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DOORTOCHT RONDE 
VAN VLAANDEREN 

Op zondag 2 april passeert de Ronde van Vlaanderen in Avelgem.  Voor een periode 
van 5 jaar is Avelgem de enige West-Vlaamse gemeente die de Ronde mag verwel-
komen.  Daarom willen de provincie West-Vlaanderen en de gemeente Avelgem de 
handen in elkaar slaan om van deze passage iets aparts te maken en dit onder het 
motto ‘Kjir ne ki were’.  1 & 2 april 2017

De aftrap wordt gegeven op woensdag 22 maart met een persconferentie, een presentatie door Johan Demets over de Avelgemse 
wielermonumenten Marc Demeyer en Paul Deman en de opening van de tentoonstelling in het ontmoetingscentrum van 
Kerkhove.  De tentoonstelling met nog nergens eerder vertoonde werken in samenwerking met het wielermuseum van Roeselare, 
zal te bezichtigen zijn tijdens het weekend van 24-25-26 maart en in het weekend van 1-2 april.  Tijdens de opening wordt ook een 
nieuwe Avelgemse likeur gelanceerd, gebaseerd op het recept van de perentaart, het typische Avelgemse streekproduct.

Expo & nieuwe Avelgemse likeur

Op zaterdag 1 april passeert de Ronde van Vlaanderen voor wielertoe- 
risten in Avelgem; er worden zo’n 16.000 wielertoeristen verwacht.   
 
Op de wielerhoogdag zelf, zondag 2 april, wordt een waar volksfeest 
georganiseerd waarop iedereen welkom is ter hoogte van de Brugstraat 
in Kerkhove (tussen de brug over de Schelde en het rondpunt).  Dit feest 
wordt georganiseerd door de vzw 8580, die sedert 2016 ook instaat voor 
de organisatie van ‘La Braderie’ en ‘het Warmste huis’.  Er zijn diverse eet- 
en drankstandjes, een reuzenscherm zodat iedereen Vlaanderens mooiste 
op de voet kan volgen, DJ’s, aanwezigheid van diverse oud-winnaars van de 
Ronde, en veel meer...  Samen met de provincie West-Vlaanderen wordt 
ook het hele traject doorheen Avelgem aangekleed in één hoofdkleur zodat duidelijk zichtbaar is op TV dat de renners Avelgem/
West-Vlaanderen binnen komen en weer verlaten.  Zo krijgen alle aanwezigen een rood petje, er hangen rode spandoeken op de 
nadars en op het rondpunt en er zullen veel rode sfeerballonnen voorzien worden.  

Volksfeest

In de Info van april, kort voor de Ronde van Vlaanderen, zullen de verkeersmaatregelen in het kader van de Ronde toegelicht  
worden.  Hou ook de gemeentelijke website in de gaten.

Mobiliteitsmaatregelen

INFOAVOND FIETS- & 
CIRCULATIEBELEIDSPLAN 
Dinsdag 14 maart | 19.30u | Polyvalente zaal GC Spikkerelle

Op 1 augustus heeft de gemeente Avelgem aan intercommunale Leiedal de opdracht 
gegeven een fiets- en circulatieplan op te maken voor het centrum van Avelgem.   
Dit plan is een denkoefening om heel wat verkeersproblemen in het centrum van 
Avelgem op te lossen: extra veiligheid voor de kwetsbare weggebruiker, wegwerken 
van sluipverkeer, minderen van snelheid, meer veiligheid aan de schoolomgevingen, … 
 
Intussen zijn de scenario’s in kaart gebracht en willen wij die graag voorleggen aan de 
geïnteresseerde inwoners.  Je bent van harte welkom in de polyvalente zaal van GC 
Spikkerelle op dinsdag 14 maart.  
Wij rekenen op uw opbouwende inbreng.

 
INFO  DIENST MOBILITEIT | 056 65 30 30 | stedenbouw@avelgem.be

www.avelgem.beINFO
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DE CAMERA’S 
BEWIJZEN  
HUN NUT    

CAMERABEWAKING
De camera’s die de gemeente een aantal maan-
den geleden plaatste, zijn een goed hulpmiddel 
bij  overlast of misdrijf.  Dankzij de beelden 
konden we namelijk al tussenkomen in verschil-
lende gevallen van sluikstorten, diefstal en  
vandalisme.  
 
INFO  DIENST COMMUNICATIE & 
BELEIDSONDERSTEUNING | 056 65 30 30  
info@avelgem.be

Maak je huis brandveiliger: hang rookmelders! 
 
