toeristische gids

AVELGEM

Poort tot de
Avelgemse
Scheldemeersen
De Scheldemeersen: een vrij toegankelijk natuurgebied van
meer dan 50 ha. groot met een bijzonder rijke fauna en flora.
De Scheldemeersen zijn de lager gelegen graslanden die vroeger onder water kwamen te staan wanneer de Schelde buiten
haar oevers trad. Kenmerkend zijn de waterrijke hooilanden
en de coupures (afgesneden Scheldebochten).
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voorwoord

Welkom in Avelgem!
Avelgem - een parel verborgen
in de uithoek van West-Vlaanderen
en liggend op het knooppunt West-Vlaanderen,
Oost-Vlaanderen en Henegouwen heeft heel wat toeristische troeven.
De unieke geografische ligging, het natuurschoon,
de vergezichten en de situering langs de Schelde,
zorgen voor vele idyllische plaatjes.
Deze brochure toont ons dat er heel wat te zien, te beleven
en te proeven valt en dat het fijn vertoeven is in Avelgem.
Aan de hand van labels, foto’s en omschrijvingen konden de
horeca-uitbaters hun zaak typeren en promoten.
Het resultaat is een overzicht van de vele pittoreske,
sfeervolle en authentieke zaken die onze gemeente rijk is.
Ook het ruim aanbod aan bezienswaardigheden, zowel de
mooie plekjes in het groen als de historische locaties,
trekken vele toeristen aan.
Het uitgebreid wandel- en fietsaanbod speelt
hierin een grote rol.
Laat je leiden door deze gids en al het moois
dat Avelgem te bieden heeft!
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TE ZIEN
IN
AVELGEM

Kunstkerk Bossuit

KUNSTKERK BOSSUIT
In 2013 transformeerde de Britse kunstenares Ellen Harvey de oude
‘Sint Amelbergakerk’ tot het kunstwerk ‘Repeat’. De kunstkerk doet
dienst als publieke ruimte in open lucht en als een nieuwe landmark
aan de Schelde. De terrazzovloer toont de schaduw van de voormalige
kerk van Bossuit in samenspel met de schaduw van de vernielde
Avelgemse kerktoren na de Eerste Wereldoorlog.
In 2016 won de Kunstkerk de ‘Prijs Wivina Demeester’ in de categorie
‘Kunst in opdracht’ uitgereikt door het Team Vlaams Bouwmeester.
De kunstkerk in de Doorniksesteenweg in Bossuit (Avelgem) kan je
elke dag vrij bezoeken.
Doorniksesteenweg 422-424
8583 Bossuit

KASTEEL BOSSUIT
Dit kasteel uit de 17de eeuw,
met 18de eeuws interieur, is
eigendom van de adellijke familie
de Talhouet. In 1995 werden het
kasteel en de bijhorende oranjerie beschermd als monument en
worden momenteel gerenoveerd.
Het kasteelpark en de kasteeldreef zijn beschermd als dorpsgezicht.
Het kasteeldomein is beperkt toegankelijk op afspraak.
Bouvriestraat 3
8583 Avelgem
056 25 25 51
chateaudebossuit@gmail.com
https://www.chateaudebossuit.com
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POMPGEBOUW
BOSSUIT

STARTPUNT WANDELINGEN
& FIETSROUTES
Het Oude Pompgebouw van Bossuit dateert uit 1860, toen ook het
Kanaal Bossuit-Kortrijk werd gegraven. In het Pompgebouw stonden
zware stoommachines, die pompen aandreven om water van de
Schelde naar het Kanaal Bossuit-Kortrijk te stuwen.
Bezoek mogelijk tijdens de
openingsuren van Globallunch, de aanpalende
Brasserie.
Groepsbezoeken enkel
op afspraak.
Doorniksesteenweg 402
8583 Avelgem
0473 76 70 27
info@globallunch.be
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HUIS
HUIB
HOSTE

ARCHITECTUUR
Het eerste huis dat Huib Hoste tekende is in Avelgem te vinden.
Huib Hoste (Brugge, 1881 - Hove, 1957) wordt aanzien als een van de
grootste Belgische architecten van de 20ste eeuw. Het voor die tijd
vreemde kleurgebruik en de rechte lijnen kenmerken het modernisme.
Oudenaardsesteenweg 80 | 8580 Avelgem

BOUVRIEHOEVE
De Bouvriehoeve dateert van de 17de
eeuw en is een sprekend voorbeeld van
gesloten hoevebouw. De eigenaars van
deze edelhertenkwekerij geven je met
veel plezier rondleidingen en bovendien
kan je hier ook terecht voor heerlijke
hoeveproducten. Tussen 1 mei en 30
september kan je op de Bouvriehoeve
genieten van een smakelijke hoevepicknick met dagverse producten.
Bezoeken enkel op afspraak.
Bouvriestraat 11 | 8583 Avelgem
056 45 53 62 | info@debouvrie.com
www.debouvrie.com
www.hoevepicknick.be

