communicatie@avelgem.be. Onder alle deelnemers verloten we 3 Avelgembonnen 
die je kan gebruiken bij onze lokale handelaars. Het juiste antwoord ontdek je in de  
volgende editie. Veel succes!

WELKE EX-WIELRENNER ZOEKEN WE?

Antwoord vorige editie: Neerstraat (met zicht op Kerkstraat)
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EEN HUISHOUDHULP: 
ZOVEEL MEER DAN 
EEN KUISVROUW
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De Dienstenonderneming West-Vlaamse 
Scheldestreek is momenteel op zoek naar 
nieuwe medewerkers. Maar wat doet een 
huishoudhulp precies? Wij gingen met 
ancien Marie-Christel Declercq (59) mee  
op huisbezoek. Tussen de schoonmaak  
door maakte ze tijd voor een babbeltje.

Marie-Christel krijgt van haar klant meteen een 
warm welkom. Ze is dan ook een bekend gezicht 
in Avelgem. Hoe kan het ook anders. De 59-jarige 
huishoudhulp komt al meer dan vijftien jaar bij 
Avelgemse gezinnen over de vloer. Letterlijk. “En de 
passie voor schoonmaak is nog altijd even groot”, 
aldus Marie-Christel.

Hoe kwam je terecht in de schoonmaakwereld?

“Ik heb vijf kinderen. Ondertussen zijn ze allemaal 
het huis uit, maar vroeger stond er elke dag een 
berg werk op mij te wachten. Ik bleef jaren thuis 
om voor de kids te zorgen. Maar toen mijn jongste 
dochter tien werd, wilde ik terug gaan werken. Al 
snel kwam ik uit bij een job als huishoudhulp. Eerst 
werkte ik in de privésector, daarna ging ik bij de 
Dienstenonderneming aan de slag. Mijn ervaring als 
huismoeder komt goed van pas.” (lacht)

Wat trekt je zo aan in de job?

“Het contact met de mensen. Ik ben sowieso gene 
mens om in een fabriek te werken. Niet alle klanten 
hebben dat graag, maar met de meesten sla ik een 
babbeltje. Zeker met de ouderen. Het gezelschap is 
voor hen goud waard. Sommige klanten hoor ik zelfs 
jaren later nog, als ze al in een rusthuis zitten.” 



Zijn er klanten of momenten die 
jou de voorbije vijftien jaar zijn 
bijgebleven?

“Heel wat. Maar in het bijzonder één 
klant die in mijn straat woonde. En waar 
ik tien jaar langsging om te poetsen. Ze 
overleed helaas vorig jaar, maar ik hoor 
nog regelmatig haar familie. Van haar 
zonen kreeg ik een prachtig geschenk: 
twee van haar zelfgemaakte schilderijen. 
Die kregen een heel mooi plaatsje in mijn 
living. Zo’n momenten blijven je voor altijd 
bij.”

Jullie doen zoveel meer dan poetsen. 
De term ‘kuisvrouw’ dekt niet langer 
de lading?

“In de eerste plaats focussen we op de 
schoonmaak van de woning. Maar ons 
werk betekent meer dan alleen kuisen. 
Ook helpen we bij andere huishoudelijke 
taken. Denk maar aan strijken, bood-
schappen doen of naar de apotheker 
gaan. Daarom spreken wij niet over een 
‘kuisvrouw’ maar over een huishoudhulp. 
En sowieso is een job in de schoonmaak 
niet alleen voor vrouwen. Bij de  
Dienstonderneming heb ik ook enkele 
mannelijke collega’s.”

Waarom blijf je na al die jaren werken 
bij de Dienstenonderneming?

“De begeleiding is uitstekend. Als er 
een probleem is, bijvoorbeeld met een 
klant, staan ze meteen voor je klaar. 
Ook luisteren de medewerkers echt naar 
ons. We mogen altijd suggesties geven. 

Daarnaast doen ze heel wat acties om het 
ons zo aangenaam mogelijk te maken. Zo 
kregen we de voorbije weken tips rond 
ergonomisch schoonmaken. Leuk toch?”

De Dienstenonderneming is op zoek 
naar nieuwe medewerkers. Over 
welke capaciteiten moet een goede 
huishoudhulp beschikken?

