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Het gemeentehuis en het sociaal huis zijn gesloten op woensdag 11 juli en  
woensdag 15 augustus.   
De bibliotheek is gesloten op woensdag 11 en zaterdag 21 juli, van maandag 23 
juli tot en met zaterdag 4 augustus en op woensdag 15 augustus.   
Spikkerelle is gesloten op woensdag 11 juli en woensdag 15 augustus en van 
maandag 23 juli tot en met vrijdag 10 augustus. 
Het recyclagepark is gesloten op woensdag 11 en zaterdag 21 juli en op  
dinsdag 14, woensdag 15 en zaterdag 25 augustus.  
 
Aangepaste openingsuren sportdienst en zwembad juli-augustus 
Geen ochtend- en middagzwemmen tijdens de zomervakantie. 
 
sJuli 2018: zwembad en sportdienst 
maandag: 14.00 uur - 18.00 uur -  publiekzwemmen 
dinsdag: 14.00 uur - 18.00 uur - publiekzwemmen 
woensdag: 14.00 uur - 20.00 uur -  publiekzwemmen (1) 
donderdag: 14.00 uur - 18.00 uur - publiekzwemmen 
vrijdag: 14.00 uur - 20.00 uur - publiekzwemmen (1) 
zondag: 09.00 uur - 12.00 uur - publiekzwemmen (2) 
(1): woensdag 11 juli, woensdag 25 juli en vrijdag 27 juli: van 14.00 uur tot 
18.00 uur                (2): gesloten op zondag 22 en 29 juli. 
 
sAugustus 2018: zwembad 
Omwille van onderhoudswerken en een relighting van het zwembad, is het 
zwembad gesloten van 1 augustus 2018 tot en met 31 augustus 2018.  
Het zwembad heropent op zondag 2 september (09.00 uur - 12.00 uur). 
 
sAugustus 2018: sportdienst 
De sportdienst is gesloten van 1 augustus tot en met 15 augustus.  
Vanaf 16 augustus: 
Maandag tot en met vrijdag: 14.00 uur - 18.00 uur (1) 
Zondag: 09.00 uur - 12.00 uur 
(1): op donderdag 16 augustus gesloten om 17.00 uur.

JOUW MENING HOUDT ONS BEZIG 
 
Spikkerelle probeert het elke dag nog beter te doen met als doel je de 
perfecte ervaring te bezorgen in Spikkerelle.  
Wat doen we goed?  Wat kan er beter?  Welke suggesties en opmer-
kingen heb je voor ons?  Spikkerelle wil het graag van je horen! 
 
We willen je dan ook vragen om onze enquête in te  
vullen.  Deze is volledig anoniem en neemt zo’n 10  
minuutjes van jouw tijd in beslag.  
 
Om je te bedanken, redden we 1 m² bedreigd regen-
woud voor elke ingevulde enquête via de organisatie World Land 
Trust.  
Je maakt bovendien kans op één van de weekendjes voor 2 personen.  
Je kan de enquête invullen tot 31 juli 2018.

VERKEERS- 
MAATREGELEN 

EVENEMENTEN   
Alle tijdelijke verkeersmaatregelen in 

functie van evenementen en  
sportwedstrijden vind je via deze link: 

https://www.avelgem.be/
tijdelijke- 

verkeersmaatregelen
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HERDENKING WO I IN BOSSUIT
 

In 2018 wenst de gemeente Avelgem het einde van de Eerste Wereldoorlog te herdenken.  De gemeente liet het initiatief aan 
verenigingen en organisaties om in de deelgemeenten Bossuit, Outrijve, Waarmaarde en Kerkhove een herdenkingsmoment te 
voorzien.  
 
Bossuit herdenkt op zondag 8 juli zijn oorlogsslachtoffers.  Dat weekend is het voormalige feestweekend te Bossuit. 
De voorbereiding is in handen van Françoise Vervaeck en Eric Marijsse, inwoners van Bossuit.   
De planning ziet er als volgt uit: 
10.45 uur: samenkomst op het kerkhof te Bossuit  
11.00 uur: klokken luiden, speech van de voorzitter van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Avelgem (GOKA) en de  
projectschepen, trompettist (Last Post, Te Velde), vlaggen vieren, dansje school, bloemenkrans neerleggen 
11.20 uur: receptie, bij goed 
weer in de kunstkerk, bij 
slecht weer in Globallunch 
12.15 uur: maaltijd in zaal 
Globallunch  
(inschrijving vereist) 
 
INFO: DIENST JEUGD & 
CULTUUR | 056 65 30 90

AVELGEM 
HERDENKT 

14-18 

KANAPEE  
BOUWCAMPING BOSSUIT 
Kanapeer je mee? 
 