HOEVEPICKNICK
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TOMBEELMOLEN
OUTRIJVE
De “Moulin
Rouge” van de
streek is sinds
2000 prachtig
gerestaureerd en
maalvaardig.
Je krijgt er inzicht
in de mechaniek
en het maalproces van de
molen. De molen
draait en maalt
elke eerste en
laatste
zondagnamiddag
van de maand
(april-oktober).
De benedenverdieping is
ingericht als een
gezellig
ouderwets café.
De “Vrienden
van de Molen”
zorgen er voor
een drankje en
bakken pannenkoeken met
Tombeelmeel.
Bezoek mogelijk op afspraak.
Vrij toegankelijk van april t.e.m.
oktober elke eerste en laatste zondag
van de maand (14.30 uur-17.30 uur)
Molenstraat 41 | 8582 Avelgem
0477 59 92 81
molenaar@freddy-deweer.be

SINT-PIETERSKERK OUTRIJVE
De oorspronkelijke vroeggotische kerk
dateert uit de 10de eeuw, maar werd
in de 13de eeuw vervangen door een
éénbeukige kerk. De kerk en omgeving
werden in 1983 als dorpsgezicht beschermd. Begraafplaats van Flandriens
Paul Deman en Marc Demeyer.
Sint-Pietersstraat | 8582 Outrijve

KERK VAN O.L.V.-GEBOORTE & ST.-ELIGIUS WAARMAARDE
De kerk van Waarmaarde wordt wel eens het “kathedraaltje van de
Scheldestreek” genoemd.
Meermaals hersteld en heropgebouwd
na vele beschadigingen tijdens WO I
en II, is dit een van de merkwaardigste kerken van de streek, onder meer
omdat ze bestaat uit 2 beuken (in 1939
beschermd).
O.L. Vrouwstraat | 8581 Waarmaarde

SINT-MARTINUSKERK AVELGEM
Decanale kerk van Avelgem. De oorspronkelijk romaanse kerk werd na
vernielingen aan het einde van de 16e eeuw heropgebouwd in gotische
stijl. De kerk raakte in verval en werd
vervangen door een nieuwe neogotische
kerk. Deze werd op haar beurt in 1918
platgebombardeerd door de Duitsers.
De heropgebouwde kerk werd in 1928
ingewijd.
Daniël Vermandereplein | 8580 Avelgem
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Regionaal Archeologisch Museum a/d Schelde

RAMS
Rijtstraat 4 | 8581 Waarmaarde
Het RAMS herbergt de grootste collectie archeologische vondsten uit
het West-Vlaamse deel van de Scheldevallei. Het museum focust op
objecten die dateren uit het paleolithicum, over de Romeinen tot de
tijd van de Merovingers.
Open elke tweede zondag van de maand (13.00 tot 17.30 uur) of
op afspraak.
www.vobow.be/RAMS | 0497 68 00 32 | museum@vobow.be

SCHELDEBURCHT AVELGEM

Kasteelstraat 3B | 8580 Avelgem
De Scheldeburcht - sinds 2017 eigendom van de gemeente - kent een
rijke geschiedenis. De meest markante periode is die van het “Huus
de Playsance” onder de roemrijke Lodewijk van Gruuthuuse, heer van
Avelgem in de 15de eeuw. Alleen de oostvleugel is bewaard gebleven,
daar is nu het conservatorium in ondergebracht.
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SPIKKERELLE

Spikkerelle is architecturaal gezien een pareltje.
Naast een polyvalente zaal, foyer, theaterzaal en burelen van de
diensten jeugd, cultuur en toerisme is er ook plaats voor jeugdhuis
Krak, op de benedenverdieping.
Naast Spikkerelle is er sinds 2012 een evenementenweide voorzien
met een speelplein, publieke barbecue en picknickzone.
Barbecueën kan van maart t.e.m. oktober, tussen 11.00 en 22.00 uur.
Scheldelaan 6 | 8580 Avelgem | 056 65 30 90
spikkerelle@avelgem.be

SPEELPLEIN

PICKNICK
& BBQ
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BELEVEN
IN
AVELGEM

Waterhoek
fietsroute

50 KM
start: pompgebouw
Bossuit

Leie-Schelde
fietsroute

35 KM
start: pompgebouw
Bossuit

Spierevallei
fietsroute

40 KM
start: pompgebouw
Bossuit

Fietsnetwerk
Leiestreek

1100 KM
via knooppunten

FIETSEN
WANDELEN
Milieufront
Omer Wattez

Wandelknooppunten

Mira wandelroute

12,2 KM
start: kerk Avelgem

Bouvrie wandelroute

5,5 KM
start: pompgebouw
Bossuit

Wandelnetwerk
Land van Mortagne

150 KM
via knooppunten

Help Detective Vos

5 KM
familiezoektocht

Natuurleerpad

5 KM
start: Scheldemeersen
waterdicht schoeisel!

Drogevoetenpad

5 KM
start: Scheldemeersen

WANDELEN
&
FIETSEN
De streek van Avelgem
is een waar fietsmekka! Vele fietsroutes en het Fietsnetwerk Leiestreek
doorkruisen Avelgem.
Ook wandelaars
vinden hun gading
langs landelijke wegen
en schitterende
panorama’s.
Fiets- en wandelkaarten kunnen worden
aangekocht in GC Spikkerelle, de bibliotheek,
de sportdienst,
Globallunch en
Koffiehuis
Madeleine@Bothino.
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FIETSEN
&
WANDELEN
POEZIEPAD