Jaarlijks sterven in België meer dan 100 mensen in een woningbrand.  De West-Vlaamse hulpverleningszones bevestigen dat  
rookmelders dit aantal aanzienlijk kunnen doen dalen.  Er leven ook nogal wat misverstanden bij de mensen.  Zo wordt er verkeer-
delijk gedacht dat honden alarm zullen slaan bij een brand, maar dat is niet correct want honden ruiken dit niet altijd.  Een rook-
melder alarmeert je wel bij brand.  Rookmelders zijn verplicht in huur- en nieuwbouwwoningen en in gerenoveerde woningen. 
 
Kenmerken van een goede rookmelder: 
• heeft de labels CE en EN14604 
• heeft een ingebouwde batterij met een levensduur van tien jaar 
• beschikt over een testknop en een luid alarm 
• te koop in de betere elektro- en doe-het-zelf-zaken 
 
Onderhoud rookmelder: 
• test elke maand a.d.h.v. de testknop 
• stof het toestel maandelijks af 
 
Locatie rookmelders: 
• op elke verdieping van je woning 
• aan het plafond op minimum 30 cm van de hoek/muur 
• in de slaapkamers, de inkomhal, bovenaan de traphal, op de overloop, in de nabijheid van de keuken, de woonruimtes en de 
wasruimte 
 
Slechte locaties voor de rookmelders: 
• Om te vermijden dat de rookmelders vals alarm slaan, plaats je ze beter niet in de keuken, garage (rook van startende motor)  
of de badkamer (waterdamp).   
• Naast een open venster of verluchtingsopening is ook geen goede plaats voor een rookmelder.

 INFO
 Hulpverleningszone Fluvia 
  info@hvzfluvia.be 
  http://www.hvzfluvia.be 
  www.facebook.com/hangrookmelders



AVELGEM IN BEELD
4

                        qwww.avelgem.be/avelgem-vrijwilligt
VRIJWILLIGERS GEZOCHT

COÖRDINATOR 
VOLKSTUIN 

Heb jij ook groene vingers en weet je van aanpakken in de moestuin? Je houdt van sociaal contact en je bent enkele 
uren per week beschikbaar? Dan ben jij misschien de geknipte vrijwilliger die we zoeken! 
Het OCMW & Gemeente Avelgem zijn op zoek naar een coördinator voor de Volkstuin ‘Oeze Lochting’ in Avelgem. 
Vereisten: algemene kennis en vaardigheden omtrent het telen van groenten en fruit | opmaken van een zaai- en 
kweekplan voor de gemeenschappelijke tuin | toezicht houden op de berging en de gemeenschappelijke tuin | on-
dersteunen van andere vrijwilligers in hun taken, oa. gazon maaien, snoeien, appelpluk, oogsten, … | signaalfunctie 
tussen gebruikers, vrijwilligers en de verantwoordelijke van de volkstuin. 
 
INFO: OEZE LOCHTING | 056 65 07 70 | volkstuin@avelgem.be

De vrijwilligersdienst ZOHRA is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om vervoer te voorzien tijdens de schoolvakanties  
naar de speelpleinwerking in Outrijve en Kerkhove. 
 
Kan jij je enkele keren per week vrij maken tijdens de schoolvakanties om kinderen met je eigen auto te brengen (tegen  
kilometervergoeding) naar de speelpleinwerking in Outrijve of Kerkhove?  Dan ben jij misschien de geschikte vrijwilliger 
om ons ZOHRA-team te vervolledigen!  Aan de hand van een beurtsysteem breng je samen 
met andere vrijwilligers kinderen vanaf een centraal punt naar de speelpleinwerking en dan  
‘s avonds terug. 
Het gaat hierbij om een proefproject dat voor de eerste keer van start zal gaan de 2de week 
van de paasvakantie (10 – 14 april 2017).  Daarna zal geëvalueerd worden of het project kan 
blijven bestaan. 
Spreekt dit alles je aan? Aarzel dan niet en neem vrijblijvend contact op.                    

INFO  SOCIAAL HUIS - ZOHRA |056 65 30 36 | zohra@avelgem.be

VRIJWILLIGER VOOR VERVOER NAAR 
SPEELPLEINWERKING 

(schoolvakanties)
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REGELGEVING ELEKTRISCHE FIETSEN 
Sinds kort zijn de regels rond elektrische fietsen duidelijker gespecifieerd.   
Veel hangt af van de snelheid die de fiets haalt door mechanische hulp.  