“Je moet houden van orde en netheid. 
Poetservaring is geen must. Je krijgt altijd 
een korte opleiding. Er gaat ook altijd een 
medewerker mee naar je eerste klant. Zo 
hebben poetsproducten en huishoud- 
apparaten snel geen geheimen meer voor 
jou.”

WORD HUISHOUDHULP

Net als Marie-Christel huishoudhulp 
worden in de regio Avelgem? Ga aan 
de slag bij de Dienstenonderneming 
West-Vlaamse Scheldestreek!

Aanbod:
- een contract van onbepaalde duur
- maaltijdcheques en km-vergoeding
- flexibele verlofregeling  
(geen collectieve sluiting)
- een planning op maat en een  
individuele coaching op de werkvloer
- een uurregeling in onderlinge  
afspraak, rekening houdend met je  
individuele situatie

> Solliciteer bij de Dienstenonderneming 
via dienstenonderneming@avelgem.be 
of op het nummer 0478 47 87 01. 
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“Ik hou van het sociaal 
contact. Ik ben gene 
mens om in een fabriek 
te werken.”

“De term ‘kuisvrouw’ 
klopt niet meer. Ik heb 
ook mannelijke collega’s.”



Op donderdag 30 juni opent in Avelgem 
een gloednieuwe Finse piste. Dat is 
een loopparcours met als toplaag 
boomschors om het loopcomfort te 
verbeteren. Rond het parcours van 
ongeveer 900 meter komt ook een  
bewegingsroute met dertien bewegings- 
oefeningen die je op de route vindt. De 
beginners of kleine lopers kunnen zich 
uitleven op de kortere route. Ook maken 
we een Strava-segment aan. Verbeter 
jij de toptijd van één van onze sportme-
dewerkers?

> Je vindt de Finse piste rond het  
sportcentrum en de voetbalvelden.

Wil je graag je belastingaangifte laten 
invullen door een medewerker van de 
FOD Financiën? Bel dan vóór 29 juni, 
met je identiteitskaart bij de hand, naar 
het nummer 02 575 56 66 en maak 
een afspraak. Een medewerker belt je 
vervolgens op de dag van afspraak om je 
aangifte in te vullen.

> Hulp nodig? Bel vóór 29 juni, met 
je identiteitskaart bij de hand, naar 
het nummer 02 575 56 66 voor een 
afspraak.
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EERSTE HULP BIJ
BELASTINGAANGIFTE

VOLG HUIS VAN HET 
KIND OP FACEBOOK

Het Huis van het Kind Avelgem heeft 
voortaan een eigen Facebookpagina!  
Wil je alles weten over de wondere 
wereld van opvoeden en opgroeien? 
Geef de pagina dan zeker een duimpje.

> Vind de pagina leuk op  
facebook.com/huisvanhetkindavelgem

DIGITAAL PASPOORT 
VOOR JE WONING

Wil je je woning verkopen of verhuren of 
heb je verbouwplannen? Raadpleeg dan 
zeker eens je woningpas. In dit digitaal 
paspoort vind je op één centrale plaats 
en in één oogopslag informatie over 
een aantal aspecten van je woning. Én 
een overzicht van nuttige en digitaal 
beschikbare attesten. 

> Ontdek wat er in je woningpas zit via   
woningpas.vlaanderen.be.

BESTUUR KOMT NAAR JOU TOE!
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LEREN WERKEN MET  
JE SMARTPHONE 

Heb je een smartphone? En wil je er  
graag beter mee werken? Ligo, het 
Centrum voor Basiseducatie, helpt je op 
weg. Na een tiendelige lessenreeks heeft 
je smartphone geen geheimen meer voor 
jou. En hoef je geen hulp meer te vragen 
aan je (klein)kind. De lessenreeks start op 
8 september.

> Interesse? Contacteer Kim Laga  
(sociaal huis): 056 65 07 70

> Cursus ‘Leer je smartphone gebruiken’: 
10 lessen - elke donderdag van 13.30 tot 
16.30 uur - 10 euro - sociaal huis

SCHRIJF JE IN VOOR HET 
KUNSTONDERWIJS

Kriebelt het om creatief uit de hoek 
te komen? Je uit te leven in muziek? 
Het beste van jezelf te geven op een 
podium? Je artistieke talenten te 
ontwikkelen? Schrijf je dan zeker in voor 
het Kunstonderwijs Avelgem.

Het Conservatorium en GAVKA bieden 
een ruim aanbod aan lessen voor jong 
en oud(er). De eenvoudigste manier om 
in te schrijven is online.