Langs de oude spoorwegbedding realiseren de gemeenten
Avelgem en Zwevegem i.s.m. Marnixring De Vlaschaard en
Natuurpunt tegen 2019 een heus poëziepad.
Er bevinden zich realisaties in de Pontstraat, aan de
Ijzerwegbrug en aan de Rijtbrug.

HOEVES MET VERHALEN

Alle Avelgemse hoeves zijn “Hoeves met verhalen”.
Naast het naambord aan de voorzijde van de hoeves is er
een bijkomend infobord dat hun specifiek verhaal vertelt.
Alle hoeves worden met elkaar verbonden via 3 fietsroutes.
De route is verkrijgbaar in Spikkerelle.

NATUURWANDELING SCHELDEMEERSEN

De Scheldemeersen groeiden de laatste jaren uit tot een
uniek stuk natuur. Vanaf het infobord van Natuurpunt
Avelgem, starten twee volledig uitgepijlde wandelingen:
het Natuurleerpad en het Drogevoetenpad.
Wil je een Natuurpuntgids op je wandeling? Neem dan
contact op met Natuurpunt Avelgem (056 64 62 15)
https://www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-avelgem

WANDELING BOSSUIT

Een ervaren gids neemt jullie mee naar unieke plekjes en
bezienswaardigheden in Bossuit.
Contact: Piet Polfliet | piet-polfliet@scarlet.be
056 20 05 80
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Avelgem, prachtig gelegen langs de groene oevers
van de Boven-Schelde en het kanaal Bossuit-Kortrijk.

RIVIERTOERISME

VAREN MET DE
OUDE TJALK

Vaar mee met De Oude Tjalk en
geniet van een prachtig boottochtje op het rustige kanaal Bossuit-Kortrijk, een halve dag, of een
avond, drankjes en hapjes volgens
wens. Twaalf personen kunnen mee.
Combinatie met fietsen is mogelijk.
Alles op aanvraag:
www.trossenlos.be | 0475 54 13 66

AANLEGPLAATSEN

- Aanlegsteiger op het Kanaal Bossuit-Kortrijk ter hoogte van de sluis van
Bossuit. Vrij te gebruiken, geen water- en elektriciteitsvoorzieningen.
- Yachthaven Kloron in Kerkhove: in een natuurlijke inham van de Schelde.
Elektriciteit, water, cafetaria, sanitair en douches voor handen.
Meer info: www.kloron.be | 056 64 40 15 | 0475 55 42 83

BEDIENINGSTIJDEN SLUIZEN

De bedieningstijden van de sluizen Bossuit, Kerkhove, Moen
en Zwevegem zijn online raadpleegbaar via
https://www.avelgem.be/bedieningstijden-sluizen
17 - BELEVEN - TOERISME AVELGEM n

VERKEN DE STREEK MET EEN HUIFKAR
Een tocht langs de
Scheldemeersen en
landelijke wegen op een
unieke manier: met een
huifkar, voortgetrokken
door de oudste tractor
van Avelgem, met of
zonder stop in een
plaatselijk cafeetje.
Mogelijk voor maximaal 30 personen.
Info: Jean Depraetere | 056 64 58 92 | jean.depraetere@telenet.be

MET DE SCOOTER OP VERKENNING
Thematische tochten en scooterverhuur kunnen vanuit Casa Caliente.
Doorniksesteenweg 199 | 8580 Avelgem
0498 11 04 19 | www.vespa2rent.be
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PAARDRIJDEN
De Trimard ruiterroute (30 km) verkent het landschap vol variatie in het
zuidoosten van West-Vlaanderen. Starten voor een memorabele tocht
langs Schelde, spoorlijn en glooiende landerijen met vergezichten kan
aan het Pompgebouw van Bossuit.
Doorniksesteenweg 402 | 8583 Bossuit

TANDEMFIETSEN
Verken de streek met de
tandem.
Elke dag van 1 april tot 31
oktober. Reserveer 2 dagen
op voorhand.
@Bothino
Oudenaardsesteenweg 2
8580 Avelgem
056 72 09 62
atbothino@hotmail.com

