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H. Consciencestraat  27  •  8530 Harelbeke 
tel. 056 71 22 60  •  fax 056 71 29 94 
info@glascallewaert.be
 

Gratis info bij :

korting op vertoon van deze bon, geldig in 20235%

DUBBEL GLAS VERPLICHT IN ELKE WONING
Van enkel en dubbel naar HR+ glas  

in bestaande ramen is mogelijk (hout, pvc of alu).
Ook vervangen wij velux, koepels en polycarbonaat.
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o VOLGENDE 

PICCOLO 

Uw volgende piccolo juni 423 
valt in de bus vanaf 30 mei. 
Het materiaal moet ons uiterlijk 10 mei 
worden aangeleverd. We vragen u om ons 
tijdig te verwittigen indien u een advertentie 
wenst te plaatsen.

Verdient jouw vereniging of evenement een 
plaatsje op onze redactionele pagina’s, dan kan 
u ook hiervoor steeds contact opnemen via 
piccolo@puntgaaf.be!

Dragonderdreef 22, 8570 Vichte

056 21 01 07 - info@puntgaaf.be

puntgaaf.be
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o PICCOLO PUBLICEERT (GRATIS) JOUW VERHAAL! 

Zoals je ongetwijfeld al weet verwent Piccolo jou  
graag met leuke nieuwtjes en interessante ver‑ 
halen. Hiervoor rekenen we ook graag op jouw  
hulp... Indien we vrije redactionele ruimte heb‑
ben, geven we die namelijk met plezier ‑ gratis ‑  
aan jou! 

Ken je iemand met een goed verhaal? Ging je erop 
uit met de jeugdbeweging en hebben jullie een 
grappige anekdote of gekke groepsfoto? Organi‑

seert iemand die je kent een actie voor het goede  
doel of wil jouw buurman een wereldrecord  
breken? Wij willen er alles over weten en onze  
lezers ongetwijfeld ook! 

Indien je denkt iets interessants te hebben, laat 
het ons dan weten via piccolo@puntgaaf.be en 
dan bekijken we samen of er plaats is voor jouw 
verhaal. 

Wij zijn alvast benieuwd!



PiccoloPiccolo
COLOFON

Gratis maandblad voor 
Avelgem, Bossuit, Outrijve, 

Waarmaarde en Kerkhove
Oplage : 4.500ex

Bedeeld in alle bussen waar 
reclame wordt toegestaan. 

De opdrachtgevers van 
advertenties en redactionele 
teksten zijn verantwoordelijk 

voor de inhoud ervan. Niets uit 
deze  uitgave mag gekopieerd 

worden of elders gepubliceerd, 
zonder de schriftelijke 

toestemming van de uitgever.

Verantwoordelijke uitgever
Puntgaaf

Dragonderdreef 22
8570 Vichte

tel. 056 77 76 52
piccolo@puntgaaf.be
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TERROIR MENU
INLANDSE ASPERGES | ZALMHAAS

 dille roomsaus | tuinkruiden of
of

KROKANTE KALFSZWEZERIKEN
Cognac saus | shiitake | sojascheuten

VLASWIJTING 
 gevogeltejus | jonge bladspinazie | oesterzwammen | paksoi 

of 

eendenlever mi-cuit | lentegroenten  

RUMPSTEAK van Holstein ‘Rossini’ 

FRAMBOOSCREMEUX 
gebrande Italiaanse meringue | coulis van rode bosvruchten

of

SPECIAL COFFEE of KAZEN + € 4,00 
selectie van kazen | noten | gedroogd fruit 

Menu € 49 · Passende wijnen € 24 · Bob-formule wijnen  € 14

Lekker eten én onthaasten op de top van de Kluisberg

Open op maandagmiddag, dinsdagmiddag, vrijdag, 
zaterdag en zondag.

