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FEESTELOOP 
Op zaterdag 3 november 2018 organiseert het No Limit 
Team in samenwerking met het Feesteworpcomité 
en de gemeente Avelgem de tiende Feesteloop in het 
centrum van Avelgem. 
De “Feesteloop” is meer dan een klassieke loopwed-
strijd.  De verkeersvrije omloop door het centrum,  
de sfeervolle parcoursverlichting, de muzikale omkade-
ring en animatie op en rond het parcours maken van  
dit loopevenement een echt feest. Een feest dat dank- 
zij het optreden van Stick In A Bottle een prachtig slot 
zal kennen in Spikkerelle.    
Meer info: www.feesteloop.be

 FEESTELOOP & KERMIS 

KERMIS: ZA 03.11.18 en ZO 04.11.18  
vanaf 14.00 uur  

parking naast Atheneum 
 

FEESTELOOP: ZA 03.11.18 vanaf 18.00 uur  
centrum Avelgem 

Orgaandonatie kan een leven redden.   
Voor veel patiënten met chronische, onom-
keerbare aandoeningen is transplantatie van 
een orgaan de laatste mogelijke behandeling. 
 
Het is belangrijk om nu reeds na te denken 
over orgaantransplantatie en je eventueel te 
registreren als orgaandonor.  Als je Belg bent 
of meer dan zes maanden in België woont, 
dan staat de wet de verwijdering van organen 
toe na je dood tenzij je uitdrukkelijk weigerde 
tijdens je leven of je naaste familieleden zich 
tegen de orgaanafname verzetten.

Eén orgaandonor 
kan tot acht levens 
redden 
Word snel en eenvoudig donor! 

Steeds meer mensen laten zich registreren als donor.  Toch wachten er 
in ons land nog altijd honderden patiënten op een geschikte donor.   
Jouw keuze kan echt het verschil maken! 
Voorkom dat je naaste familieleden na je dood voor een moeilijke keuze 
staan en laat je vooraf registeren.

Registratie vooraf voorkomt dat je naasten na je dood voor een moeilijke keuze komen te staan.  Registratie kan eenvoudig in 
het gemeentehuis aan de hand van het formulier van wilsuitdrukking.  Je meldt je hiervoor persoonlijk aan en ondertekent  
het document.  Het invullen van de wilsverklaring tot orgaandonatie is gratis. 
 
INFO: DIENST BURGERZAKEN | 056 65 30 30 | burgerzaken@avelgem.be

UW GEMEENTE

VERKEERSMAATREGELEN 
Tijdens het weekend van 3 en 4 november vinden in Avelgem de Feesteloop en de novemberkermis plaats.  Voor de veilig-
heid van de bezoekers en de goede doorstroming van het verkeer gelden er uitzonderlijke verkeersmaatregelen. 
 
De kermis staat op de parking aan het Atheneum waardoor de zaterdagmarkt die dag uitzonderlijk in de 
Oudenaardsesteenweg tussen het kruispunt met de Kerkstraat en het kruispunt met de Bevrijdingslaan staat.   
Dit deel van de Oudenaardsesteenweg wordt afgesloten vanaf 5.00 uur.  Er wordt een omleiding voorzien voor het verkeer  
komende van Kortrijk via de Kerkstraat en de Kasteelstraat.  Het verkeer komende van Oudenaarde kan via de 
Kerkhofstraat, Hoogstraat en Kortrijkstraat richting Kortrijk rijden. 
 
Voor de Feesteloop worden op zaterdag vanaf 16.00 tot 22.00 uur een aantal centrumstraten afgesloten en zijn er verschil-
lende parkeerverboden.  Het doorgaand verkeer wordt omgeleid. 
De voorziene verkeersmaatregelen kan je in detail nalezen via www.avelgem.be/tijdelijke-verkeersmaatregelen.
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 UW GEMEENTE

VERSCHUIVING DATUM 
HUISVUILOPHALING   

De huisvuilophaling van donderdag 1 november 2018 verschuift 
naar zaterdag 3 november 2018.

 
 

INFO: MILIEUDIENST | 056 65 30 30 | milieu@avelgem.be

BEGRAAFPLAATSEN  
AVELGEM

Het onderhoud van het grafmonument en/of de geconcesseerde grond blijven de verantwoordelijkheid van de concessiehouder. 
Schade aan grafmonumenten kan gemeld worden aan de dienst burgerzaken. 
 