Fiets met elektrische hulpmotor, gemotoriseerde fiets of speed pedelec 
Heeft je elektrische fiets trapondersteuning tot 25 km/u en een vermogen van maxi-
maal 0,25 kW, dan spreekt men van een  fiets met elektrische hulpmotor.  Biedt je fiets 
trapondersteuning tot 25 km/u, maar heeft de motor een vermogen van maximaal 1 
kW en is het hoofddoel ervan trapondersteuning, dan wordt hij aanzien als een gemo-
toriseerde fiets en mag je er enkel mee rijden als je minstens 16 bent.  Biedt je fiets 
trapondersteuning tot 45 km/u en heeft de motor een nominaal continu maximum-
vermogen van 4 kW met als hoofddoel trapondersteuning, dan spreken we over een 
speed pedelec.  Een speed pedelec valt onder de categorie bromfietsen (wetgeving 
bromfietsen!).  Ook om met een speed pedelec te rijden moet je 16 jaar zijn.

Inschrijving 
Een speed pedelec moet ingeschreven worden bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen en krijgt een nummerplaat. 

Verzekering 
Voor de gemotoriseerde fiets en voor de speed pedelec moet een aparte verzekering (BA - Burgerlijke Aansprakelijkheid)  
worden afgesloten van zodra de motor ook vermogen kan geven zonder trappen.  Voor de fietsen met elektrische hulpmotor 
en voor gemotoriseerde fietsen en speed pedelec’s die enkel trapondersteuning bieden, is geen aparte verzekering vereist.  

Helmplicht 
Op een speed pedelec moet je verplicht een helm dragen.  Voor de fietsen die trapondersteuning bieden tot 25 km/u is er 
geen helmplicht, een helm is wel altijd aangeraden.  

Rijbewijs  
Wie een speed pedelec heeft, moet ook beschikken over een rijbewijs.  Dat kan een gewoon rijbewijs B voor de auto zijn. 
Voor een speed pedelec is een rijbewijs AM (bromfiets) het minimum.  

Plaats op de weg 
Op de openbare weg moet de bestuurder van een fiets met elektrische hulpmotor of een gemotoriseerde fiets, de regels vol-
gen van een gewone fietser.  Wie een speed pedelec heeft, volgt de regels van een bromfiets klasse B.  Er kunnen ook speci-
fieke verkeersborden voor speed pedelecs voorkomen.  

LEEFOMGEVING

NATUURACADEMIE

Voor 2de, 3de en 4de leerjaar | 4 sessies (€4/workshop) 
Locaties: Gullegem, Orveytbos Moen of  
De Gavers in Harelbeke 
INFO: Stadlandschap Leie en Schelde | 056 23 40 17 
johan.vandenberghe@west-vlaanderen.be 
www.stadlandschapleieschelde.be

Natuurworkshops voor kinderen   
op woensdagnamiddag
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WIJZIGING TEGEMOETKOMING HULP AAN BEJAARDEN

Ben je ouder dan 65, hulpbehoevend en heb je een laag inkomen?  Dan heb je wellicht een Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden 
(THAB) of wens je hiervoor een aanvraag in te dienen.  Tot eind 2016 werd de THAB voor alle Belgen verstrekt door de FOD Sociale 
Zekerheid.  Sinds 1 januari 2017 is de THAB een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming.  De THAB moet vanaf dan in 
Vlaanderen aangevraagd worden bij de zorgkas, het ziekenfonds of het OCMW.  Voor alle vragen rond de THAB zijn de zorgkassen 
ook het eerste contactpunt.   
 
Er verandert niets voor wie al een THAB heeft: de maandelijkse uitbetalingen lopen gewoon door en worden in de loop van 2017 
automatisch overgenomen door de zorgkas. 
Ook als je nog een aanvraag voor de THAB hebt lopen, hoef je niets te doen.  Je aanvraag wordt afgewerkt en je zal de beslissing 
opgestuurd krijgen. 
 
Wat houdt deze tegemoetkoming in? 
Het is een tegemoetkoming om het welzijn te versterken van 65-plussers in Vlaanderen met een beperkt inkomen en gezondheids- 
problemen.  Of je recht hebt op een tegemoetkoming en hoeveel je krijgt, is afhankelijk van je zorgbehoefte en (gezins)inkomen.
Om je aanvraag te doen, moet je deze gegevens meebrengen: de naam van je (huis)arts, je identiteitskaart, je bankrekeningnum-
mer, eventueel de contactgegevens van iemand die je helpt bij de aanvraag.