WWW.OVIGNES.BE

Bergstraat 44
Kluisbergen
055 38 57 38 
0478 80 30 03
info@ovignes.be wij zorgen met veel plezier

voor jullie warme nestjes

H.HART SERVICES
DIENSTENCHEQUES & GEZINSZORG     

THE ART OF  CAREZORGGROEP H .HART

dienst gezinszorg  056/ 321 120  I  gezinszorg@h-hart.be

dienstencheques
kortrijk 056/ 321 370  I dienstencheques@h-hart.be
wevelgem 056/ 400 461  I dcwevelgem@h-hart.be
zwevegem 056/ 713 138  I dczwevegem@h-hart.be
menen 056/ 521 858  I dcmenen@h-hart.be
beveren-leie 056/ 521 878  I dcbeverenleie@h-hart.be

Zorggroep

We informeren jullie graag maande-
lijks over wat er zoal in de streek  
gebeurde of wat er te wachten staat. 
De lokale handelaren adverteren maar 
al te graag in dit gratis magazine  
omdat ‘lokaal kopen’ tegenwoordig 
nog meer mensen aanspreekt. 

Je kan voor al je vragen of publicaties 
terecht bij puntgaaf via  
piccolo@puntgaaf.be en  
op het nummer 056 77 76 52.

Veel leesplezier,
het PICCOLO-TEAM. 
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Boerenmarkt
Centrum van Avelgem

Kom op zaterdag 13 mei naar de Boerenmarkt in het centrum van Avelgem. Na het succes van een eerste editie  
organiseert de gemeente in het kader van de Week van de Korte Keten opnieuw een duurzame markt. Proef van verse 
producten, rechtstreeks afkomstig van jouw lokale boer of producent. Welkom!

Vanaf 14 uur ben je welkom op de 
Boerenmarkt in de Kerkstraat en de 
authentieke hoeve gelegen in de Kerk-
straat, waar verschillende lokale boe-
ren en producenten hun producten te 
koop aanbieden. 

VAN BOER TOT BORD
Ontdek een groot aanbod van (h)eerlijke  
streek- en seizoensproducten. Hier ben  
je zeker dat het product de kortste 
weg heeft afgelegd: van bij de boer of 
producent tot op je bord. Je koopt dus 
lekker én gezond. En bovendien hangt 
er nog eens een gezellige sfeer. Voor de 
kinderen is er animatie voorzien recht 
van de boerderij.

De Boerenmarkt vindt plaats  
van 14 tot 19 uur in een authentieke  

hoeve in de Kerkstraat en de Kerk-
straat zelf. De Kerkstraat zal voor

deze gelegenheid verkeersvrij zijn.

Sfeerbeeld Boerenmarkt 2022 (Avelgem.be)
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Zaterdag 13 mei 2023

(H)EERLIJK DICHTBIJ

Kerkstraat - Avelgem
14 - 19 uur

BOERENMARKT

Zorgmoatjes Zwevegem
Samen op stap

Zorgmoatjes Zwevegem organiseert 
op woensdag 14 juni een korte  
wandeling met hondjes, dit voor mantel- 
zorgers en personen met dementie.

We voorzien een korte ontspannende 
wandeling met de hondjes die in het 
dierenasiel verblijven.

Na de wandeling is er nog een vrijblij-
vend gezellig samenzijn in de Uilen-
spiegel, dichtbij het asiel.
Voor iedereen is er een gratis con-
sumptie voorzien.

Wanneer? 
Woensdag 14 juni om 14 uur
Waar? 
Afspraak aan dierenasiel Leiestreek
Avelgemstraat 186 C – Zwevegem
( dichtbij kringloopwinkel)
Voor wie? 
Mantelzorgers—personen met dementie
Iedereen welkom !

Inschrijven of meer info bij Gerda 
Herman 0476/97.80.98 of per mail 

patrick.debuyck@skynet.be
Graag inschrijven uiterlijk 10 juni 2023

Kunstonderwijs
Musical Annie

Woensdag 17 mei -  extra voorstelling - 20u
Beste leerlingen, ouders en cultuurliefhebbers,
dat de hoofdschool in Kortrijk sinds enkele school-
jaren een musicalopleiding heeft, had je wellicht al 
horen waaien. Wat je misschien nog niet wist, is dat 
de leerlingen dit jaar ook toewerken naar een echte 
musicalopvoering van de klassieker ‘Annie’.