Zin om te kamperen en mee te bouwen aan een groene en uitdagende ontdekkingsplek in de omgeving van het Kanaal 
Bossuit-Kortrijk? 
 
KANAPEE biedt je de kans om de tuin van de oude pastoriewoning (naast de kunstkerk) in Bossuit te ontdekken door er te 
kamperen én mee te bouwen aan een ontmoetingsplek met speelse elementen. Drie dagen lang wordt onder begeleiding 
van Bolwerk speelnatuur gecreëerd op 15, 16 en 17 juli. Bouwen kan een halve dag, één volle dag, twee dagen, drie dagen.  
De bouwmomenten zijn voor iedereen en gratis. Op zondagavond is er een openluchtcinema en op maandagavond een  
concert. Ook wie niet komt bouwen of kamperen is dan welkom! 
 
Benieuwd naar de creaties in Moen, Knokke en Bossuit? Ontdek op zondag 12 augustus de drie locaties tijdens het 
KANAPEE festival. Neem de fiets of wandel van plek tot plek. Beleef locatietheater, neem deel aan een workshop en geniet 
van een drankje op de locaties. 
  
INFO:  www.komkanaperen.be 
KANAPEE is een project van de provincie West-Vlaanderen en Stadlandschap Leie en Schelde i.s.m. de gemeente Avelgem  
en Bolwerk.
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DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS AVELGEM
Schrijf je nu in bij GAVKA en/of het conservatorium voor schooljaar 2018-2019!

  
De inschrijvingen van het deeltijds kunstonderwijs, zowel voor het Conservatorium als voor GAVKA, draaien op volle toeren!  

Nog tot en met 7 juli en vanaf 22 augustus kan je tijdens de openingsuren op ons secretariaat terecht (ter plaatse of telefonisch).  
Inschrijven kan ook online via www.mijnacademie.be/conservatoriumkortrijk of www.mijnacademie.be/academiekortrijk.  

 
                                Conservatorium:  056 65 30 67 | conservatorium@avelgem.be  

      Gavka:  0494 17 06 84 | gavka@avelgem.be 

NIEUW 
Zit je in het eerste of  
het tweede leerjaar? 

Ben je een babbelaar en zitten er  
honderden verhaaltjes in je hoofd? 

Duik je graag in de verkleedkoffer en 
kom je er als wolf of tovenaar uit? 

Ben je een echte moppentapper en  
liggen je klasgenootjes gierend op de 

grond als jij weer eens een nieuwe  
mop hebt bedacht? 

Trek je graag gekke bekken en verzin  
je graag vreemde woorden? 

Dan moet je bij de plankgastjes zijn! 
 

Of zit je hoofd al vol met  
honderd liedjes? 

Maakt zingen je blij en luister je graag 
naar muziek?  Heb je zin in muziek-

spelletjes en kan je niet wachten om 
muziek te leren maken? 

In hele leuke lessen leer je zingen over 
beren, paddenstoelen en vliegende  

bezems.  Af en toe spelen we al op een 
instrument en vormen we samen een 

heel orkest. 
Kom dan naar de opmaatjes! 

 
Plankgastjes:  

Maandag 16.15 tot 17.15 uur 
Opmaatjes:  

Woensdag 15.15 tot 16.15 uur.
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ZUINIG MET WATER 
OMSPRINGEN 
 