HENGELEN
Met zijn prachtige plekjes langs de waterwegen is Avelgem dé plaats
bij uitstek voor hengelliefhebbers! De meeste Scheldemeanders zijn
echter in privé-beheer met hengelverbod. Vrij hengelen, met bezit van
een visvergunning, is mogelijk op verschillende plaatsen:
u Op het kanaal Bossuit-Kortrijk, behalve in de snelvaartzone
tussen Bossuit en Moen
u Langs de Schelde op de meander te Kerkhove

WEKELIJKSE MARKT: ZATERDAGVOORMIDDAG
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PROEVEN
IN
AVELGEM

Koffiehuis Madeleine @Bothino

BISTRORANT
THE KELLY
Chef Francky Dewaele brengt met veel liefde voor het vak een gevarieerde keuze aan klassiekers en telkens een meerkeuzemenu met oog
voor de seizoenen. Zoon Jotte bedient de klanten in zijn eigen stijl.
Je kan er gezellig en vooral lekker eten in een ongedwongen sfeer
en in een volledig vernieuwd en smaakvol kader.
Achteraan ontdek je het rustige terras met fontein.
Doorniksesteenweg 158 | 8580 Avelgem| 056 64 56 49
0475 90 01 65 | bistrorantthekelly@gmail.com
www.thekelly.be | Facebook: Bistrorant The Kelly
Openingsuren:
u vrijdag (18.30-21.30 uur)
u zaterdag (18.30-21.30 uur)
u zondag (11.30-14.30 uur en 18.30-21.30 uur)
Op aanvraag open tijdens de week (vanaf 12p).
Reeds 40 jaar van generatie op generatie...
Er kan met bancontact betaald worden.
Ligt langs F45 fietssnelweg Trimaarzate en dichtbij de Ijzerwegbrug.

21 - PROEVEN - TOERISME AVELGEM n

‘T
GALERIETJE
Restaurant ‘t Galerietje is sinds 1989 een gevestigde waarde in Avelgem en onderscheidt zich door dagelijks (van maandag tot vrijdag) een
dagverse lunch aan te bieden aan een democratische prijs. Daarnaast
kan je ook uitgebreid kiezen uit vlees- en visgerechten op de kaart.
Tijdens de zomer is het aangenaam vertoeven op het zonnig terras.
Oudenaardsesteenweg 350 | 8581 Waarmaarde | 055 38 88 99
info@tgalerietje.be | www.tgalerietje.be
Openingsuren:
u maandag (12.00-14.30 uur)
u dinsdag (12.00-14.30 uur)
u woensdag (12.00-14.30 uur)
u vrijdag (12.00-14.30 uur en 18.30-21.00 uur)
u zaterdag (18.00-21.30 uur)
u zondag (12.00-14.30 uur en 18.30-21.00 uur)
Smaakvol gerestaureerde fermette.
Er kan met bancontact betaald worden.
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GLOBALLUNCH
Een recent geopend restaurant waar iedereen welkom is, voor een
pintje, een driegangendiner, een brunch of in de namiddag voor een
koffie met een pannenkoek. Iedere gast wordt met evenveel enthousiasme ontvangen. Globallunch staat garant voor huisgemaakte bereidingen en dus voor écht eten, met liefde en kennis van zaken klaargemaakt.
Doorniksesteenweg 402| 8582 Bossuit | 0473 76 70 27
info@globallunch.be | www.globallunch.be

Openingsuren zomer (vanaf 1 mei):
u maandag (11.00-18.00 uur)
u woensdag (11.00-21.00 uur)
u donderdag (11.00-21.00 uur)
u vrijdag (11.00-21.00 uur)
u zaterdag (11.00-21.00 uur)
u zondag (11.00-18.00 uur)

Openingsuren winter (vanaf 1 oktober):
u woensdag (11.00-14.30 uur)
u donderdag (11.00-14.30 uur)
u vrijdag (11.00-14.30 uur
en 18.00-21.30 uur)
u zaterdag (11.00-21.30 uur)
u zondag (11.00-21.30 uur)

Gelegen in een oud industrieel pand (pompgebouw), een uniek kader.
Startplaats van tal van fiets- en wandelroutes.
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KOEVERT
Restaurant in een groene omgeving met een aangenaam terras.
De grillgerechten worden bereid op een haardvuur met beuk en eik
gevoed. Kiezen kan uit de vaste kaart (wisselt om de 3 maanden) en
het suggestiebord met dagverse marktsuggesties. Hier komt iedere
fijnproever ten volle aan zijn trekken!
Krevelstraat 1| 8581 Kerkhove | 055 38 82 00
info@koevert.be | www.koevert.be
Openingsuren:
u maandag tot en met vrijdag
(11.45-14.00 uur en 18.30-21.00 uur)
Sfeervol verbouwde hoeve met open keuken.
Mogelijkheid om met bancontact te betalen.
Er is een rookkamer voorzien.