Meer zelfs, de tickets voor de eerste voorstelling in 
Spikkerelle in Avelgem op woensdag 17 mei om 18 
uur zijn zo goed als uitverkocht.
Daarom hebben we besloten om een tweede voor-
stelling in te plannen om 20 uur. 
Tickets zijn vanaf 12 april 9u beschikbaar via de web-
shop van gemeente Avelgem.
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Sint-Jan Berchmanscollege 
Avelgem

SOLIDARITEITSDAG
Op vrijdag 31 maart vond naar jaarlijkse 
gewoonte de Solidariteitsdag van het 
Sint-Jan Berchmanscollege plaats. 
Alle leerlingen van de eerste, tweede en 
derde graad werkten op verschillende 
manieren rond het thema solidariteit. 
Zo namen de leerlingen van de midden-
school deel aan een sponsorloop ten 
voordele van Broederlijk Delen en kon-
den ze allerlei verschillende workshops 
volgen. De leerlingen van de tweede 
graad genoten samen van een ontbijt, 
maakten een solidariteitswandeling en 
organiseerden een eigen markt waarbij 
ze activiteiten aanboden aan hun me-
deleerlingen, ook dit ten voordele van 
Broederlijk Delen.  
Tot slot werkten de leerlingen van 
de derde graad rond voedselverspil-
ling, met aandacht voor het delen en 
herverdelen van wat we hebben met 
mensen die het minder breed hebben. 
Een boodschap die wij als school on-
dersteunen en die we onze leerlingen 
absoluut willen bijbrengen. 

SCHOOLFEEST NIEUWE STIJL: 
SCHOOLWARMING
Tradities houden we in eer in SJB en 
dus plannen we op 6 mei opnieuw ons 
schoolfeest. De nieuwe gebouwen 
vragen wel om een nieuwe stijl en dit is 
dan ook meteen het moment om onze 
splinternieuwe lokalen te tonen aan het 
grote publiek: een echte schoolwar-
ming! De hele namiddag stellen we de 
school open maar ook de klassiekers 
ontbreken niet op het programma: in de 
sporthal die tegen 1 mei klaar zal zijn, 
kunnen onze leerlingen zich uitleven 
in het spelprogramma Bestemming X².  
Aansluitend strijden leerlingen, oud- 
leerlingen en leerkrachten voor de 
overwinning op het volley- en minvoet-
balveld.
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Lekker tafelen kan in het schoolres-
taurant in het Forum en hiervoor kan 
u inschrijven via de webshop (op  
www.sjb-avelgem.be). De (overdekte) 
speelplaats toveren we om tot een zo-
merbar met een podiumwagen die het 
decor vormt voor de optredens van o.a. 
onze zesdes en de muzikale omlijsting 
van coverband AM’BRASS. Aansluitend 
kunnen de beentjes gestrekt worden op 
dansmuziek gekozen door leerlingen. 

Ook het concept loungebar blijft be-
houden: wie 17+ is, is welkom in Tonze 
en Tvuur om op een rustige manier bij 
te praten. Kaarten (€3 p.p. of €10 per 
gezin vanaf 4 personen) zijn te verkrij-
gen via onze leerlingen, aan het onthaal 
of aan de inkom de dag zelf. Van harte 
welkom!

AFBRAAK OUDE GEBOUWEN EN 
START FASE 2
Sinds half februari werd gestart met 
de afbraak van de oude, iconische col-
legebouwen: eerst werd elk gebouw 
gestript, alle materiaal zorgvuldig ge- 
sorteerd en nu verdwijnt elke dag een 
stukje collegeschiedenis. Bij momen-
ten spektakel gegarandeerd voor de 
leerlingen die toch blij zijn dat ze nu 
in warme, comfortabele lokalen les 
mogen volgen. Tegen begin mei zal 
de sporthal gebruiksklaar zijn, het mi-
nivoetbalterrein aangelegd en zullen 
alle collegebouwen verdwenen zijn.  

De voorbereidingen voor fase 2, de 
bouw van het schoolrestaurant en  
de basisschool, schakelen nu een  
versnelling hoger.  
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Zoemen met bloemen
voor de 13de en laatste keer bijencampagne

Dit jaar lieten we het voor de 13de keer zoemen met bloemen! 

13 jaar geleden was er de opstart met 
twee mengsels, 5000 porties van elk. 
Dit groeide tot 20.000 porties van het 
meest ‘laagdrempelige’ mengsel. Met 
enkele memorabele jaren waarin deze 
porties op amper één week verspreid 
werden (tot ergernis van de late be-
stellers). 

13 jaar ‘Laat het zoemen met bloemen’ 
leerde mensen dat hún eigen tuin rele-
vant is voor biodiversiteit in het alge-
meen en bijen in het bijzonder. 