Tijdens de warme zomermaanden brengt water de 
nodige verfrissing. De groene grasmatten en kleurrijke 
bloemenperken worden rijkelijk besproeid, zwembaden 
worden gevuld voor een zomer vol waterpret.  
De Watergroep staat in Avelgem elke dag in voor de 
levering van kwalitatief drinkwater.  We geven graag  
enkele tips om in droge periodes zuiniger met drink-
water om te springen.  
•  Een frisse douche is bij warm weer veel doeltreffender 
dan een lang bad.  Een bad laten vollopen vraagt algauw 
100 tot 150 liter drinkwater, een hoeveelheid water 
waarmee je drie keer kan douchen.  En met zuinige 
sproeikoppen, zelfs 5 keer. 
•  De grond opharken en hakken is even goed als twee-
maal sproeien.  Hierdoor breekt u de harde laag.  Dat 
houdt de grond luchtig en vochtig.  En dat op die manier 
het onkruid geen kans krijgt, is mooi meegenomen. 
•  Sproei de tuin alleen als het langdurig droog is.  Liever 
1 keer per week een kwartier, dan elke dag 5 minuten: 
de planten zullen dieper wortelen en minder gevoelig 
worden voor de droogte.  Dit kan uiteraard ook perfect 
met opgevangen regenwater.  
•  Begiet je bloemen en planten op de minst warme 
ogenblikken van de dag, zoals ‘s ochtends vroeg of 
‘s avonds laat.  Het water verdampt dan niet zo snel. 
Bovendien voorkom je beschadiging van de planten, 
want de waterdruppels kunnen bij zonneschijn als een 
vergrootglas werken en ze verschroeien.  
•  Besproei jouw gazon niet.  Je zal merken dat het zich 
na een periode van droogte sneller herstelt dan je 
dacht. 
•  Was je auto met regenwater of sla gewoon een keertje 
over. 
•  Laat ‘s nachts de kraan dicht.  Geef het drinkwaterbe-
drijf zo de kans om de watertorens en reservoirs op-
nieuw te vullen.  Zo heb je ’s ochtends opnieuw heerlijk 
fris leidingwater.

LEEFOMGEVING

PLANTENZIEKTE 
BACTERIEVUUR

 
Bacterievuur is een plantenziekte, die vooral 
planten van de rozenfamilie treft.  De bekendste 
zijn meidoorn (crataegus), peer (pyrus), appel 
(malus), dwergmispel (cotoneaster), vuurdoorn  
(pyracantha), kweepeer (cydonia), meelbes/lijs-
terbes (sorbus) en krentenboompje (ame- 
lanchier).  Bacterievuur bezorgt vooral fruitkwe-
kers (peer, maar ook appel) kopzorgen.   
Ook boomkwekers kunnen met de ziekte te  
maken krijgen. 
 
Maar ook jij bent (misschien) betrokken partij.  
Vele sierstruiken zijn immers ook gevoelig voor 
de ziekte.  Ook tuinen kunnen dus ‘geïnfecteerd’ 
zijn. Dit betekent verlies van mooie planten in de 
tuin.  Deze geïnfecteerde planten zijn ook een 
mogelijke bron van nieuwe infecties.   
De maanden waarin de ziekte vaak toeslaat zijn 
mei/juni (maar ook nog tot in augustus).   
Het meest typerende ziektebeeld is de bruin-, 
zwartverkleuring van de bloesems, vruchten, 
bladeren en jonge twijgen (als door ‘vuur ver-
schroeid’).  Twijgen en bladeren krullen daarbij 
ook typisch om.   
 
Genezing van de ziekte met chemische middelen 
(antibiotica) is niet mogelijk.  Het best snoei je 
zieke plantendelen weg, tot minstens 50 cm (!) 
onder de zichtbare aantasting, rooi de aangetaste 
plant desnoods helemaal! 
Vernietig het weggesnoeide of gerooide hout, 
het liefst door verbranding (doe dit zelf, als het 
wettelijk is toegestaan, of voer de plantenresten 
af naar de verbrandingsoven, niet om te compos-
teren, maar om te verbranden.) 
 
Wil je meer weten over verbranden in open lucht 
of andere nuttige tips over bacterievuur, neem 
dan zeker kijkje op www.bacterievuur.be. 
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GEBOORTES-OVERLIJDENS 
 
Tot voor kort vond je hier de geboortes en overlijdens terug maar op 25  
mei trad de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking.  
Deze Europese regelgeving stelt dat er geen persoonsgegevens (zoals  
geboortes en overlijdens) gepubliceerd kunnen worden zonder de expliciete 
toestemming van de betrokkenen.  Daarom kiest de gemeente voorlopig 
om de geboortes en overlijdens niet te publiceren in deze Info.