> Meer info en inschrijven: 
www.avelgem.be/kunstonderwijs
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Het bestuur draagt contact met de inwoners hoog in het vaandel en komt dan ook 
naar jou toe. De voorbije jaren veranderde er al heel wat in onze gemeente. Verneem je 
graag wat nieuw is en wat nog op het programma staat? Dan ben je van harte welkom 
op zaterdag 18 juni voor een update en een gesprek op een van volgende locaties:

• 9.30 tot 11.30 uur: raadzaal gemeentehuis, Kortrijkstraat 8
• 13.30 tot 15.00 uur: OC Kerkhove, Oudenaardsesteenweg 589
• 15.30 tot 17.00 uur: vergaderzaal OC Outrijve, Outrijveplein z.n.

Graag tot dan!

WELKOM OP AFSPRAAK

Een attest opvragen? Een adreswijziging 
doorgeven? Een signalisatievergunning 
aanvragen? Dat kan allemaal via ons 
digitaal loket (avelgem.be/digitaalloket). 
En dat waar en wanneer het jou past! 
Heb je toch persoonlijk iemand van onze 
diensten nodig? Maak dan vooraf een 
afspraak via avelgem.be/afspraak, per 
telefoon of e-mail. Zo ben je zeker dat de 
persoon die je nodig hebt aanwezig is, 
vermijd je wachtrijen en is jouw dossier al 
voorbereid. 

> Iemand persoonlijk nodig? Maak een 
afspraak via www.avelgem.be/afspraak.



MAANDAG 25 APRIL 2022

GEMEENTE- EN OCMW-RAAD

Belangrijkste beslissingen:

- Deontologische code personeel
De deontologische code voor personeelsleden dateerde van  
november 2013 en was toe aan een update. De nieuwe deontologische 
code is opgebouwd rond de vier organisatiewaarden: klantgerichtheid,  
toegankelijkheid, betrokkenheid en betrouwbaarheid.

- Motie ter veroordeling van de inval van Oekraïne
De gemeenteraad sprak zijn solidariteit uit met het Oekraïense volk, dat 
slachtoffer is van de onrechtmatige militaire schending van het  
internationaal recht door de Russische Federatie.

MAANDAG 23 MEI 2022

Belangrijkste beslissingen:

- Goedkeuring jaarrekening
De gemeente- en OCMW-raad keurde de jaarrekening van het dienstjaar 
2021 goed. De jaarrekening geeft een zicht op de werkelijke ontvangsten 
en uitgaven binnen het kalenderjaar 2021.

- Definitieve vaststelling beleidskader trage wegen

Volgende raden: 27 juni en  
12 september

Volledige agenda,  
verslag en toelichting:
www.avelgem.be/ 
gemeenteraadszittingenVolg de raad live in de raadzaal  

in het gemeentehuis of via avelgem.be
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maandag
20°    30°

20°    30°

19°    29°

20°    30°

21°    32°

22°   33°

19°   30°

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zondag
zaterdag

Volg de weersvoorspellingen.

Gebruik zo weinig mogelijk 
apparaten die warmte produceren.

Benut je  zonnewering
 maximaal. 

Zet je ramen en deuren open zolang 
het buiten koeler is dan binnen.

(Ver)bouw je woning 
hittebestendig.

ZORG VOOR ANDEREN

Ga langs bij iemand die 
je hulp kan gebruiken.

Zorg dat iemand anders 
langsgaat wanneer je zelf niet kunt.

Maak een 
overzicht van 

alle medicijnen 
die de persoon 

neemt en de mensen 
met wie je contact 

kunt opnemen 
bij problemen.

Smeer je op tijd en voldoende in 
als je de zon niet kunt vermijden.Zorg dat je altijd water bij je hebt.

Draag een 
hoofddeksel.

Kies voor lichte, 
loszittende kledij.

Zoek verfrissing op.

Drink MEER dan  gewoonlijk. 
 OOK als je geen  dorst hebt.

Drink vooral WATER. 
 Koffi  e en thee kunnen ook.

Kleurt je urine DONKER? 
Drink meer!

Zoek een plekje in 
de schaduw op om 

te ontspannen.

Zon in overvloed, verzorg jezelf en anderen goed.
warmedagen.be

Warme dagen, 
zorg dragen

DRINK VOLDOENDE

Doe zware inspanningen 
op koelere momenten.