13 jaar was het onze missie: mensen 
bewust maken van een aantal proble-
men met onze bijen én hen bewust 
maken dat ze ook zélf een deel van de 
oplossing kunnen zijn. 

‘Bewustmaken’ kun je niet eeuwig 
doen, en daarom is deze 13de editie 
de laatste ‘laat het zoemen met bloe-
men’ met provincie West-Vlaanderen 
als leverancier van de zaadjes.

Jullie kennen ondertussen het pro-
bleem én jullie zijn allen volleerde 
zaaiers geworden! We hopen van 
harte dat jullie het in de toekomst ook 
zonder deze actie nog laten zoemen 
met bloemen. We blijven daar in ieder 
geval toe oproepen en blijven jullie 
handvaten reiken om in het ruime 
aanbod die zaadjes te vinden die het 
verschil kunnen maken.

De brede animo 

rond de actie 

de voorbije jaren was 

hartverwarmend!
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Avelgems dialectwoordenboek 
De Geschied- en Oudheidkundige Kring Avelgem (GOKA)

De Geschied- en Oudheidkundige Kring Avelgem (GOKA) bracht zopas een 
uniek Avelgems dialectwoordenboek uit. Een must voor al wie belangstelling 
heeft in de specifieke plaats van dit dialect tussen het West- en Oost-Vlaams.

‘t Ovv lgems in woord en klank is 
een lijvig boek in een luxueuze uitgave  
van 450 pagina’s, samengesteld door 
voormalig schepen en GOKA-be-
stuurslid Jules Lampole. (Her)ontdek  
honderden kleurrijke Avelgemse woor-
den en dialectuitspraken aan de hand 
van een handige alfabetische lijst. 

Het boek bevat

• een korte beschrijving van het 
West-Vlaams dialect, en de gelijke- 
nissen en verschillen met het 
Avelgems dialect

• een klankenlijst (een eenvoudige  
fonetische weergave van de  
klanken)

• de omvangrijke woordenlijst 
 (400 blz)

• een lijst van typische en volkse 
uitdrukkingen (25 blz)

• een woordenlijst volgens onder-
werp (20 blz)

Prijs en hoe bestellen?

• Stort 45 euro op 
 BE92 0342 7437 0323 
 van GOKA Avelgem, p.a. Doornik-

sesteenweg 85, 8580 AVELGEM, 
met vermelding van uw adres 
of telefoon. Het boek wordt u 
binnen de week thuis bezorgd.

• Het boek is ook te koop in de 
gemeentelijke bibliotheek, 
Doorniksesteenweg 75 en in 
papierhandel Papyrus, 

 Oudenaardsesteenweg 3, 
 Avelgem.
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Karel Sabbe wordt ereburger van Anzegem 
na uitzonderlijke prestatie 

Karel Sabbe is de eerste Belg en 18de deelnemer ooit de Barkley Marathons tot een goed einde bracht. “Dit wordt 
terecht de zwaarste wedstrijd ter wereld genoemd, zo diep ben ik nog nooit gegaan.” De prestatie is zo uitzonderlijk 
dat Anzegem hem meteen erebruger maakte.

Zeven minuten had Anzegemnaar  
Karel Sabbe nog over voor de klok een 
wedstrijdtijd van 60 uren aangaf, de 
tijdslimiet waar de deelnemers aan de 
Barkley Marathons onder moeten blij-
ven.  Hij kwam uitgeput en lijkbleek aan 
om zich neer te leggen op de koude on-
dergrond. “Ik heb tot de laatste drup-
pel energie opgebruikt om te kunnen 
finishen” zegt hij. “Om nog maar van 
de mentale uitputting te spreken. De 
laatste ronde heb ik twaalf uur aan een 
stuk gehallucineerd. Ik hoorde muziek 
in de zeer afgelegen bossen waar ik 
liep en ik zag langs het parcours con-
stant ingebeelde mensen die me toe-
riepen. Mijn hersenen werkten gewoon 
niet meer. Ik wist niet eens dat ik aan 
een wedstrijd deelnam, laat staan wat 
de Barkley Marathons waren. En toch 
slaagde ik er op een of andere manier 
in om van punt naar punt te lopen en 
de nodige pagina’s te verzamelen die 
ik aan de organisatie moet afgeven na  
iedere ronde. Naar het einde toe schoten  
mijn hersenen door de adrenaline  
gelukkig weer in gang.”