Richtlijnen voor 
je bezoek aan de 
begraafplaats:

•  Concessies die binnen-
kort vervallen, worden 
aangeduid met een 
sticker die op de grafzerk  
wordt geplakt.  Heb je 
vragen rond je vergun-
ning, neem dan contact 
op met de dienst burger-
zaken.  

•  Om de soberheid rond 
de columbaria te behou-
den, vragen we aan de 
burger om de bebloe-
ming te beperken en 
gebruik te maken van de 
vaasjes die vastgemaakt 
zijn aan de nis van de 
columbariummuur.  

•  Gebruik altijd de vuilnisbakken of neem je afval en de bloempotten opnieuw mee naar huis.  Op iedere begraafplaats vind je 
kraantjes en jerrycans om de beplanting te bewateren.  
•  Gelieve de bloemstukken die je zelf wenst te bewaren voor 1 december weg te nemen.  De bloemen die op de begraafplaatsen 
worden geplaatst rond Allerheiligen worden verwijderd vanaf 1 december. 
•  Op Allerheiligen en Allerzielen zijn de verschillende begraafplaatsen open van 8.00 uur tot 19.00 uur. 
 
INFO: DIENST BURGERZAKEN | 056 65 30 30 | burgerzaken@avelgem.be

De Avelgemse begraafplaatsen worden de laatste weken meer bezocht met 
Allerheiligen in het vooruitzicht.  De begraafplaatsen worden op regelmatige  
tijdstippen nagezien en onderhouden.  Het gemeentebestuur is verantwoordelijk  
voor de groenzones, paden, parkings en  gebouwen.

DIENSTEN 
GESLOTEN    
Alle gemeentelijke diensten en het 
sociaal huis zijn gesloten op  
donderdag 1 en vrijdag 2 november.   
Het sportcentrum is ook gesloten  
op zondag 11 november.
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Programma 11 novemberviering 2018

8.30 uur VERZAMELEN AAN DE BRANDWEERKAZERNE

8.55 uur  KERKHOVE
 Heldenmonument

Bloemenhulde met groet aan de vlag en Te Velde

9.05 uur WAARMAARDE
 Heldenmonument

Bloemenhulde met groet aan de vlag en Te Velde

9.20 uur AVELGEM
 Heldenmonument

Bloemenhulde met groet aan de vlag en Te Velde

9.35 uur BOSSUIT
 Heldenmonument

Bloemenhulde met groet aan de vlag en Te Velde

9.45 uur OUTRIJVE
 Heldenmonument

Bloemenhulde met groet aan de vlag en Te Velde

10.30 uur
SINT-MARTINUSKERK AVELGEM 

11.15 uur

   Plechtige Mis verzorgd door de Avelgemse schoolkinderen. 

HULDIGINGSMOMENT 
- onthullen monument D. Vermandere
- onthullen kunstwerk evenemententerrein
- aanplant vredesboom

Opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie "De Verenigde Vrienden"

10.00 uur AVELGEM
Begraafplaats erepark en graven Engelse soldaten 
Bloemenhulde
Last Post en Te Velde

 Gezocht: vrijwillige vaandeldragers voor de 11 novemberviering! 
Ben je geïnteresseerd?  Neem gerust contact op.

Dienst communicatie en beleidsondersteuning | onthaal@avelgem.be | 056 65 30 30

Aansluitend receptie in Spikkerelle12.00 uur
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LEEFOMGEVING

CurieuzeNeuzen Vlaanderen is een 
grootschalig luchtkwaliteitsonderzoek 
waarbij op 20.000 verschillende locaties 
in Vlaanderen de concentratie aan stikstof-
dioxide (NO2) in de straat werd gemeten.  
 
Uit de resultaten van de metingen zien 
we dat de luchtkwaliteit in Avelgem over 
het algemeen vrij goed tot goed is.  In het 
centrum van onze gemeente, langs de 
Doorniksesteenweg, is er één meetpunt 
waarvan het resultaat ondermaats is. 
 
Wil je ook graag weten waarom een 
groene bol slechter kan zijn dan een rode 
(en omgekeerd)? Neem een kijkje op  
www.standaard.be/curieuzeneuzen.  
Je vindt er ook een stippenkaart met 
een overzicht van alle meetresultaten in 
Vlaanderen.