n PROEVEN - TOERISME AVELGEM - 24

MARAILLE
Even verpozen, bijpraten met vrienden of familie, genietend van een
lekker streekbier of de heerlijke dagverse gerechten: in de Maraille kan
het allemaal. Dit alles in een karaktervol eethuis met speksteenkachel,
op het verwarmd terras onder een zacht dekentje of in de prachtige
tuin. Ideaal in elk seizoen!
Maraillestraat 16| 8582 Outrijve | 0468 25 72 05
p.claeys.decruynaere@gmail.com | www.maraille.be
Openingsuren:
u woensdag (12.00-14.00 uur)
u vrijdag (12.00-14.00 uur en 17.00-21.00 uur)
u zaterdag (11.30-21.00 uur)
u zondag (11.30-21.00 uur)
Andere dagen open voor groepen op aanvraag.
Er kan met bancontact betaald worden.
Er is een fietsenstalling voorzien.
Gelegen langs de Schelderoute en de Sneukelroute en op 500m
van de Bevergemroute.

25 - PROEVEN - TOERISME AVELGEM n

RETRO
EETKAFFEE

Gezellig, sfeervol eethuis waar iedereen welkom is. Je kan er terecht
voor een drankje, een lichte maaltijd of een volledig menu. Op de ruime menukaart staan telkens gerechten, bereid met seizoensgebonden
producten. ’s Zomers is het heerlijk toeven op het zuiders terras.
Neerstraat 9 | 8580 Avelgem | 056 64 96 00
info@retro-eetkaffee.be | www.retro-eetkaffee.be
Openingsuren:
u dinsdag (11.00-14.00 uur)
u woensdag t.e.m. vrijdag (11.00-14.00 uur en 17.00 uur tot ...)
u zaterdag (8.00-14.00 uur en 17.00 uur tot ...)
u zondag (11.00 - ...)
Frietjes worden geserveerd in een zelf ontworpen frietzakhouder.
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BISTRO
‘T SLIETJE
Prachtig gerenoveerde, charmante hoeve met goede prijs-kwaliteitverhouding. De verschillende soorten rundsvlees, vis en salades vallen
steevast in de smaak. Ook de ribbetjes, specialiteit van het huis, zijn
een absolute aanrader! In de zomer is het heerlijk toeven op de
kasseien binnenkoer met zicht op het grote schaduwrijke grasplein,
waar kinderen naar hartenlust kunnen ravotten.
Heestertstraat 141 | 8582 Outrijve | 056 64 74 72
pauwels.sagaert@icloud.com
Facebook: Bistro ‘t Slietje
Openingsuren:
u vrijdag (18.00 uur - ...)
u zaterdag (18.00 uur - ...)
u zondag (12.00 uur - ...)
Authenticiteit ten top: de echte ‘slietjes’ waar de runderen in de stal
aten, zijn nog aanwezig in de vorm van tweepersoonstafeltjes.
Ligt langs Route 68 toerisme Vlaanderen.
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DE
BRASSERIE
Een zaak voor jong en minder jong. Je kan er koffie en pannenkoeken
krijgen, alsook lekkere ijsjes. Perfect getapte pilsjes, lekkere trappisten
of een heerlijke mojito worden geserveerd door de goed opgeleide
medewerkers. De honger kan gestild worden met een huisgemaakte
spaghetti of suggestie van de dag, in de wintermaanden is er ‘veske
soepe’. Kom zeker eens langs tijdens de vele thema-avonden.

u
u
u
u
u

Kerkstraat 13 | 8580 Avelgem| 056 64 86 36
sonny.orroir@telenet.be | Facebook: debrasserie
maandag (11.00 uur -...)
donderdag (11.00 uur -...)
vrijdag (11.00 uur -...)
zaterdag (10.00 uur -...)
zondag (11.00-14.00 uur en 16.00 uur - ...)

Eigenares Sonny O’Brien ken
je misschien nog als
zangeres ...
Fietsenstalling en
rookkamer aanwezig.
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@
BOTHINO
Een koffiehuis in retro interieur waar je kan ontbijten en lunchen op
donderdag en vrijdag. Van donderdag tot en met zondag is het genieten
van de heerlijke desserts. Het enthousiasme en vakmanschap van uitbaatster Annelore is erg aanstekelijk en draagt bij tot het geheelplaatje
van de zaak.
Oudenaardsesteenweg 2| 8580 Avelgem | 056 72 09 62
atbothino@hotmail.com | Facebook: At-Bothino
Openingsuren:
u donderdag (11.30-17.00 uur)
u vrijdag (11.30-17.00 uur)
u zaterdag (09.00-17.00 uur)
u zondag (14.00-17.00 uur)
Gesloten tijdens de schoolvakanties.
Van 1 april tot 31 oktober kan je dagelijks tandems met picknickmand
huren. Reserveer 2 dagen op voorhand.
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CHALET
‘T ZAKSKE
Iedereen is van harte welkom in de idyllisch gelegen chalet ’t Zakske.
Met prachtig zicht op de oude Scheldearm kan je hier tot rust komen.
Harent 1 | 8580 Avelgem| 0496 75 71 09
acsbaits@me.com
Facebook: ‘t Zakske
u maandag (16.00-20.00 uur)
u vrijdag (16.00-20.00 uur)
u zaterdag (16.00-20.00 uur)
u zondag (10.00-20.00 uur)
Er bevindt zich hier een oplaadpunt voor elektrische fietsen.
Er kan met bancontact betaald worden.
Gelegen langs tal van fiets- en wandelroutes.
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KLORON