Bij zijn terugkeer trakteerde Sabbe een 
vat voor zijn supporters in d’Oude Hoeve  
in Kluisbergen. “Voor ik aan de start 
kwam had ik al 60.000 hoogtemeters 
en meer dan 160 uren looptraining in 
het Kluisbos in de benen. Voor of na mijn 
training drink ik hier een koffie bij Joëlle.  
Dat is hier een super sympathiek en 

tof cafeetje. Omdat er zo veel mensen  
mijn avonturen gevolgd hebben, wou ik 
graag iets terug doen. Een vat bij Joëlle 
leek me de logische keuze.” De prestatie  
van Karel Sabbe werd door zeer veel 
media gevolgd. “Dat verschiet ik van. 
Tijdens de wedstrijd weet je van niks, 
er is geen gsm toegelaten. Na mijn  
finish bleef ik daar op de kampplaats 
waar er geen bereik is. Ik had niks door 
dat er zo veel te doen was rond het feit 
dat ik aangekomen was. Het is pas toen 
ik gsm bereik had dat ik doorhad dat ik 
iets speciaals gedaan had. Hij bleef 
maar trillen, ik werd plots de hele tijd 
gebeld. Deze zomer loop ik terug een 
trail van 4.000 kilometer. De eerste 
maand zal rustig zijn, daarna begin ik 
op te bouwen naar Amerika.”

Karel Sabbe was de dag na zijn aan-
komst nog niet wakker of hij werd 
al voorgedragen als ereburger van  
Anzegem, de gemeente waar hij nu 

een aantal jaren woont. “Een absolute  
eer voor mij. Het is altijd moeilijk in te  
schatten wat mijn prestatie waard is.  
Ultralopen is een nichesport. Die Barkley  
Marathons in de Verenigde Staten zijn 
wel duidelijk door de statistieken. Als 
er maar vijftien mensen die wedstrijd 
uitgelopen hebben in 35 jaar, dan weet 
iedereen dat je iets fenomenaal gedaan 
als je als die wedstrijd uitloopt. Het is 
een hele eer dat de gemeente daar-
voor appreciatie toont.” Sabbe komt  
in het gezelschap van Stijn Streuvels, 
de voorlopig enige ereburger van  
Anzegem. “Amai, ik dacht dat er meer 
zouden geweest zijn. Ja, Stijn Streuvels 
is niet de minste.”

Op maandag stond Karel Sabbe terug 
in Ronse waar hij werkt als tandarts.

 Peter Malaise
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Rij onze overdekte parking binnen en ontdek  
ons ruim assortiment aan bieren, frisdranken, 
waters, wijnen, cava -en champagnes, gins,  
whisky’s en andere alcoholische en  
niet-alcoholische dranken. 

Ook open op zondag van 9-12u!
www.claryssedranken.be
Oudenaardstesteenweg 74, 8580 Avelgem

BIERHAL AVELGEMBIERHAL AVELGEM

MEIACTIE = WIN 
een DESPERADOS SPEAKER 

WEEKEND 13/14 MEI
MOEDERDAG

bij aankoop 
vanaf 20€
(excl. leeggoed- 
 waarde) 

 
 

GRATIS 
een flesje 
Liefmans 
Fruitesse

Actie geldig 
Van 09/05 tem 21/05: 
bij aankoop 
vanaf 45€ 
(excl. leeggoedwaarde) 
en na afgifte 
van deze bon

GRATIS 
een fles 75cl
Ename Blond

Ontvang een wedstrijdbiljet 
bij aankoop van 1 clip 
Desperados.

 
Trekking op 
27/05/2023. 
De winnaar 
wordt bekend 
gemaakt via onze 
Facebookpagina.
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S SPIKKERELLE STELT TENTOON: ‘KOZAAR’
Van 23 april tot 17 mei 2023 kan je in de foyer van spik-
kerelle de tentoonstelling van kunstenaar Annelies 
Cosaert, beter gekend onder de naam KoZAAR, komen 
bezichtigen.
Zij maakt hedendaagse glas-in-lood kunst.