 CURIEUZENEUZEN IN AVELGEM

DOE MEE AAN OPERATIE PERFORATIE   
Vlaanderen is een dichtbevolkte regio. Bij de inrichting van de schaarse 
open ruimte die ons nog rest, moeten we het klassieke denkpatroon  
omgooien.  Verharding is enkel nog te verantwoorden op plaatsen waar het 
niet anders kan.  
Het (gedeeltelijk) ‘ontharden’ van pleinen, parkings, parkeerstroken,  
verharde restruimten, straten, middenbermen, schoolspeelplaatsen, bedrij-
venterreinen en particuliere opritten levert rechtstreekse, positieve effec-
ten op.  Waar verharding toch nodig blijft, kunnen in vele gevallen  
waterdoorlatende bestratingsmaterialen worden gebruikt.  Dien een  
projectvoorstel m.b.t. ontharding in en maak kans op de Aquafin-prijs.

WERKEN AAN VOETPADEN

In de Sint-Amandswijk in Kerkhove start deel 2 van de verfraaiingswerken, nl. de heraanleg van de voetpaden met ruimte voor 
parkeerplaatsen en openbaar groen.  Hetzelfde gebeurt in de wijk Korenstraat in Outrijve.  Tenslotte wordt het voetpad ver-
nieuwd in de Molendam (eerste deel).  Deze werken worden uitgevoerd door Apk wegenbouw nv uit Geel voor een bedrag van 
275.760,68 euro. 
 
INFO: DIENST OPENBARE WERKEN EN PATRIMONIUM | technische.dienst@avelgem.be | 056 65 30 30 | www.avelgem.be

In uitvoering van het fietsbeleidsplan zal een nieuw voetpad worden 
aangelegd tussen de Kasteelstraat en Leopoldstraat en een nieuwe brede 
voetgangersstrook in de Scheldelaan, tussen de kerk en GC Spikkerelle. 
Ook in de Kerkhofstraat wordt een deel van het voetpad verbreed.  Deze 
werken worden uitgevoerd door aannemer Vandeputte nv uit Heule voor 
een bedrag van 98.232,04 euro.  Deze aanpassing moet de voetgangers-
stromen rondom de kerk en GC Spikkerelle veiliger maken. 

www.operatieperforatie.be
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Bescherm 
jij Yvette?

AGENTSCHAP
ZORG & 
GEZONDHEID

Laat je vaccineren 
tegen griep.

Samen maken we
onze instelling
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PRAATTAFEL: OEFEN JE NEDERLANDS  VANAF JANUARI 2019 in AVELGEM
 
Je bent anderstalig (Arabisch, Pools, Frans, Zweeds, Spaans, ...) maar wil je Nederlands spreken of ken je iemand die anders-
talig is en Nederlands wil leren, bezorg hem of haar dan ook deze informatie.  Misschien heb je al wat Nederlands geleerd 
maar wil je dit oefenen?  Je kan onder leiding van een leerkracht gratis je Nederlands oefenen aan onze Praattafel. 
 
Locatie: sociaal huis Avelgem 
Vooraf inschrijven is verplicht en kan tot eind november via sociaalhuis@avelgem.be. 
Meer info: 056 65 07 70  
Lessen georganiseerd door CVO Vlaamse Ardennen i.s.m. sociaal huis Avelgem.
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 JUBILEUM 
André Balcaen en Eugenie Baert Briljanten Bruiloft  
(Waarmaarde 10/10/1953)

LEVEN & WELZIJN

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

WACHTDIENSTEN 

GEGEVENS BEVOLKING 
Sinds de inwerkingtreding van de AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) worden hier enkel persoongegevens gepubli-
ceerd als de betrokkenen daarvoor expliciet de toestemming gegeven 
hebben. 

ZOHRA ZOEKT VRIJWILLIGERS 
Goesting om te vrijwilligen? 

De vrijwilligersdienst ZOHRA is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers o.a. voor 
vervoer, het Voorleesproject, de huiswerkbegeleiding Nederlands & huiswerkbe-
geleiding in de school van Outrijve. 
 