Gelegen tussen het groen, aan een Scheldearm die uitmondt in de
bovenschelde is café Kloron ideaal gelegen om in een idyllisch kader te
genieten van het reilen en zeilen om en bij de jachthaven. Bij uitbater
Haiko kan je altijd terecht voor informatie omtrent de haven en
activiteiten in de streek.

u
u
u

Scheldekaai| 8581 Kerkhove| 0473 89 00 32
ledouxhaiko@gmail.com
vrijdag (15.00 uur-...)
zaterdag (11.00 uur-...)
zondag (11.00 uur-...)

Perfecte locatie om uit te blazen tijdens een fiets- of wandeltocht.
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DE VOLLE
MAAN
Café De Volle Maan is een warme, vintage bruine kroeg, die bekend
staat om de niet voor de hand liggende muziekkeuze van blues, jazz en
rock, over kleinkunst tot folk. De uitgebreide keuze aan uitzonderlijke
biersoorten maakt dit pareltje in de Stationsstraat tot een alom bekende en geliefde stek voor menig bier- en muziekliefhebber.
Stationsstraat 8 | 8580 Avelgem| 0479 36 47 40
de.volle.maan@telenet.be
Facebook: De volle maan
u elke dag open van 17.00 uur- ... (uitgezonderd op donderdag)
Vinylliefhebbers vinden hier zeker hun gading in de prachtige collectie
unieke platen.
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‘T
SOUPAPKE
Iedereen wordt van harte ontvangen in dit volkse praatcafé. Je kan
er zowel binnen als op het zonnige terras genieten van de rijkgevulde
drankenkaart of van een huisgemaakte croque monsieur. Liefhebbers
van caféspelen kunnen hun hart ophalen aan de biljart of de pietjesbak.
Stationsstraat 1 | 8580 Avelgem| 0477 21 52 50
Kenneth21.vandenbulcke@gmail.com
Facebook: Café ‘t Soupapke
u elke dag open van 10.00-22.00 uur (behalve op woensdag)
Dorpscafé pur sang met een uitgebreid aanbod frisdranken en bieren.
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TE BIECHTE
Een café waarbij de naam weinig uitleg behoeft als je weet dat het
gelegen is onder de Avelgemse Sint-Martinuskerk. Hoewel je in het
interieur nog subtiele hints terugvindt naar de religieuze naam van de
zaak, staat de caféganger altijd centraal. Door de gemoedelijke sfeer
en de vriendelijke bediening vergt het karakter om hier terug buiten te
geraken.

u

Kerkstraat 2 | 8580 Avelgem| 0477 63 11 24
tebiechte@hotmail.com
Open van vrijdag tot dinsdag van 07.30 uur-...

Bij uitbaatster Rooske wordt iedereen met open armen ontvangen.
Fietsenstalling en rookkamer aanwezig.
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AVELGEMSE
PERENTAART

De Avelgemse perentaart is gastronomisch erfgoed en een officieel
erkend streekproduct. Een oude traditie, het bakken van taarten met
een gekruide stoofperenmoes, werd in 1961 terug in het leven
geroepen om de 90ste verjaardag van Stijn Streuvels te vieren.
Dit was zeer toepasselijk omdat de taart ooit een specialiteit was van
bakkerij Lateur, de bakkerij waar Frank Lateur, Stijn Streuvels,
opgroeide en de bakkersstiel leerde.
Bakkerij Corne en Bakkerij Taelman (in het centrum van Avelgem)
verkopen de officieel erkende Avelgemse perentaart.
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proeven & vertoeven
n DE GOUDEN KLOKKE
Zie blz. 43
Trappelstraat 25 | 8581 Waarmaarde | 055 38 85 60
In dit gewaardeerde restaurant met een verfijnde keuken krijg je
smaakvolle kunstwerkjes op je bord!
n ‘T BED & DE TAFEL		
Zie blz. 45
Scheldelaan 20 | 8580 Avelgem | 056 70 57 02
Eigentijds restaurant met een fijne, seizoensgebonden keuken!
Ook als je hier niet logeert kan je er terecht voor een lunch of diner.