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

 JUBILEA  
Jim Lombaert en Jacqueline Leplae 
Diamanten Bruiloft  
(Sint-Denijs 24/05/1958)
Georges Vandorpe en Julia Christiaens 
Briljanten Bruiloft  
(Heestert 29/05/1953)
William Noppe en Arlette Deman  
Gouden Bruiloft (Avelgem 7/06/1968)
Lucien Windels en Nelly Deconinck 
Gouden Bruiloft (Berchem 8/06/1968)
Eddy Balcaen en Rita Carteur Gouden 
Bruiloft (Escanaffles 15/06/1968)

DORPSRESTAURANT ZOHRA 
 
Ben je 65-plus of ben je jonger en heb je een  
zorgvraag, dan kan je elke dinsdagmiddag langsgaan in  
het dorpsrestaurant van Zohra.  Enkele enthousiaste  
vrijwilligers zorgen voor een vlotte bediening.   
 
PRAKTISCH:  
•  Iedere dinsdagmiddag, vanaf 11.45 uur – 14.00 uur 
•  Locatie: polyvalente ruimte van het Woonzorghuis  
Ter Meersch (Leopoldstraat 26 – 8580 Avelgem) 
•  Inschrijven kan telefonisch (056 65 30 36) of door langs 
te gaan in het Sociaal Huis (Leopoldstraat 66, Avelgem), 
dit ten laatste tegen de woensdagmiddag 12.00 uur. 
•  Kostprijs: € 7,50 (soep, hoofdgerecht, dessert) 
•  Gratis vervoer is mogelijk! Laat bij inschrijving weten  
dat je vervoer wenst, een vrijwilliger komt je dan halen. 
 
MENU DORPSRESTAURANT JULI-AUGUSTUS 
•  3/07/2018: preisoep, lamsragout met ajuin, basilicum en groenterijst, yoghurt met fruit 
•  10/07/2018: lentesoep, vol-au-vent met roomsaus, champignons en puree, ijsje 
•  17/07/2018: knolseldersoep, ardens gebraad, lentegroenten en gekookte aardappelen, chocoladepudding 
•  24/07/2018: wortelsoep, stoofvlees met witloofsalade, appeltjes en frieten, karamelpudding 
• 31/07/2018; 07/08/2018 en 14/08/2018 : GESLOTEN 
•  21/8/2018: preisoep, lamsragout met ajuin, basilicum en groenterijst, yoghurt met fruit 
•  28/8/2018: lentesoep, vol-au-vent met roomsaus, champignons en puree, ijsje 
 
INFO: ZOHRA | 056 65 30 36 | zohra@avelgem.be

Ontvangst Rode Kruis 01/06/2018

BEVOLKING & ONTVANGSTEN

(c) Geert Balcaen
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Kleuterturnen | woensdag 
2de kleuter: 15.00-15.45 uur 
1ste kleuter: 15.45-16.30 uur

Sportacademie | woensdag 
voor kinderen vanaf 3de kleuter tot 
en met het 6de leerjaar:  
van 13.20 tot 15.00 uur. 

Zwemles voor kinderen 
Woensdag: 13.30-14.15 uur 
Vrijdag: 16.45-17.30 uur 
Enkel mogelijk indien het kind  
geslaagd is voor de zwemtest. 

Watergewenning voor kinderen 
Woensdag: 14.30-15.00 uur 
Voor kinderen die niet slagen in de 
zwemtest.

Zwemvervolmaking 
Dinsdag: 16.30-17.15 uur 
Donderdag: 16.30-17.15 uur.  Enkel 
als je zwemles in de sportdienst hebt 
gevolgd.  

Overgangslessen naar de zwemschool: 
Woensdag 15.15-16.00 uur 
 
Zwemschool 
Enkel voor kinderen die vorig jaar 
reeds waren ingeschreven in het 
zwemtraject van de sportdienst en jon-
ger zijn dan 10 jaar (met inbegrip van 
het jaar waarin het kind 10 jaar wordt). 
Er mag maximaal aan 3 cycli per niveau 
zwemschool worden deelgenomen: 
§ Zwemschool brons:  
dinsdag 17.15-18.00 uur 
§ Zwemschool zilver: 
vrijdag 17.45-18.30 uur 
§ Zwemschool goud: 
woensdag 16.15-17.00 uur 

Recreatief badminton 
op maandag, dinsdag, woensdag 
en donderdag: voor de exacte uren 
contacteer de sportdienst.

Recreatief basket | donderdag 
20.30-22.00 uur

Ochtendzwemmen (8.00-8.45 uur) & 
middagzwemmen (12.00-13.00 uur) 
op maandag, woensdag en vrijdag 
tijdens het schooljaar (niet tijdens de 
schoolvakanties) 
 
Baantjeszwemmen (18.30-20.00 uur) 
op woensdag en vrijdag  
 
Seniorenzwemmen (vanaf 50 jaar): 
op vrijdag van 15.30 tot 17.00 uur 
met eventueel aquagym.