HOU JE WONING KOEL

WEES VOORBEREID

HOU JEZELF KOEL
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Een hitteslag kan gevaarlijk 
zijn. Bel 112 als nodig.



GEEF INBREKERS 
GEEN KANS

1. Laat buren Big Brother spelen

Maak goede afspraken met je buren.  
Zij kunnen in de gaten houden of er iets 
ongewoons gebeurt bij jou thuis. 

2. Sluit ramen en deuren

Sluit je ramen en deuren van zodra je 
afwezig bent, ook al is het maar voor even.

3. Zet de kat niet bij de melk

Laat geen materiaal rondslingeren dat 
voor inbrekers van pas kan komen (ladder, 
gereedschap …).

4. Opgeruimd staat netjes

Berg je waardevolle stukken (juwelen, 
gsm, laptop ...) goed op en inventariseer ze 
(foto’s en serienummers).

5. Ga offline op vakantie

Post niets over je afwezigheid op sociale 
media. 

6. Hang een beveiligingscamera

Inbrekers en camera’s: niet de beste 
vrienden. Hang daarom een beveiligings- 
camera goed in het zicht. 

Joepie, tijd voor vakantie! Helaas is de zomer ook het favoriete seizoen 
voor inbrekers. Ze slaan graag toe wanneer er niemand thuis is.  
Met deze tips vertrek je gelukkig met een gerust hart op reis.

VRAAG TOEZICHT AAN

Een langere periode afwezig? Vraag 
toezicht aan bij de politiezone Mira. 
Op onregelmatige tijdstippen komt 
een politieagent een kijkje nemen.

Vraag afwezigheidstoezicht aan via
www.pzmira.be.

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
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Wil je een steiger, 
container of terras 
plaatsen op de 
openbare weg of in 
de publieke ruimte? 
Vraag een vergunning 
aan.

Het openbaar domein is van 
iedereen. Toch is het soms 
nodig dat je een stukje 
van dit openbaar domein 
inneemt. Bijvoorbeeld om 
een steiger, puincontainer 
of verhuislift te plaatsen 
of om een bouwwerf in te 
richten. Het is belangrijk 
dat deze ‘innames’ veilig 
kunnen gebeuren, met 
zo weinig mogelijk hinder. 
Daarom is het belangrijk 
dat je een vergunning 
aanvraagt.

Hoe aanvragen?

Dit kan voortaan via het 
slim vergunningsplatform 

Eaglebe. Hou er rekening 
mee dat de aanvraag 
minstens zeven kalender-
dagen op voorhand moet 
gebeuren.

Volg de voorwaarden 
en neem noodzakelijke 
veiligheidsmaatregelen

Het gemeentebestuur 
controleert wat de hinder 
is van de aanvraag, voegt 
eventueel een signalisatie-
plan toe en vraagt indien 
nodig advies aan interne 
en externe diensten. Volg 
de voorwaarden van de 
vergunning en pas de 
noodzakelijke veiligheids-
maatregelen toe. Breng 
achteraf het openbaar 
domein terug in de  
oorspronkelijke staat.

Vermijd een GAS-boete

Vroeg je geen vergunning 
aan? Dan riskeer je een 

GAS-boete tot 350 euro. 
Beter voorkomen dan 
genezen dus.

WERKEN GEPLAND?
VERGUNNING A.U.B. 

DOE JE AANVRAAG 
VIA EAGLEBE

Voor alle aanvragen 
inname openbaar domein 
en evenementen werkt 
de gemeente met het 
slim vergunningsplatform 
Eaglebe. 

Voordelen:
- Je kan je aanvraag altijd 
en overal indienen  
(pc, tablet, smartphone).

- Je ziet meteen of er 
andere zaken op het 
openbaar domein zijn 
ingepland.

- Je kan de status van je 
dossier zelf opvolgen.

Vraag je vergunning  
aan via app.eaglebe.com.
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A-pplaus

KEURSLAGER JEROEN EN JOYCE
Keurslager Jeroen (Lievens) en Joyce (Cordonnier) uit Avelgem viel begin april 
in de prijzen op een internationale slagerswedstrijd in Nederland. “Slagers die 
wilden meedoen, konden hun beste producten opsturen. Zelf stuurden we vijftien  
producten op. Die leverden twaalf keer goud op en drie keer zilver”, zegt Jeroen trots. 
“Daarmee waren we de beste inzending van België.” Het slagerskoppel mag zich dus 
onder andere Belgisch kampioen salami en huisgemaakte ham noemen. “Een mooie 
erkenning waar we heel blij mee zijn.”