INFO: SOCIAAL HUIS-DIENST WOON-ZORG | 056 65 07 70 |woonzorg@avelgem.be

INTERNATIONALE MAAND DIKKEDARMKANKER 
 
In het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker worden alle 56 t.e.m. 74-jarigen in Vlaanderen 
aangespoord zich preventief te laten testen op dikkedarmkanker.  Vroegtijdige opsporing verhoogt 
immers sterk de kans op genezing. 
 
Wat kan je zelf doen om dikkedarmkanker vroegtijdig op te sporen? 
Doe mee aan dit bevolkingsonderzoek indien je een uitnodiging ontvangt.  In 2017 krijgen alle on-
pare leeftijden van 56 t.e.m. 74 jaar (57-59- 61-63- 65-67- 69-71- 73- jarigen) met de post een gratis 
afnameset om thuis een staal van de stoelgang te nemen en op te sturen naar het labo.  Binnen de 
twee weken ontvangen de deelnemer en zijn/haar (huis)arts het resultaat.  
Als alles in orde is, ontvangt de deelnemer na 2 jaar opnieuw een uitnodiging en een afnameset.

INFO  CENTRUM VOOR KANKEROPSPORING | 0800 60 160 | kanker@bevolkingsonderzoek.be  
www.bevolkingsonderzoek.be

VLAAMSE 
GASTGEZINNEN 
GEZOCHT! 
voor kinderen uit Wit-Rusland, 
Kroatië, Bosnië en Herzegovina & 
Slovakije

EURO-CHILDREN
Zoals elk jaar komen er door de zorgen van 
Euro-Children kinderen uit probleemgebieden in 
Europa op vakantie bij Vlaamse gastgezinnen.   
De gebieden kampen nog steeds met de gevol-
gen van de nucleaire ramp in Tsjernobyl.  Zo ligt 
het kankercijfer bij kinderen nog altijd heel hoog.  
Niet alleen de radioactieve besmetting vormt een 
gezondheidsprobleem.  Ook de eenzijdige, nutri-
enten-arme voeding en de permanent vervuilde 
omgeving zijn de oorzaak van een algemene 
zwakke gezondheid.  Een vakantie in ons land, zelfs al is het maar voor enkele weken, 
betekent een enorme boost voor hun gezondheid.

INTERESSE? Kandidaat-gastgezinnen kunnen contact opnemen via: 0495 67 82 37 | info@eurochildren.be | www.eurochildren.be
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GEBOORTEN 
22.12.2016 Anna Vromant, dochter van Wim en Maaike Vandenhende
22.12.2016 Lucas Desrumaux, zoon van Stefaan en Evelyne Martin
23.12.2016 Victoria Dong Dong, dochter van Emmanuel en Mihaela Salitra 
24.12.2016 Alice Michaux, dochter van Loïc en Delphine Vanneste 
24.12.2016 Camille Michaux, dochter Loïc en Delphine Vanneste
25.12.2016 Noa ’T Kindt, dochter van Robin en Vanessa Vranckx
26.12.2016 Lotte Tremerie, dochter van Joris en Joke Veys
26.12.2016 Renée Deprez, zoon van Michael en Julie Vandekerckhove
07.01.2017 Valentine Isebaert, dochter van Vincent en Charlotte Desmet
09.01.2017 Oscar Verhaeghe, zoon van Jan en Claudia De Bleecker
09.01.2017 Loïc Hassani Coppens, zoon van Akim Hassani en Lies Coppens

OVERLIJDENS 
04.01.2017 Eric Deprez, weduwnaar van Jenny Salembier
07.01.2017 Vera Demuynck, echtgenote van Fernand Passchier
21.01.2017 Agnes Vanhonnacker, weduwe van Michel Vanovervelt 
22.01.2017 Vera Vermote, weduwe van Julien Van der Donckt
24.01.2017 Alice Sinnaeve, weduwe van Roger Bossuyt
25.01.2017 Carol Bastien
27.01.2017 Simona Boone, weduwe van Frans Platteau
27.01.2017 Marie-Thérèse Vannieuwenhuyse, weduwe van Bernard Vanhoutte
31.01.2017 Achiel Dewaele, weduwnaar van Juliana Mijle
01.02.2017 Silvinus Vercoutere, echtgenoot van Irma Vandevelde
02.02.2017 William Vryghem, echtgenoot van Agnes Vanleynseele