Op zondag 23 april om 15.30 uur gaat de vernissage door 
en ook op zondag 7 mei zal de kunstenaar aanwezig 
zijn van 10 tot 17 uur. Gratis te bezichtigen gedurende de 
openingstijden van Spikkerelle.
Meer info: www.kozaar.be

RECHTZETTING
In de vorige editie van Piccolo was er een foutje gelopen,
de datum van het feest is 23 september (niet 3 september).

FEEST 80-JARIGEN AVELGEM
Aan allen die wonen en/of geboren zijn te Avelgem  in het 
jaar 1943, zet deze datum alvast in uw agenda: 
23 september 2023, dan vieren we feest!
Meld u bij één van de medewerkers: 056 64 55 85

WORD MARKTKRAMER IN AVELGEM

De zaterdagmarkt in Avelgem heeft een standplaats 

vrij. Ben jij een enthousiaste marktkramer die graag huis-

houdartikelen te koop stelt op de markt?

Elke zaterdagvoormiddag

Elke zaterdag van 7.30 tot 12.30 uur is er verse markt op de 

parking van het GO! Atheneum. Van verse vis tot de nieuw-

ste kledingtrends. De markt biedt voor ieder wat wils!

Vergezel collega-marktkramers

Ben je marktkramer en heb je interesse om je collega- 

marktkramers gezelschap te houden? Deze standplaats is 

beschikbaar:

•  huishoudartikelen

•  tot 14 lopende meter beschikbaar

•  standplaats per abonnement

Wil je meer info over de prijs, voorwaarden en verdere 

procedure? Bekijk het retributiereglement: 

https://www.avelgem.be/algemeen-retributiereglement

Stel je kandidaat Marktkramer worden in Avelgem? Stel 

je kandidaat: e-mail naar lokale.economie@avelgem.be, 

uiterlijk tegen 15 mei 2023.
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Kraanwater? Dat is gaanwater! 
Dé idiale sportdrank

Kraanwater, da’s gaanwater. Want daar kan je uren op blijven gaan. Met deze slogan willen de Vlaamse waterbedrij-
ven jong en oud overtuigen om kraanwater te drinken tijdens het sporten.

Kraanwater is een gezonde oplossing 
om je lichaam te hydrateren tijdens het 
sporten. Het is bovendien een voordeli-
ge en duurzame sportdrank. Kraanwa-
ter is rijk aan mineralen zoals calcium, 
magnesium en kalium, die belangrijk 
zijn voor je spierfuncties en bloedcir-
culatie. Bovendien bevat kraanwater 
geen calorieën en komt er geen verpak-
king aan te pas. Niet alleen goed voor 
je lichaam, maar ook voor het milieu.

WIN EEN JAAR GRATIS SPORTEN
Kraanwater drinken wordt nu ook ex-
tra beloond. Sportliefhebbers kunnen 
meedoen aan de Gaanwater-wed-
strijd en zo kans maken op een jaar 
lang gratis sporten. Een geweldige 
manier om de voordelen van kraan-
water te ontdekken en tegelijkertijd te 
werken aan een gezonde en actieve 
levensstijl. 

KRAANWATER? DAT IS GAANWATER!
De campagne wil laten zien dat ieder-
een, jong of oud, recreatief of professi-
oneel sporter, maar 1 sportdrank nodig 
heeft: kraanwater. De campagne loopt 
over heel Vlaanderen en wordt gecoör-
dineerd door AquaFlanders, de sector-
federatie van de Vlaamse waterbedrij-
ven en rioolbeheerders.
“In tegenstelling tot sportdranken, die 
vaak veel suiker bevatten, is kraanwater 
een gezonde oplossing om je lichaam 
te hydrateren tijdens het sporten”,  

aldus Carl Heyrman, algemeen direc-
teur van AquaFlanders. “Het is rijk aan 
mineralen zoals calcium, magnesium 
en kalium, die belangrijk zijn voor je 
spierfuncties en bloedcirculatie. Boven- 
dien bevat kraanwater geen calorieën 
en is het een voordelige en duurzame 
sportdrank.” Kraanwater drinken tijdens  
het sporten vermindert bovendien de 
nood aan plastic flessen en vermindert  
de CO2-uitstoot van het transport. Zo 
draagt het bij aan een duurzamere  
toekomst. 
 
EEN JAAR GRATIS SPORTEN
Sportliefhebbers kunnen meedoen 
aan de Gaanwater-wedstrijd. Zo maken 
ze kans op een jaar lang gratis sporten. 