frituren & pita
n FRIETKOTHEEK WEZZE - Frituur
Doorniksesteenweg 81 | 8580 Avelgem | 0498 45 79 82
n FRIETSHOP SHAKESPEARE - Frituur
Oudenaardsesteenweg 35 | 8580 Avelgem | 056 64 71 00
n ‘T HOEKSKE - Frituur
Bruggesteenweg 1 | 8581 Kerkhove | 0477 35 73 64
n FRITURISTAS - Frituur
Doorniksesteenweg 362 | 8582 Outrijve | 0499 25 49 86
n MELITA - Pitabar
Doorniksesteenweg 104 bus A | 8580 Avelgem | 0488 08 20 40
n FRITUUR LEKKERBEK - Frituur
Toekomststraat 2 | 8580 Avelgem

eethuis
n DE NARRENKONING
Sint-Pietersstraat 8 | 8582 Outrijve
0478 27 94 79 | www.denarrenkoning.be
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cafés
n SPORTING - Café
Oudenaardsesteenweg 30 | 8580 Avelgem | 0478 92 25 19
n DE MEERSCHBLOMME - Café
Ruggestraat 52 | 8580 Avelgem | 0494 49 65 88
n SPORTWERELD - Café
Oudenaardsesteenweg 520| 8581 Kerkhove
n DE GARAGE - Café
Doorniksesteenweg 338 | 8582 Outrijve | 056 64 50 18
n DE SPICHTE - Café
Spichtestraat 12| 8580 Avelgem | 056 64 42 22
n DE KLOKKE - Café
Leynseelstraat 65| 8580 Avelgem | 0495 12 53 54
n BLACKJACK - Café
Doorniksesteenweg 349 | 8582 Outrijve
n ‘T GEHEIM - Café
Oudenaardsesteenweg 371 | 8581 Waarmaarde
n ‘T OUD GEMEENTEHUIS - Café
Oudenaardsesteenweg 6 | 8580 Avelgem | 056 64 48 69
n UNION - Café
Oudenaardsesteenweg 591 | 8581 Kerkhove
n DE VLASSCHAARD - Café
Kerkstraat 30 | 8580 Avelgem | 056 21 61 47

sportbar
n ‘T GOUDEN SPEL (darts, tafelvoetbal, snooker, biljart, ...)
Doorniksesteenweg 196| 8580 Avelgem | 0477 71 75 61

jeugdhuis
n KRAK
Scheldelaan 6 A | 8580 Avelgem | 056 64 99 60
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VERTOEVEN
IN
AVELGEM

BODY &
NATURE
Een niet alledaagse wellness met mogelijkheid tot overnachting. Er zijn
twee gezellig ingerichte huisjes voor 2 tot 6 personen met open haard,
ruime badkamer, terras, TV. In unit 2 heeft u gratis wifi en slaapt u in
een hemelbed.
Arrangementen kunnen worden uitgebreid met ontbijt en diner.
Deze worden voorzien door gediplomeerde kok en gastvrouw Noëmie.
Een deugddoende massage door gastheer Bart behoort ook tot de
mogelijkheden.
De wellness beschikt over een sauna, stoomcabine en jacuzzi. Uitrusten
kan in de binnen en buiten relaxruimten met als hoogtepunt een frisse
duik in de natuurlijke zwemvijver.
Knobbelstraat 72 | 8580 Avelgem| 056 64 85 55
info@bodyandnature.be | www.bodyandnature.be
Voor elk wat wils met een waaier aan arrangementen.
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MAISON
KERKHOVE
Een B&B**** met de rust van het platteland waar je in harmonie met
de natuur kan genieten van een zorgeloos verblijf.
Gelegen in de driehoek Kortrijk-Oudenaarde-Ronse, biedt Maison
Kerkhove je de ideale uitvalsbasis voor een aangenaam verblijf.
Zakenmensen vinden van hieruit de kortste route naar het werk en
toeristen de snelste weg naar ontspanning.
Deze B&B beschikt over 6 ruime kamers en 2 tuinkamers met
kitchenette voor maximum 4 personen.