CHAUFFEURS 
ZOHRA zoekt vrijwillige chauffeurs uit Avelgem die minder mobiele inwoners van 
Avelgem naar het ziekenhuis, de dokter, e. a. willen brengen.  Het gaat vooral om 
vervoersaanvragen die verder reiken dan de gemeente Avelgem. “Vrienden en fa-
milie kunnen niet altijd inspringen”, weet ZOHRA.  Daarom zoeken we chauffeurs 
met een warm hart en een luisterend oor.  Kan jij je enkele keren in de maand vrij 
maken? Dan ben jij misschien de chauffeur om ons ZOHRA-team te vervolledigen. 
 
VOORLEESPROJECT EN HUISWERKBEGELEIDING  
ZOHRA zoekt ook vrijwilligers voor het voorleesproject en de huiswerkbegelei-
ding rond het Nederlands.  
Het Voorleesproject is voor kleuters van de 1ste t.e.m. 3de kleuterklas die wat 
moeite hebben met de taal.  Een vrijwilliger komt 1 maal per week bij het gezin 
langs om voor te lezen voor de kleuter.  Dit gedurende 7 weken.  Verhaaltjes 
voorlezen helpt om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. 
De huiswerkbegeleiding Nederlandse Taal is voor kinderen van het 1ste leerjaar 
die een extra duwtje in de rug kunnen gebruiken op vlak van het Nederlands.  
Een vrijwilliger komt 1 maal per week bij het gezin thuis langs en dit gedurende 
een half tot een volledig schooljaar. 
 
HUISWERKBEGELEIDING SCHOOL OUTRIJVE 
Ten slotte is ZOHRA op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen tijdens de 
huiswerkbegeleiding in de school van Outrijve.  Dit gaat door elke maandag na 
school (16.10 uur – 16.45 uur) in de school van Outrijve.  De belangrijkste taak 
van de vrijwilliger is het ondersteunen, begeleiden en motiveren van de leer-
lingen. Vrijwilligers geven geen bijles en hoeven geen expert te zijn in taal of 
wiskunde.  
De vrijwilliger helpt de leerlingen met hun planning en ondersteunt hen bij het 
lezen.  Voor dit project werken we met een beurtrol voor de vrijwilligers, zo kan 
je zelf kiezen welk moment het meest geschikt is. 

Kriebelt het bij jou om vervoer te doen of om leerlingen te begeleiden en te motiveren?  Neem dan 
vrijblijvend contact op met één van de medewerkers van ons ZOHRA-TEAM en wij geven je graag een 
woordje uitleg.  Meer info: ZOHRA | 056 65 30 36 | zohra@avelgem.be



VRIJE TIJD
8 = UiTPASAANBOD

Nog geen plannen voor de herfst- 
vakantie?  De gemeente Avelgem heeft 
alvast een resem activiteiten uitgewerkt 
die je een superleuke, spannende en 
griezelige vakantie zullen bezorgen.  
Alle info via www.avelgem.be/ 
vakantieaanbod; inschrijven via  
www.avelgem.be/webshop.

INFO: DIENST JEUGD & CULTUUR   
056 65 30 90 | jeugd@avelgem.be 
SPORTDIENST | 056 65 30 60  
sport@avelgem.be

Herfstvakantie 2018 
VAKANTIEAANBOD GEMEENTE AVELGEM

 

VOORLEESHALF- 
UURTJE 
 
Vrijdag 16.11.18 | 16.30 uur 
Bibliotheek Avelgem 
Gratis 
 
Alle kinderen van 3 tot 8 jaar zijn 
van harte welkom.  De kinderen 
krijgen een gratis UiTPAS en sparen 
een punt. 
 
ORGANISATIE 
Bibliotheek Avelgem 
056 65 30 40 
bibliotheek@avelgem.be

OPROEP HULDIGING 
SPORTVERDIENSTELIJKEN  
 
Op vrijdagavond 1 februari 2019 organiseert de gemeentelijke sportraad de 
huldiging van de sportverdienstelijken.  
 
Wil je als individuele sporter of als sportvereniging gehuldigd worden voor 
prestaties in het afgelopen kalenderjaar 2018, dan kan dit op voorwaarde dat 
je in Avelgem woont of jouw prestatie binnen een Avelgemse sportvereniging 
geleverd hebt.  
 
Om gehuldigd te worden als sportvereniging, moet de sportvereniging haar 
werking hebben in Avelgem. 
 
Er worden 6 categorieën onderscheiden namelijk: sportman, sportvrouw,  
beloftevolle jongere, sportploeg, vrijwilliger van het jaar en de categorie  
vissers en vinkeniers. 
 