> Ook als handelaar een opvallende prestatie neergezet? Laat het ons weten. 



EINDELIJK ZOMER(EN)
Van festivals tot een citytrip met vrienden. De vooruitzichten 
lijken goed voor een normale zomer. Deze Avelgemnaren zijn 
klaar voor de zon en verklappen ons hun vakantieplannen. 

Naar wat kijk je deze zomer 
uit in Avelgem? 

“Ik heb voorlopig geen grote plannen. 
Maar ik kijk wel uit naar Avelgem Klinkt. 
En later dit jaar naar de stoet tijdens de 
Feesteworp! Die gekke mensen met hun 
rare kostuums zijn heel grappig.” (lacht)

Hoe vind jij verfrissing op een 
warme dag?
“Met een lekker ijsje. Chocolade is mijn 
favoriete smaak! Ik neem op warme 
dagen ook graag een duik in ons 
zwembad.” 

Heb je reisplannen?
“We gaan met de ganse familie naar 
Frankrijk. Daar kijk ik al enorm naar uit. Ik 
doe niets liever dan buitenspelen met mijn 
neven en nichtjes. Waar we ook naartoe 
gaan: met hen amuseer ik mij altijd.”

Naar wat kijk je deze zomer 
uit in Avelgem?

“Ik sta voor de eerste keer als hoofd- 
animator op de speelpleinwerking.  
Keispannend! De hele zomer lang ben 
ik het aanspreekpunt voor de ouders en 
animatoren. Ik zie het volledig zitten.”
 
Hoe vind jij verfrissing op een 
warme dag?
“Ik hou van waterspelletjes. Water- 
ballonnen gooien naar mijn jongere broer 
en zus. Zalig! Hopelijk kunnen we deze 
zomer ook de waterpistolen bovenhalen.” 

Heb je reisplannen?
“We deden al heel wat mooie reizen. In 
september gaan we nog een weekje weg. 
Ik hoop stiekem op Montpellier. Daar 
gingen we vorig jaar ook naartoe. Een 
prachtige stad om te bezoeken.”

Lotte Vanmarcke (7)
Leerling lager onderwijs

Abigail Van Eycken (21)
Student politieke wetenschappen
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Naar wat kijk je deze zomer 
uit in Avelgem? 
“Het zal deugd doen om deze zomer 
eindelijk terug vrij te kunnen bewegen. Je 
zal me zeker en vast op het Zomerplein 
vinden. Een toplocatie met altijd een  
geweldige sfeer!”

Hoe vind jij verfrissing op een 
warme dag?
“Ik spring samen met de kinderen in het 
zwembad. Niet de grote luxe, wel een  
welgekomen verfrissing. Ook een fris 
pintje op ons terras smaakt altijd.”

Heb je reisplannen?
“We gaan met de kinderen drie dagen 
naar de Efteling. Dat is een verrassing die 
al lang gepland stond. Op de weg terug 
doen we een tussenstop in Zeeland. Zalig 
om daar te fietsen!”

Naar wat kijk je deze zomer 
uit in Avelgem?
“Ik geniet enorm van een wandeling of 
fietstocht met de (klein)kinderen. En 
natuurlijk doe ik ook graag een terrasje. 
Zeker in de Kerkstraat is het altijd leuk 
vertoeven.”

Hoe vind jij verfrissing op een 
warme dag?
“Niets beter dan een ijskoude gin-tonic 
of Rodenbach na een dagje in de tuin 
werken. Ook ga ik regelmatig zwemmen 
met de kleinkinderen. Genieten!”

Heb je reisplannen?
“In juli trekken we met de hele familie 
op reis naar Noorwegen. Daar kijk ik al 
enorm naar uit. In augustus ga ik dan 
weer op cityrip met een vriendin. Die twee 
maanden zullen voorbij vliegen.”

Dieter Steelandt (44)
Metser
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LAAT ONS MEEGENIETEN VAN  
JOUW REISBESTEMMING
Deel je leukste vakantiefoto’s met #igavelgem.

Gilberte Dujardin (69) 
Gepensioneerd



Een bruisende zomer
op het Zomerplein

Van 28 juni tot en met 4 september wordt het evenemententerrein  
omgetoverd tot een sfeervolle buitenlocatie in het verlengde van Spikkerelle.