JUBILEA  
DIAMANTEN BRUILOFT
Georges Callens en Marcella 
Vanheuverbeke  
(Bellegem 26.12.1956) 

GOUDEN BRUILOFT 
Michel Mat en Annie De Reuze  
(Avelgem 11.01.1967)

WACHTDIENSTEN  
Apotheek: www.apotheek.be of  
0903 99 000 (€1,5/min.)   
Dokter: 056 64 75 20  
Inwoners van Kerkhove: 055 38 89 00  
Tandarts: 0903 399 69

BLOEDINZAMELING
RODE KRUIS VLAANDEREN 
 
MAANDAG 27.03.17  
18.30-21u 
Sint Jan 
Berchmansbasisschool 
Leopoldstraat Avelgem

ONTVANGSTEN

Ontvangst 
brandweer 
28.01.2017

Huldiging sportlaureaten  
03.02.2017

© Geert Balcaen KW

© Geert Balcaen KW
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AANBOD PAAS- & ZOMERVAKANTIE

De dienst jeugd & cultuur en de sportdienst organiseren in de vakanties een 
uitgebreid aanbod aan activiteiten.  Voortaan wordt het aanbod voor de paas- 
en zomervakantie samen gepromoot zodat er vroeger dan voorheen gepland 
kan worden voor de zomervakantie.  Er worden dit jaar ook meer kampjes 
georganiseerd.   
 
In de paasvakantie is er traditiegetrouw Kinderclub in Kerkhove voor de 
kleuters, 2 weken omnisportkamp en een gevarieerd en vernieuwend 
Grabbelaanbod (uitstappen, workshops, filmnamiddagen, ...).

qwww.avelgem.be/vakantieaanbod

De zomervakantie wordt op gang getrokken met Popeiland op woensdag 28 juni.  Verder is er speelpleinwerking in OC Kerkhove 
voor de kleuters en in Outrijve voor de kinderen van de lagere school.  Ook in de zomer is er een uitgebreid Grabbelaanbod en 
zetten we in op meerdere kampen: Omnisportkampen, adventure sportkampen, sport-spel-belevingskamp ‘reis rond de wereld’ 
en 2 themakampen rond toveren (Harry Potter voor de lagere school en tovenaarschool voor de kleuters). 
 
De Vakantiekalender met het volledige aanbod voor de paas- en zomervakantie zal in de week van 6 maart in de scholen  
verspreid worden en zal online te raadplegen zijn.  
INFO en INSCHRIJVEN voor de paas- en zomervakantie (vanaf maandag 13 maart 2017 om 9u):  
DIENST JEUGD & CULTUUR | 056 65 30 90 | jeugd@avelgem.be 
SPORTDIENST | 056 65 30 60 | sport@avelgem.be 
Webshop: https://webshopavelgem.recreatex.be

RECREATIEF SPORTAANBOD
Voor volwassenen en senioren
In het sportcentrum kan je terecht voor recreatief basketbal 
of badminton.  Badmintonnen kan je op maandag, dinsdag, 
woensdag en donderdag (concrete uren zijn te verkrijgen bij 
de sportdienst).  Het recreatief basketbal is op donderdag-
avond (20.30 tot 22u). 

Het sportcentrum is ook de ideale uitvalsbasis voor je weke-
lijkse loopactiviteit of wielertocht.  Je kan gebruik maken van 
de kleedkamers en de douches. 
 
Op donderdag van 9 tot 10u zijn er yogasessies.  

Elke woensdag en vrijdag is er van 18.30 tot 20u baantjes-
zwemmen.  Op maandag, woensdag en vrijdag tijdens het 
schooljaar is er ochtend- en middagzwemmen (8 tot 8.45u & 
12 tot 13u)  Elke vrijdag is er tijdens het schooljaar van 15.30 
tot 17u seniorenzwemmen met mogelijkheid tot deelname 
aan de aquagym.

INFO SPORTDIENST| 056 65 30 60 | sport@avelgem.be

qwww.avelgem.be/sport

= UiTPASAANBOD
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JEUGDBOEKENMAAND
‘MVX: je bent wie je bent’  

Nu is het ook officieel: de Jeugdboekenweek (die in Avelgem 
de hele maand gevierd werd) wordt Jeugdboekenmaand in 
2017!  Van 1 tot 31 maart 2017 zullen boeken en leesplezier 
meer dan ooit in de schijnwerper staan. 
 