Baarmstraat 1 | 8581 Kerkhove| 0472 75 42 96
info@maisonkerkhove.be | www.maisonkerkhove.be
Gelegen aan de voet van de Vlaamse Ardennen vlakbij heel wat
wandel- en fietsroutes en knooppunten.
Je kan hier met bancontact betalen.
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TER POELE
Een voormalig koetshuis, ingericht tot een comfortabel gastenverblijf:
dit is het adembenemende decor van B&B en chalet Ter Poele.
De voorliefde van de eigenaars voor oude materialen maakt van deze
B&B een bijzondere plek waar het aangenaam vertoeven is.
De chalet, opgetrokken in Scandinavische stijl en ingericht met leuke
vintage meubels, biedt plaats voor 8 personen.
Oudenaardsesteenweg 381 | 8581 Waarmaarde| 0475 92 78 43
info@terpoele.be | www.terpoele.be
De eindeloze, unieke tuin doet ieders mond open vallen.
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CASA
CALIENTE
Bij Casa Caliente kom je terecht in een oase van rust en wellness: een
luxe- centrum met 170m2 wellness faciliteiten. Bij overnachting kan je
onbeperkt genieten van al deze faciliteiten en dit alles volledig privé.
Een greep uit het ruime aanbod: sauna, infraroodkamer, stoomcabine,
jacuzzi, zwembad, regendouches, .... Je kan ook iets bestellen om te
eten zoals een kaasschotel, gourmet of tapas. De masseurs van Casa
Caliente zorgen ervoor dat je helemaal relaxed terug buitenstapt.
Je kan ook de streek verkennen met de vespa’s van Casa Caliente en
toeristische routes!
Doorniksesteenweg 199 | 8580 Avelgem | 0498 11 04 19
jonas@casa-caliente.be | www.casa-caliente.be
Huur hier een vespa en verken de streek op een alternatieve manier.
Op een boogscheut van diverse wandel- en fietsroutes.
Er kan met bancontact betaald worden.
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DE
GOUDEN
KLOKKE
Aan de voet van de Vlaamse Ardennen is hotel-restaurant De Gouden
Klokke, gehuisvest in een prestigieuze hoeve. Thierry Vancoppenolle en
Ann Hoste bieden een unieke combinatie van schoonheid en verfijnde
keuken aan. Het restaurant krijgt een score van 14 op 20 in de gids
van Gault & Millau! Het restaurant is omgebouwd tot een gedroomde
locatie voor een romantisch etentje of overnachting. Ook zakenmensen
kunnen in alle discretie in de Gouden Klokke tafelen of overnachten.
In de zomer worden het ontbijt alsook de maaltijden op het terras
geserveerd dat uitgeeft op de mooie tuin.
Trappelstraat 25 | 8581 Waarmaarde| 055 38 85 60
info@degoudenklokke.be | www.degoudenklokke.be
Gegarandeerd kunstwerkjes op het bord, met dank aan topchef
Thierry Vancoppenolle.
Er kan met bancontact betaald worden.
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BASILE
TEN HOVE
Basile ten Hove is een authentieke B&B in het hart van de Leiestreek.
Het is de perfecte locatie voor mensen die landelijke charme en
kwaliteit waarderen, zowel voor een zakelijke overnachting als voor
een weekendje uit.
De orangerie met prachtige tuin en groot terras kan, eventueel in
combinatie met een overnachting, gehuurd worden als de ideale locatie voor tal van privé- of familiefeesten, evenals voor vergaderingen
of bedrijfsevents. De capaciteit bedraagt 50 (diner) tot 80 (receptie)
personen.
Kaaistraat 6| 8581 Kerkhove | 0487 31 77 90
info@basiletenhove.be | www.basiletenhove.be
Het originele herenhuis dateert van de jaren 1850-1860.
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‘T BED
&
DE TAFEL
’t Bed & de Tafel: de naam dekt de lading. Een klein, aangenaam hotel
met een eigentijds restaurant met een fijne, seizoensgebonden keuken
op een unieke locatie aan een oude scheldearm. Gelegen in het natuurgebied de Scheldemeersen biedt ’t Bed en de Tafel de perfecte uitweg
voor een weekendje fiets- en wandelplezier in alle rust en natuur.
Scheldelaan 20 | 8580 Avelgem | 056 70 57 02
info@bed-en-tafel.be | www.bed-en-tafel.be
Het oorspronkelijke pand was ooit de was- en zwemplaats van
Avelgem.
Hier kan je terecht voor een smaakvolle lunch of diner, ook als je hier
niet logeert!
In de nabijheid van tal van wandel- en fietsroutes.
Je kan hier met bancontact betalen.
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VAKANTIEWONING DE RAAPTORF
De Raaptorf is een vakantiehuisje gelegen in Avelgem. Het is de ideale
overnachtingsplek voor cultuur- en natuurliefhebbers.
Raaptorfstraat 98 | 8580 Avelgem | 056 64 94 25
lieven.depraetere@deraaptorf.be | www.deraaptorf.be

JEUGDLOGIES CHIRO AVELGEM
De Chiro van Avelgem stelt twee hemen ter beschikking die tijdens de
weekends en vakantiedagen afgehuurd kunnen worden. De lokalen
zijn erkend als jeugdverblijfcentrum door de Vlaamse Gemeenschap.
Hierdoor krijgen jeugdverenigingen voorrang bij het huren van de
lokalen.
Driesstraat 69 | 8580 Avelgem
info@chiroavelgem.be | www.chiroavelgem.be
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HOEVES MET VERHALEN
blz. 16

DIENST
TOERISME

Scheldelaan 6 | 8580 Avelgem | 056 65 30 90
toerisme@avelgem.be | www.avelgem.be/toerisme
Openingsuren:
ma, di, do: 9.00-12.00 uur | wo: 14.00-18.00 uur | vr: 14.00-19.00 uur
V.U. Tom Beunens, Ruggekouterweg 8, 8580 Avelgem
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