Wil je als vereniging, Avelgemse commerciële instelling of organisatie deze zomer iets  
organiseren? Bekijk via www.avelgem.be/zomerplein de beschikbaarheid, voorwaarden en 
voorzieningen. Bij interesse, neem zeker contact op met de dienst jeugd en cultuur op het 
nummer 056 65 30 90 of via spikkerelle@avelgem.be.

Ontdek alle activiteiten op het Zomerplein via www.avelgem.be/zomerplein 
of volg de Facebookpagina ‘Zomerplein Avelgem’.

MEER INFO

BELEEF EEN ZOMER VOL 
SPORT EN SPELPLEZIER

SPEELPLEINWERKING  

Elke dag speelplezier en 
begeleide activiteiten. 

Data: maandag 4 juli t.e.m. 
donderdag 25 augustus

Waar: OC Kerkhove en  
OC Outrijve

Wanneer: 8 tot 17.30 uur

Prijs*: kind Avelgem: 2,75 
euro; kind niet-Avelgem: 
4,25 euro

GENERATION A  
@SPEELPLEIN (12+)

Ben je 12+ en krijg je 
maar niet genoeg van die 
zalige speelpleinwerking in 
Outrijve? Speel mee in de 
tienerzone!

* Prijs per dagdeel

Data: maandag 4 juli t.e.m. 
donderdag 25 augustus 
 Waar: OC Outrijve

Wanneer: 9 tot 17.30 uur 
(open vanaf 8 uur)

Prijs*: tiener Avelgem: 2,75 
euro; tiener niet-Avelgem: 
4,25 euro

UITSTAP: POPEILAND 
(8-15 JAAR)

Ga swingend de zomer in! 
Popeiland brengt ieder jaar 
een stevige mix van fijne 
muziek en randanimatie. 
Amusement verzekerd!

Data: woensdag 29 juni

Waar: Puyenbroeck (zie 
alle opstapplaatsen in de 
vakantiekalender)

Wanneer: 12.15 tot  
19.30 uur

Prijs: 18 euro

MUSICALKAMP  
(6-12 JAAR)

Zing, dans en acteer onder 
leiding van echte musical-
sterren.

Data: maandag 11 juli t.e.m.  
vrijdag 15 juli

Waar: GC Spikkerelle

Wanneer: elke dag van  
8 tot 17.30 uur

Prijs: 80 euro

Ga je voor een avontuurlijke zomer op het speelplein? Een sportieve 
uitdaging met vrienden? Of heb je meer zin in een leuke uitstap? De 
vakantiekalender van de jeugd- en sportdienst heeft het allemaal. Wij 
lichten alvast een tipje van de sluier.

Alle activiteiten: 
avelgem.be/vakantieaanbod  
Inschrijven:  
avelgem.be/webshop  

18 19
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Na drie jaren wachten is het dit jaar opnieuw van dat: Feeste met accordeon, 
Feesteloop, Feestival en Feesteworpstoet zorgen op 4, 5 en 6 november voor 
een topweekend en drie dagen feest!

Op vrijdag 1 juli stelt het Feesteworpcomité feestelijk het thema van dit jaar voor, op het  
Zomerplein aan Spikkerelle. Vanaf 20 uur zetten we het feest in met The Monkey Butlers Big Band 
en Dance4friends. Aansluitend zorgt de legendarische Dranouter-dj Bob voor zomerse klanken!

Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis.

Zomerplein

Feesteworp 2022
takes over

Langs het jaagpad 
bij de nieuwe stuw 
in Kerkhove kan je 
voortaan picknicken 
op een bijzondere 
ontmoetingsplaats. 
De eyecatcher: het 
kunstwerk ‘KARKAS’.

KARKAS is een 
levensgroot metalen skelet 
van ongeveer 27 meter 
lang en houdt het midden 
tussen een onderzeeër en 
een walvis. Het is een werk 
van GIO (Giovani Van-
hoenacker), kunstenaar 
met Avelgemse roots. Het 
karkas rust er langs de 
Schelde, maar kijkt in de 
richting van de zee hoopvol 
naar de toekomst. 

Het is een tussenstop. 
Een halte. Hoe is de mens 
onder water beland en 

de walvis op het strand? 
Onder de bescherming 
van het geraamte kunnen 
we stil staan bij wat was 
en wat moet komen. Het 
werk nodigt uit om in te 
vertoeven en te verkennen, 
en omvat een uitkijkpunt 
met een uniek zicht op de 
omgeving. 