Feest met boeken
Het thema is intussen bekend: onder de noemer ‘MVX’ 
zullen we het hebben over jongens en meisjes, gender, 
rolpatronen en stereotypen. En bestaan er dan ook ‘echte’ 
jongens- en meisjesboeken? Houden alle meisjes van roze en 
prinsessen? En alle jongens van draken en ridders? Tijdens 
de Jeugdboekenmaand worden boeken rond dit thema in de 
kijker gezet. 
 
Voorlezen tijdens de Jeugdboekenmaand
Kom luisteren naar leuke verhalen over jongens, over meisjes, 
over iedereen!  We nestelen ons samen en genieten van een 
half uurtje voorleesplezier op vrijdag 17 maart van 16.30u tot 
17u. Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar. 
 
Jeugdauteurs op bezoek en op speurtocht in de bib!
Ook dit jaar zijn er lezingen van vooraanstaande jeugdauteurs.  
Of de kinderen komen op ontdekkingstocht in de biblio-
theek en maken komaf met clichés over meisjes en jongens.  
Inschrijven is mogelijk via de school.
 
INFO: BIBLIOTHEEK | 056 65 30 40 | bibliotheek@avelgem.be

qwww.avelgem.be/bibliotheek  -  https://www.facebook.com/bibliotheekavelgem

NIEUWE FAMILIEZOEKTOCHT ‘HELP DETECTIVE VOS’ 
 
“Detective Vos moet aan de slag! Hij is naar het kanaal Bossuit-Kortrijk 
gekomen om te onderzoeken hoe het komt dat er steeds minder dieren 
te vinden zijn.  Er is nauwelijks nog vis te bespeuren in het kanaal en 
bovendien is het aantal kikkers en salamanders ook sterk afgenomen.  
Wil jij detective Vos helpen om de dader bij de kraag te vatten?” 
Zo begint een spannende wandelzoektocht voor het hele gezin.  
Jonge speurneuzen van 4 tot 12 jaar kunnen met papa en mama een 
heerlijk groene wandeltocht van 5 kilometer afstappen waarin ze spe-
lenderwijs veel bijleren over de aanwezige dieren langs de route.  
Op het eind van de tocht ontraadselen ze het mysterie en ontdekken ze 
wie de dader is! 
 
De kaart met spelregels en het spel zelf kan gratis afgehaald worden in 
Brasserie Globallunch in Bossuit (tevens het begin- en eindpunt van de 
wandeling) in de Bibliotheek van Avelgem en in Spikkerelle.  
 
INFO  DIENST JEUGD & CULTUUR| 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be

= UiTPASAANBOD



 

JOUW ACTIVITEIT 
OOK IN DEZE 
UiTKALENDER? 
 
De UiTdatabank is het medium bij 
uitstek voor verenigingen om  
promotie te voeren voor evenemen-
ten.  Wie invoert op http://www.
uitdatabank.be haalt er veel UiT, 
want je moet maar één keer invoeren 
om je aanbod te zien verschijnen in 
honderden agenda’s, waaronder de 
UiTagenda in Avelgem Info, de digita-
le nieuwsbrieven en de kalender op 
de site!  De activiteiten moeten wel 
ingevoerd zijn tegen de deadlines: 
www.avelgem.be/deadlines. 
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TONEELVOORSTELLINGEN TOPE 
‘De Rampzalige Revue’ 
 
Vrijdag 03.03.17 | 20u 
Zaterdag 04.03.17 | 20u 
Zondag 05.03.17 | 18u 
Spikkerelle, Scheldelaan 6, Avelgem 
8 euro (basistarief) 
 
We maken een reis door de muziekwereld.  De jeugdwerking van Tope stak een 
denderende show in mekaar.  Verschillende genres uit de muziekgeschiedenis 
komen aan bod: charleston, rock ‘n roll,...  de repetities lopen echter niet van een 
leien dakje ... en daar zit Daisy voor iets tussen. 
 
ORGANISATIE 
TOPE | 0474 05 36 29 | reservatie@tope.be | www.tope.be

 

DIGIDOKTER 
SMARTPHONEFOTOGRAFIE 
Zaterdag 11.03.17 | 10-12u 
Bibliotheek Avelgem | 5 euro 
 
Met fotografische tips, overzicht 
van populaire fotografie-apps zoals 
Instagram, info over het automatisch 
backuppen in de cloud... 
 