Een geweldige manier om de voordelen 
van kraanwater te ontdekken en tege-
lijkertijd te werken aan een gezonde en 
actieve levensstijl. 
De campagne past binnen de bre- 
dere sensibiliseringscampagne  
#ikdrinkkraanwater van AquaFlanders.  
Met deze campagne sensibiliseren en 
informeren waterbedrijven iedereen 
rond duurzaam watergebruik. 
Deelnemen kan via www.kraanwater.be/ 
gaanwater. Op de website moeten deel- 
nemers druppels tellen en een schif-
tingsvraag beantwoorden. 
Op het einde van de wedstrijd maakt 
AquaFlanders 4 winnaars bekend.

www.kraanwater.be/gaanwater
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Natuurpunt Avelgem
Activiteiten mei 

ZONDAG 7 MEI 2023

WAARNEMEN MET OBSIDENTIFY IN EN ROND 
DE IJSVOGEL

Waar:
Natuurhuisje De IJsvogel, Meersstraat 45 te Avelgem
Wat:
Opvolgingsworkshop van de vorig jaar georganiseerde 
initiatie in waarnemingen.be en obsidentify.
In deze nieuwe workshop worden theorie en praktijk aan 
elkaar gekoppeld en gaan we waarnemen in en rond de 
IJsvogel. Hoeveel soorten kunnen we op één namiddag 
waarnemen?
Iedereen die reeds met obsidentify kan werken is meer 
dan welgekomen!  Elke waarneming is de moeite waard!
Vergeet uiteraard je smartphone niet (inclusief geïnstal-
leerde app obsidentify)!

Begeleider: Yann Ferryn 

Info: 
Pol Wannyn 0497/455 299 of polwannyn@skynet.be 

Inschrijven: 
https://www.natuurpunt.be/agenda/waarnemen- 
met-obsidentify-en-rond-de-ijsvogel-61034 

ZIN OM JE ALS VRIJWILLIGER 
VOOR DE NATUUR TE 
ENGAGEREN ?
Stuur mailtje naar 
natuur.avelgem@telenet.be 
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Campus van het GO! Avelgem  
Ondergaat een zeer grote metamorfose

De campus van het GO! Avelgem ondergaat binnenkort een zeer grote metamorfose (€ 280 000):

1.  aantrekkelijke wandel- en fiets-
zone tussen GO! basisschool De 
Toekomst, GO! middenschool & 
GO! atheneum

2.  buitenklassen in de schaduw 
van bomen

3. veiligere omgeving voor voet-
gangers en fietsers

Informatie: 
www.bsDeToekomst.be
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Vlaams Kampioenschap Tegelwippen! 
Avelgem doet mee, jij ook?

Van 21 maart tot en met 31 oktober 2023 loopt het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen. 

Tegelwippen? Dat is het uitbreken 
van verhardingen zoals tegels en het 
aanplanten van groen in de plaats. 
Avelgem doet alvast mee. De gemeen-
te waarin per inwoner de meeste te-
gels gewipt worden, wint.

Help je mee om Avelgem in de top 
drie te zetten? 
Iedereen kan meedoen door tegels uit 
te breken in zijn voor-, achter- of gevel-
tuin. Geef je aantal gewipte tegels 
in via de tegelteller en help Avelgem 
naar de overwinning!

vk-tegelwippen.be



KARAKTERVOLLE BUNGALOW OP 919 M2

MOEN

Avelgemstraat 37, 8550 Zwevegem | Doorniksesteenweg 12, 8580 Avelgem

Thuis in vastgoed - T. 056 75 76 79 | www.yvimat.be Ontdek alle panden

TE KOOP
LICHTRIJKE HALFOPEN BEBOUWING MET TUIN

TE RENOVEREN WONING MET BOUWGROND

GELIJKVLOERS APPARTEMENT MET ZONNIG TERRAS 

PRACHTIG GELEGEN HOB OP 348 M2

PERCEEL BOUWGROND OP 738 M2

OP TE FRISSEN BEL-ETAGE MET GARAGE EN TUIN

KLOEKE TE RENOVEREN HOB

HARELBEKE ZWEVEGEM

ZWEVEGEM BEVEREN-LEIE

ZWEVEGEM ZWEVEGEM

ZWEVEGEM