Dekeninzameling -  
‘Ik omwarm u’ 

Voor de inhuldiging 
op 11 september is de 
kunstenaar op zoek naar 
vele dekens, in diverse 
materialen, al dan niet 
zelfgemaakt. Heb je thuis 
dekens liggen die je niet 
meer gebruikt of wil je 
voor de gelegenheid een 
dekentje breien of naaien? 
Breng ze tot eind augustus 
binnen in Spikkerelle. Na 

de inhuldiging schenken 
we de dekens aan  
vluchtelingenorganisaties.

HEERLIJK PICKNICKEN
TUSSEN KUNST

-T
IP

© Carlos Versieren

Feestelijke inhuldiging 
KARKAS: 11 september 

OPEN
MONUMENTENDAG

11 september is het ook 
Open Monumentendag. 
Ga op ontdekking in de 
Tombeelmolen in Outrijve, 
breng een bezoek aan  
het Pompgebouw of neem 
een duik in het verleden 
in het archeologisch 
museum in Waarmaarde. 
Dat en nog zoveel meer!

Ontdek het volledige  
programma op
www.avelgem.be/ 
openmonumentendag
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*Niet alle meters staan op de foto.

OP ONTDEKKING IN DE
EUROMETROPOOL

12

Al fietsend op de 
jaagpaden van de  
Blauwe Ruit verken je de 
de rijkdom van de  
Eurometropool tussen Lille, 
Kortrijk en Tournai: water- 
en industrieel erfgoed, 
parken, natuurgebieden en 
bruisende steden. 

20, 40 of 90 km  
langs het water

Je kan kiezen uit drie  
verschillende fietslussen: 
een 90 kilometer lang  
wielertoeristenparcours 
dat het traject van de 
Blauwe Ruit volgt, een 
ontdekkingsparcours 
van 40 tot 50 kilometer 

vertrekkende vanuit elke 
deelnemende gemeente 
of een recreatief parcours 
van 10 kilometer.

Drie startplaatsen

De drie startplaatsen  
Comines-Warneton, 
Roubaix en Zwevegem 
baden in een feestelijke 
sfeer en vormen een ideale 
ontmoetingsplaats voor 
alle deelnemers.

Sportieve dag op 
verkenning

Vertrek vanaf de Transfo- 
site in Zwevegem en beleef 
een leuke sportieve dag op 

verkenning langs de oevers 
van het kanaal  
Bossuit-Kortrijk, de 
Schelde en het Spiere- 
kanaal.

Ontdek op zondag 26 juni al fietsend de schoonheid van de  
Eurometropool Lille - Kortrijk - Tournai. De Blauwe Ruit Bike Tour is 
een fietstocht voor het hele gezin langs de Franse, Vlaamse en Waalse 
waterlopen.

-T
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Blauwe Ruit Bike Tour 
- zondag 26 juni -  
vertrek vanuit Roubaix, 
Comines- Warneton of 
Zwevegem

Meer info en inschrijven: 
www.blauweruit.bike

D R A N K J E S  .  F O O D T R U C K S  .  D J ' S

GEMEENTE AVELGEM

Onze shuttlebussen brengen jou veilig thuis. 
Diverse haltes vanuit Avelgem richting Bossuit en richting

Kerkhove. 
Opgelet, de laatste bussen vertrekken aan de kerk om 00:30 uur!

ZATERDAG 25 JUNI VANAF 19 UUR 

ZOMERDRINK VOOR DE AVELGEMSE BEVOLKING

Zomerplein

ZOMERPLEIN AVELGEM

AVELGEM KLINKT
GEANNULE

ERD
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Van grote Belgische 
muzieknamen tot 
talent van eigen 
bodem. Of liever een 
avondje stand-up 
comedy? Het nieuwe 
cultuurseizoen van 
Spikkerelle oogt  
gevarieerder dan ooit. 

Muzikale kleppers als 
‘Absynthe Minded’ zullen 
te bewonderen zijn op 
ons podium, maar ook 
muzikaal talent van eigen 
bodem. Denk maar aan  
‘A Murder in Mississippi’ 
of het jonge theaterduo 

van ‘Faren’ Ellis Meeusen 
en Bjarne Devolder, die op 
een unieke setting buiten 
spelen. Zeker de moeite 
waard!