Dien de betreffende prestatie(s) in bij de sportdienst Avelgem uiterlijk op  
20 december 2018. 
 
Het volledige reglement en het inschrijvingsformulier kun je opvragen bij de 
sportdienst | sport@avelgem.be | 056 65 30 60.
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VRIJE TIJD

= UiTPASAANBOD

KINDER- EN 
JEUGDJURY 
VLAANDEREN 
JURYLEDEN 
GEZOCHT 
 
Als jurylid lees je van september 
2018 tot april 2019 acht vooraf 
geselecteerde, prachtige boeken 
aangepast aan je leeftijd.  Ouders, 
grootouders, juf of meester helpen 
graag een handje bij de kleinsten. 
Deze boeken kun je gratis in de 
bibliotheek ontlenen.  Voor wie het 
wat moeilijker heeft met het lezen: 
alle KJV-boeken zijn ook in grote- 
letterdruk of als luisterboek  
verkrijgbaar. 
 
Als je als jurylid alle titels van jouw 
leeftijdsgroep gelezen hebt, dan kan 
je stemmen.  Welk boek vond  
je het mooiste, het op een na 
mooiste,…  Je maakt een eigen top 
8.  Dit is jouw stem.  In april worden 
alle stemmen van heel Vlaanderen 
(via de bibliotheken) verzameld en 
geteld.  En zo weten we welke boe-
ken er door de juryleden bekroond 
worden.  Deze KJV-bekroningen 
zijn de enige jeugdboekenprijzen in 
Vlaanderen die door de kinderen/
jongeren zelf toegekend worden en 
zijn dan ook uniek en speciaal. 
 
Inschrijven is gratis en kan op  
verschillende manieren: 
• stuur een mailtje naar  
bibliotheek@avelgem.be; 
• schrijf je telefonisch in via  
056 65 30 40; 
• vul het inschrijvingsformulier  
KJV in (beschikbaar in de biblio-
theek en via het e-loket op de web-
site www.avelgem.be/bibliotheek). 
 
Leerkrachten die bereid zijn enkele 
bijna-boekenwurmen te motiveren, 
zijn van harte welkom.

De schrijfster voelde zich aangesproken door het 
verhaal van de grootscheepse actie die de Belgische 
overheid organiseerde voor de kinderen uit de 
frontstreek: de evacuatie naar buitenlandse kolonies. 
Ze vernam het verhaal van haar grootmoeder, Anna 
Vandewalle, zelf een koloniekind, die gedurende de 
oorlogsjaren en langer (1915-1919) in een kolonie 
in hartje Parijs verbleef.

De schrijfster reconstrueert deze periode op basis 
van de mondelinge getuigenissen en op basis van de 
opzoekingen die zij deed. Ze sto�eert haar verhaal 
met tientallen foto’s. 

Ze maakt een reconstructie van een gebeuren dat 
veel families in de Westhoek hee� geraakt. Tenslotte 
ging het om meer dan tienduizend kinderen!

‘Heel wat mensen vertrouwden 
me doodgezwegen verhalen toe. 

Doordat ik zelf vertel wat ik weet, 
komen ook bij hen verhalen boven.’

v.u. Christian Lagrange Weyns 21, 9690 Kluisbergen

christian.lagrange@outlook.com ; bibliotheek@avelgem.be

Ter Biest - Bibliotheek Avelgem, Doorniksesteenweg 77 A

€ 5 / € 1 korting voor leden van de Gezinsbond (op spaarkaart) en van de bibliotheek 

donderdag 29 november 2018

e-loket avelgem.bibliotheek.be Info en inschrijvingen voor 26/11

o r g a n i s a t i e :  s a m e n w e r k i n g  G e z i n s b o n d  A v e l g e m  g e w e s t e l i j k e  w e r k g r o e p  G O S A  e n  b i b l i o t h e e k  A v e l g e m  

14.30 uur

lezingAnne Provoost
Kinderen van de IJzer
De Parijse jaren van de zusjes Vandewalle

Hou je van een verkwikkende fietstocht of een ontspannende jogging, dan kan 
je het sportcentrum als uitvalsbasis gebruiken.  Je kan er gebruik maken van de 
kleedkamers, douches (€ 1 per beurt) en de lockers om waardevolle voorwer-
pen op te bergen.  Aanbieden en cash afrekenen aan het loket volstaat.
INFO: SPORTDIENST | 056 65 30 60 | sport@avelgem.be

GEBRUIK SPORTCENTRUM VOOR 
RECREATIEVE FIETSERS EN LOPERS



 

JOUW ACTIVITEIT OOK IN DEZE UiTKALENDER? 
 