Yoga | donderdag 
9.00-10.00 uur

Schrijf je vanaf 16 augustus in voor de sportsessies  
van het nieuwe schooljaar 

De sportsessies gaan in september van start. 
Inschrijven: 
 § Kleuterturnen, sportacademie en zwemtest:  
via de webshop of aan het loket van de sportdienst 
(betalen op voorhand). 
 § Zwemlessen, zwemvervolmaking, zwemschool:  via bevestiging op de  
mail van de sportdienst (betalen op voorhand via overschrijving of  
aan het loket). 
 § Alle andere activiteiten: geen inschrijving vooraf nodig  
(betaling aan het loket of bij de redder per deelname). 
INFO: SPORTDIENST | 056 65 30 60 | sport@avelgem.be

BOEKENHUISJES 
Boeken geven en nemen 
 
“Neem een boek, geef een boek” is het principe waarop de gratis  
minibibliotheekjes gebaseerd zijn.  Je kiest een boek uit het 
Boekenhuisje en zet het na het lezen terug of je legt een boek uit je 
eigen boekenkast in de plaats. 
 
De vier Boekenhuisjes vind je in Bossuit, Outrijve, Waarmaarde 
en Kerkhove, telkens aan het ontmoetingscentrum (Bossuit: 
Pompgebouw).   
 
Indien je suggesties hebt, mag je ook steeds de meters van dienst 
aanspreken.  Zij houden tevens een oogje in het zeil: Christine Baert (Bossuit), Christine Vanheuverbeke (Outrijve),  
Mireille van Laere (Waarmaarde), Irmina De Maertelaere (Kerkhove). 
 
INFO: BIBLIOTHEEK | 056 65 30 40 | bibliotheek@avelgem.be
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Zomervakantie: rust en tijd voor al die dingen die te vaak blijven liggen. Misschien wil jij de 
zomer gebruiken om even bij te lezen? 
In de bibliotheek willen we je verrassen en je op ontdekkingsreis sturen. Kies uit onze vakan-
tiekoffer en ontdek bloedstollende thrillers, romantische verhalen, voorleesverhalen voor de 
kinderen, reisgidsen, wandel- en fietskaarten, e-boeken en luisterboeken, een vleugje erotiek, 
avontuurlijke films, moordverhalen, autobiografieën, historische kanjers,…

VERRASSINGEN 
IN JE VALIES 

Zin om een supertitel met anderen te delen? Stuur ons een leuke en originele vakantiekaart 
of –foto die we mogen ophangen in de bibliotheek met opgave van het boek dat toch ieder-
een zou moeten lezen, de film die toch iedereen zou moeten zien. 
 
We helpen ook de koffer pakken van alle leerkrachten. We sturen hen de zomer in met een 
pakket van vijf verrassende jeugdboeken met recensie. In ruil ontvangen we van hen een 
vakantiefoto mét het mooiste boek uit het pakket.  De foto’s en de boeken krijgen in  
september een speciale plaats in de bibliotheek. Natuurlijk is iedereen benieuwd naar  
het boek dat de juf, meester, buurman of collega zo mooi vond!  Veel leesgenot!  
 
INFO: BIBLIOTHEEK | 056 65 30 40 | bibliotheek@avelgem.be

 

PAUL DEMAN, WIELER- & 
OORLOGSHELD 
Smokkelroute in het spoor van Paul Deman
 
Paul Deman uit Outrijve, winnaar van de allereerste 
Ronde van Vlaanderen in 1913, was tijdens WO I actief 
als spion in opdracht van de geallieerde legers.  Deze 
spionage-opdrachten leidden hem onder meer naar 
Middelburg en Vlissingen. 
 
De smokkelroute van Outrijve naar het Zeeuwse 
Middelburg kan je herbeleven!  Centrum Ronde van 
Vlaanderen organiseert ‘De Zwaarse Rit’ langs smokkel-
paden en dit over een afstand van zo’n 130 historische 
kilometers.  INFO: www.koersenindegrooteoorlog.be

 

STUDEREN IN DE BIB
 
Studenten hoger onderwijs kunnen vanaf vrijdag 10  
augustus tot en met dinsdag 11 september 2018 studeren 
in de bibliotheek.  Dit op maandag tot en met vrijdag van 
8.00 tot 19.00 uur, op zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur. 
Ter Biest wordt ter beschikking gesteld als studiezaal voor 
maximaal 16 personen.  Bij vooraf geplande reservaties 
van de zaal wordt de leeszaal gebruikt. 
 