Ook de nodige dosis  
humor

Naast dit jonge acteer- 
talent verwelkomen we 
ook enkele vaste waarden 
uit de theaterwereld zoals 
Bruno Vanden Broecke.
Uiteraard kan de nodige 
dosis humor ook niet 
ontbreken en zorgen we 
voor enkele comedy- 
avonden.

Ook een uitje met de 
hele familie naar ‘Radio 
Oorwoud’ is een optie 
of een matinee-trip met 
Gunther Neefs behoort tot 
de mogelijkheden. Kortom, 
een heel gevarieerd 
aanbod!  

 

DAAR VALT JE MOND
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VAN OPEN

Ontdek alle nieuwe  
cultuurvoorstellingen via 
avelgem.be/spikkerelle

Bestel je tickets via
avelgem.be/webshop
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Vlieg verstopte dit jaar 
opnieuw een schatkist 
in de bibliotheek van 
Avelgem. Haal je 
speurneus boven en 
snuffel mee op zoek 
naar de Schat van 
Vlieg! 

De hele zomervakantie 
lang kan je samen met je 
(groot)ouders, vrienden en 
familie op schattenjacht in 
de bibliotheek. 

Speurtocht met een 
geurtje aan

Het thema deze zomer is 
‘Ruik jij wat ik ruik?!’, een 
speurtocht met letterlijk 
een geurtje aan. Volg je 

neus langs verschillende 
welriekende opdrachten 
die uiteindelijk leiden naar 
‘de Schat van Vlieg’.

Maak kans op een  
familieweekend

Iedere speurneus krijgt 
een beloning! Bovendien 
ontvang je een unieke 
code waarmee je kans 
maakt op een fantastische 
prijs: een familieweekend 
in Ieper.

Schatten van Vlieg -  
1 juli tot en met 31 
augustus - tijdens  
openingsuren van de 
bib - voor kinderen tot 
12 jaar

OP GEURSPEURTOCHT
MET VLIEG IN DE BIB

ZOMERLEESACTIE: 
BESTEMMING BIB
Ben je tussen 3 en 18 
jaar en heb je zin in een 
leestrip? De hele zomer-
vakantie lang kan je in de 
bibliotheek van Avelgem 
een reispas afhalen en 
dankzij een tof boeken-
pakket vier onbekende 
oorden verkennen. 

Lees een boek uit het 
pakket en krijg een 
stempel in je reispas-
poort. Vier stempels 
verzameld? Dan is je 
reispas vol en mag je 
hem komen inleveren in 
ruil voor een leuk gadget.

-T
IP
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renanne_tisane
#lentefris

vverbeke 
#guldenspoorpad

blubberduck
#scheldemeersen

beel.isabelle
#bikecommute

lodlau 
#dekringloopwinkel 

melissanuyttens
#wandeleninvlaanderen

marlene.lienart
#nature

tuizendfloot
#avonduren

dieterdragon
#ikwilhiernooitmeerweg

lies_depraetere
#brihanglive

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

-M
E

D
IA

Jan Demets
#avelgem
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Opmaak:
Dienst communicatie

Vragen of suggesties? 
communicatie@avelgem.be
 
De volgende editie verschijnt in de week 
van 26 september. Zie je graag je  
evenement verschijnen in de  
activiteitenkalender? Geef je activiteit 
vóór 1 september 2022 in via de  
UiT-databank. 

GEMEENTE
OP AFSPRAAK
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.

SLUITINGSDAGEN

Alle gemeentediensten zijn gesloten op 17 juni; 11, 21 en 22 juli en 15 augustus 

- Recyclagepark ook gesloten op zaterdag 13 augustus en zaterdag 27 augustus

Jaarlijkse sluitingen:
- Bibliotheek: zaterdag 23 juli tot en met zaterdag 6 augustus 
- Spikkerelle: maandag 18 juli tot en met vrijdag 5 augustus
- Sportcentrum Ter Muncken: maandag 25 juli tot en met zondag 7 augustus
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www.avelgem.be www.facebook.com/gemeenteavelgem @GemeenteAvelgem #igavelgem

Op donderdag 31 maart bracht de koning een bezoek aan  
De Kringloopwinkel in Avelgem. Winkeluitbater Rino Feys  
gaf Zijne Majesteit de Koning een rondleiding.