De UiTdatabank is het medium bij uitstek voor verenigingen om promotie te voeren voor evenementen.  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 digitale nieuwsbrieven en de kalender op de site!   
De activiteiten moeten wel ingevoerd zijn tegen de deadlines: www.avelgem.be/deadlines.
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pwww.avelgem.be/uitagenda = UiTPASAANBOD

 

AVELGEM HERDENKT 
MET LIEN & BART 
 
Zondag 04.11.18 | 15.00 uur  
Spikkerelle 
Prijs: € 14 - € 13 
i.s.m. Avelgemse cultuurraad, 
VFG, Curieus en Gezinsbond 
Avelgem, Waarmaarde en 
Kerkhove. 
 
ORGANISATIE 
DIENST JEUGD & CULTUUR 
056 65 30 90 
spikkerelle@avelgem.be 
www.avelgem.be/webshop

 

ERFGOEDCAFE 
‘Verhalen met mes en vork’ 
 
Woensdag 07.11.18 | 18.30 uur  
Pompgebouw Bossuit - Prijs: € 8 
 
Tijdens het Erfgoedcafé kan je smullen van gerechtjes 
met een knipoog naar het verleden en kies je jouw  
favoriete erfgoedlezingen à la carte.  Bij elk gerechtje 
neem je plaats aan een andere tafel. 
 
ORGANISATIE: erfgoed@zuidwest.be | 056 24 16 16

 

HERDENKINGS- 
CONCERT  
‘14 TALES-18 TUNES’ 
 
Zaterdag 10.11.18 | 19.00 uur 
Sint-Martinuskerk Avelgem 
Prijs: € 18 - € 14 
 
Herdenkingsconcert ter nagedach-
tenis van de Avelgemse oorlogs-
slachtoffers van 1918 door het Sint-
Martinuskoor van Avelgem met het 
Westhoekstrijkorkest en de folkgroep 
The Swigshift. 
 
ORGANISATIE 
Koninklijk Sint-Martinuskoor Avelgem 
056 64 41 06 
stmartinuskoor@gmail.com 

VOORDRACHT 
‘BEVRIJDING VAN 
AVELGEM’ 
 
Maandag 12.11.18 | 14.00 uur 
Zaal De Gilde 
€ 6 - € 3 
 
Voor zijn boek ‘Avelgem in het eind-
offensief’ deed Michel Decru grondig 
historisch onderzoek.  Hij brengt 
hierrond een boeiende lezing. 
 
ORGANISATIE 
Okra Avelgem 
okra.avelgem@telenet.be

 
 JONG  

SYMFONISCH GENT 
 
Vrijdag 16.11.18 | 20.00 uur 
Sint-Martinuskerk Avelgem 
€ 25 
 
Marnixring De Vlaschaard Avelgem-
Zwevegem nodigt dit jaar Jong 
Symfonisch Gent uit met een 
40-tal getalenteerde jongeren uit 
alle uithoeken van Oost- en West-
Vlaanderen. 
 
ORGANISATIE 
Marnixring De Vlasschaard  
Avelgem-Zwevegem 
Kaarten te verkrijgen via  
056 64 40 15
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DE MUG-HELI in 
West-Vlaanderen 
 
Dinsdag 20.11.18 | 14.00 uur 
Zaal De Meerschblomme 
Prijs: € 8 - € 5 
 
Alain Desmaele, een geëngageerd 
piloot bij de medische helikopter 
Brugge, brengt een boeiende lezing 
over de MUG-heli.   
 
ORGANISATIE 
Vlaamse Actieve Senioren Avelgem 
Scheldeland 
dedeyne.dierk@skynet.be

 

WORKSHOP 
KRUIDIGE 
DRANKJES 
 
Maandag 26.11.18 | 19.00 uur  
Ter Biest (Bibliotheek) 
Prijs: € 35 

Niets leuker dan op een feestje uit 
te pakken met zelfgemaakte krui-
dendrankjes.  Zowel alcoholisch 
als niet-alcoholisch.  Samen met 
Kruid maken we een kruidenbitter, 
een kruidenwijn en een heerlijke 
kruidenlimonade. 
 