INFO & INSCHRIJVEN 
Bibliotheek: aan de infobalie 
Webshop:  
https://webshopavelgem.recreatex.be 
Vormingplus : 056 26 06 00 of  
www.vormingplusmzw.be
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KORTE CURSUS WEENSE WALS  
Zaterdag 11.03.17 | 19u 
Zaterdag 18.03.17 | 19u 
Zondag 26.03.17 | 18u 
Zaterdag 01.04.17 | 19u 
Zaal Regency Avelgem, Leopoldstraat 7, Avelgem  
 
Dansschool Dance4friends organiseert een korte cursus Weense Wals.  Voor de 4 
lessen betaal je 40 euro per persoon.  Als finale is er op zaterdag 1 april om 20 uur 
een Weense avond (met dresscode en gratis toegang voor de cursisten). 
Bij Dance4friends kan je terecht voor allerhande danscursussen zoals Breakdance, 
danslessen voor kinderen, Zumbalessen, Fundance, koppeldansen.  Check de site! 
 
ORGANISATIE 
Dance4friends| 0470 85 07 50 | info@dance4friends.be | www.dance4friends.be

 

ACTIVITEITEN NATUURPUNT 
WIJZIGING LOCATIE: 
Presentatie over onze inheemse amfibieën door biologe Katrien Geuss 
Zaterdag 25.02.17 | 9-12u  
ZAAL TER BIEST (BIBLIOTHEEK AVELGEM) 

Beheeractiviteiten in de Scheldemeersen 
Zaterdag 11.03.17 | 8.30-12u (‘werken op het schiereiland’) 
en dinsdag 14.03.17 (‘bouwen takkenhagen’) | 14-17u  
Coupure Deweer, Meersstraat 45, Avelgem 
Kom werken in de natuur van de Avelgemse Scheldemeersen en help zo mee aan 
een betere natuurontwikkeling.
 
ORGANISATIE | Natuurpunt Avelgem | katrien.vandenberghe@gmail.com 
www.natuurpunt.be

pwww.avelgem.be/uitagenda = UiTPASAANBOD

 

ROBINSON CRUSOE 
Jeugdfilm 
Woensdag 15.03.17 | 13.30u 
Spikkerelle, Scheldelaan 6, Avelgem  
2 euro (incl. film en popcorn) 
 
ORGANISATIE 
Dienst jeugd & cultuur 
056 65 30 90  
spikkerelle@avelgem.be 
https://webshopavelgem.recreatex.be 
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NACHT VAN DE 
GESCHIEDENIS  
Dinsdag 21.03.17- 20u 
Spikkerelle, Scheldelaan 6, Avelgem 
7 euro - 5 euro (leden) 
 
‘From slavery to freedom’, lezing 
over de muzikale Afro-Amerikaanse 
geschiedenis door Marc Borms.  
Hij is al 25 jaar bezig met gospel, 
spirituals en blues.  Alle facetten 
worden uitvoerig geïllustreerd met 
geluids- en videofragmenten.  Na de 
lezing is er een optreden van het Sint 
Martinuskoor. 
 
ORGANISATIE 
Davidsfonds Avelgem, GOKA, 
Sint Martinuskoor en Bibliotheek 
Avelgem, 056 65 30 40   
bibliotheek@avelgem.be
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LENTECONCERT 
De Verenigde Vrienden Avelgem 

 
Zaterdag 18.03.17 | 19.30u  

Zondag 19.03.17 | 18u  
Spikkerelle, Scheldelaan 6, Avelgem 

10 euro (basistarief) 
 

De drie formaties van de Harmonie De Verenigde Vrienden uit Avelgem geven 
weer het beste van zichzelf tijdens hun jaarlijkse Lenteconcert. 

De Jeugdharmonie, het Percussie Ensemble en de grote Harmonie komen  
aan bod.  Mieke Vandemeulebroecke is soliste in de Rhapsody for Flute.

ORGANISATIE 
Koninklijke Harmonie De Verenigde Vrienden Avelgem 

0478 45 75 27 | www.harmonie-avelgem.be

LEZING 
RECHTVAARDIGE 
RECHTERS  
Dinsdag 21.03.17 | 14u 
Zaal De Meerschblomme, 
Ruggestraat 52, Avelgem  
8 euro - 5 euro (leden) 
 
Hoever staat het onderzoek naar 
De Rechtvaardige Rechters van Het 
Lam Gods?  Amateurspeurder Willy 
Nachtergaele zoekt al heel lang naar 
antwoorden.  Het verhaal van de 
diefstal en de jarenlange zoektocht 
naar het in 1934 gestolen paneel is 
heel complex. 
 
In zijn lezing brengt Willy 
Nachtergaele enkele weetjes mee 
over het Lam Gods, gaat hij dieper 
in op de mysterieuze diefstal en 
tenslotte maakt hij zelf een verbij- 
sterende conclusie... 
 