ORGANISATIE 
DIENST JEUGD & CULTUUR 
056 65 30 90 
spikkerelle@avelgem.be 
www.avelgem.be/webshop

TOPE SPEELT 
‘WENDY’S WASBAR’ 
 
Vrijdag 23.11.18 | 20.00 uur 
Zaterdag 24.11.18 | 15.00 uur 
Zondag 25.11.18 | 18.00 uur 
Spikkerelle 
€ 8 
 
Wendy is een jonge vrouw met een 
bewogen leven in het drugs- en 
prostitutiemilieu.  Ze maakt kans om 
vroeger vrij te komen op voorwaarde 
dat ze een job vindt.  Ze gaat aan de 
slag in een oude wasserette maar - 
zoals verwacht - loopt het daar niet 
van een leien dakje... 
 
ORGANISATIE 
Theatergezelschap ‘Tope 
reservatie@tope.be 
0474 05 36 29

 
 

 

BRIHANG + support act: LowG 
 
Vrijdag 16.11.18 |20.15 uur  
Staand concert polyvalente zaal Spikkerelle 
Prijs: € 15 - € 14 (+65/abo) - € 7,5 (-26) 

Brihang won de Nieuwe Lichting in 2014 en sindsdien is hij  
van geen enkel festivalpodium weg te denken.  Zijn hip- 
hopacts zijn volledig af en live is hij gewoonweg top. 
 
ORGANISATIE 
DIENST JEUGD & CULTUUR 
056 65 30 90 
spikkerelle@avelgem.be 
www.avelgem.be/
webshop

 

LEZING OVER 
MEDICIJNEN 
 
Maandag 19.11.18 | 14.00 uur  
Spikkerelle  
Gratis 
 
In goede gezondheid verkeren is niet voor iedereen een 
evidentie.  Er worden heel veel pilletjes geslikt, zalfjes 
gesmeerd, spuitjes gezet...  Zijn deze allemaal wel zo 
goed voor je gezondheid?  En voor je portemonnee? 
 
ORGANISATIE 
VFG Avelgem 
vfg.avelgem@telenet.be

(c) Alexander Populier

 
BLACK
FRIDAY

-50%
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FUNCTIEOMSCHRIJVING 
Je functioneert onder leiding van de verantwoordelijke technische dienst en staat in voor het onderhouden en 
verbeteren van gebouwen en technische uitrusting van de residentiële ouderenvoorzieningen en het OCMW-
patrimonium. 
 
 
PROFIEL 
Je beschikt over een grondige kennis van verschillende technische disciplines (sanitair, schrijnwerk, decoratie en 
bouw) en je hebt aandacht voor de veiligheidsvoorschriften.  Je werkt nauwgezet en planmatig en je hebt een  
empathisch vermogen voor zorgbehoevende bewoners. 
 
 
AANBOD 
Wij bieden u een voltijds contract onbepaalde duur, verloning volgens barema D1-D3 (brutomaandloon  
€ 1854,69 – 0 jaren anciënniteit), een stimulerende professionele uitdaging, concurrentiële arbeidsvoorwaarden  
(nuttige privéjaren worden volledig meegeteld) en een dynamische werkomgeving. 
 
 
GEINTERESSEERD IN DEZE FUNCTIE? 
Vul op www.avelgem.be/vacature het sollicitatieformulier in en voeg hierbij een duidelijk CV ten laatste tegen 
maandag 26 november.  De volledige functieomschrijving en de verloning kan je aanvragen via  
personeelsdienst@avelgem.be of op 056 65 07 70. 
De mondelinge en praktische proeven zullen plaatsvinden op dinsdag 4 december 2018.

Woonzorghuis Ter Meersch is een kleinschalige 
ouderenvoorziening met 69 woongelegenheden 
voor zorgbehoevende bejaarden.  In de nabijheid 
van woonzorghuis Ter Meersch beschikt het OCMW 
eveneens over 40 assistentiewoningen.  
 
 
Momenteel zoeken wij: 
 
 

MEDEWERKER 
TECHNISCHE DIENST 
Voltijds contract onbepaalde duur

VACATURE 