ORGANISATIE 
Vlaamse actieve senioren Avelgem 
Scheldeland  
dedeyne.dierk@skynet.be

 

VOORLEESHALFUURTJE 
Vrijdag 17.03.17 | 16.30-17u 
Bibliotheek Avelgem, Doorniksesteenweg 77A, Avelgem 
Gratis toegang 
 
Elke maand kunnen kinderen van 3 tot 7 jaar komen luisteren naar de leukste  
verhalen in onze knusse vertelhoek!  Ideaal om het weekend in te zetten.  De kin-
deren krijgen gratis een UiTPAS en sparen een punt bij ieder voorleeshalfuurtje.
Twee punten kunnen ingeruild worden voor een leuk gadget. 
 
ORGANISATIE 
Bibliotheek Avelgem| 056 65 30 40 | bibliotheek@avelgem.be

EXPO  
FRANS  
VERCOUTERE

Assemblages, sculpturen 
& schilderijen  

VR 17.03.17 t.e.m. 
ZO 09.04.17 -  

foyer Spikkerelle 
gratis toegang

Open op ma, di, do van 9-12u; woe van 14-18u; vr van 14-19u 
Zo 09.04.17 open van 14-18u - ORGANISATIE: dienst jeugd & cultuur
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VACATURE 
Aanleg wervingsreserve  
Maatschappelijk werker

FUNCTIE-
OMSCHRIJVING
• Je verzekert de maatschappelijke 
dienstverlening aan je cliënt.
• Je werkt aan de maatschappelijke 
integratie van je cliënt aan de hand 
van verschillende methodieken.
• Je staat in voor de sociaal-
administratieve opvolging van 
cliëntdossiers.
• Je helpt je cliënt omgaan met 
probleemsituaties en stuurt bij in 
noodsituaties.
• Je werkt samen met collega’s, 
leidinggevenden en partners in de 
sociale sector om een kwalitatieve 
hulpverlening te verzekeren.
• Je kan projectmatig werken en 
nieuwe dienstverlening uitbouwen.
• Je staat mee in voor de organisatie 
van het woonloket.
• Je kan ingeschakeld worden in 
gespecialiseerde hulpverlenings-
trajecten zoals activeringstrajecten, 
woonbegeleidingstrajecten,…

PROFIEL
• Je beschikt over een bachelordiploma 
in het sociaal-agogisch werk met de titel 
van maatschappelijk assistent, of een 
daarmee gelijkgesteld diploma.
• Je bent een echte teamplayer maar 
kan ook zelfstandig dossiers afhandelen.
• Je bent een goede planner en beschikt 
over administratieve vaardigheden.
• Je legt gemakkelijk contacten en  
beschikt over empathie. 
• Je bent gedreven en je wil je inzetten 
voor het OCMW-cliënteel.
• Je hebt zin voor initiatief en bent crea-
tief in het bedenken van oplossingen.
• Je bent flexibel en inschakelbaar bin-
nen de verschillende domeinen van de 
OCMW-dienstverlening.

WIJ BIEDEN
• Een boeiende en afwisselende job 
met een aantrekkelijk salaris: bruto 
maandelijkse wedde tussen € 2.319  
(0 jaar anciënniteit) en € 3.907  
(23 jaar anciënniteit) aangevuld met 
interessante voordelen (maaltijd-
cheques, gratis hospitalisatieverzeke-
ring, terugbetaling van het openbaar 
vervoer of fietsvergoeding, tweede 
pensioenpijler).
• Je krijgt de kans tot verdere ontwik-
keling, dankzij ruime vormingsmoge-
lijkheden en overlegmomenten.
• Functierelevante anciënniteit kan in 
aanmerking komen.
• De wervingsreserve geldt voor een 
periode van 2 jaar.

M/V | B1-B3 
Algemene dienstverlening 

Interesse? 
Solliciteren doe je online via het inschrijfformulier op www.avelgem.be/vacature.  
Bezorg ons het ingevulde formulier terug, samen met een duidelijk CV en een 
kopie van het gevraagde diploma.
De kandidatenlijst wordt afgesloten op 31 maart 2017  om 19 uur. Er is een 
preselectie op basis van CV en het inschrijfformulier.
De functiebeschrijving vind je op www.avelgem.be/vacature.
Het schriftelijk examen vindt plaats op zaterdagvoormiddag 22 april van 9  
tot 12 uur.