Ingeschreven studenten krijgen voorrang.  Inschrijven kan 
via het e-loket op avelgem.bibliotheek.be of via biblio-
theek@avelgem.be met als onderwerpsvermelding  
‘studeren in de bibliotheek’ en met opgave van datum en 
uur.  (ingeschreven= aanwezigheid vereist) 
 
Om ongestoord te kunnen werken gaat de deur enkel open 
op maandag tot vrijdag van 8.00 tot 8.30 uur, van 13.00 
tot 13.30 uur en van 15.00 tot 15.30 uur.  Op zaterdag van 
9.30 tot 10.00 uur. 
 
Er wordt in stilte gestudeerd.  Groepswerk is niet toegela-
ten.  Het geluid van laptop, gsm of tablet wordt uitgezet. 
Persoonlijke bezittingen worden niet onbeheerd achter- 
gelaten.  De werkplek wordt bij het verlaten van de biblio-
theek opgeruimd.  Wifi is gratis beschikbaar.

CULTUURPRIJZEN  
De Cultuurraad reikt op zaterdag 1 september voor de vijfde keer de Avelgemse cultuurprijzen uit.  Met de cultuurprijzen wil de 
raad de verdiensten van de lokale socioculturele verenigingen, organisaties en Avelgemse kunstenaars in de kijker zetten.  
De Cultuurraad reikt dit jaar vier prijzen uit.  De categorieën voor dit jaar zijn vrijwilliger of medewerker van het jaar,  
exceptionele culturele activiteit, bijzondere culturele of artistieke prestatie en bewezen verdiensten. 
De uitreiking start op zaterdag 1 september om 18 uur in het Prinsenhof van het gemeentehuis, met aansluitend een receptie. 
Iedereen is van harte welkom! 
INFO: DIENST JEUGD & CULTUUR | 056 65 30 90 | cultuur@avelgem.be



 

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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EXCURSIE VLINDERS EN 
LIBELLEN 
Zondag 08.07.18 | 14.00 uur 
Coupure Deweer, Meersstraat 45, Avelgem 
 
We trekken het veld in om vlinders en libellen te  
zoeken.  Met een professionele gids kunnen we  
diertjes van dichtbij observeren.   
Ook geschikt voor kinderen. 
 
ORGANISATIE 
Natuurpunt Avelgem 
tombeirlaen@telenet.be

BEZOEK DE 
TOMBEELMOLEN 
Molenstraat 41A, Outrijve 
 
Breng een bezoekje aan de 
Tombeelmolen in Outrijve!  Dit kan 
telkens de eerste en laatste zondag 
van de maand (14.30-17.30 uur) of 
op afspraak.  Je krijgt uitleg over het 
molenmechanisme en je kan iets  
nuttigen in de gezellige cafetaria. 
 
ORGANISATIE 
vzw Vrienden van de Molen 
056 64 53 33 |  
molenaar@freddy-deweer.be

 

 

VERRASSINGSSPELNAMIDDAG 
Woensdag 11.07.18 | 14.00 uur 
Basisschool De Toekomst, Kerkhofstraat 51, 8580 
Avelgem 
€ 10 - € 5 (leden) 
 
Beleef een gezellige namiddag vol verrassingen!   
Je kan kaarten, deelnemen aan een quiz,  
aanschuiven voor een koude schotel, ... 
 
ORGANISATIE 
VFG Avelgem 
vfg.avelgem@telenet.be
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OPENLUCHTFILM 
Zaterdag 07.07.18  
Coupure Deweer, Meersstraat 45, 8580 Avelgem

‘WILD’ 
Geregiseerd door Jean-Marc Vallée met 
Reese Witherspoon, Laura Dern en Thomas 
Sadoski 
 
Met een mislukt huwelijk en de dood van 
haar moeder achter de rug heeft Cheryl 
Strayed alle hoop verloren.  Na jaren van 
roekeloos, destructief gedrag, maakt ze een 
overhaaste beslissing.  Zonder enige erva-
ring en alleen gedreven door pure vastbera-
denheid, begint ze aan een wandeling van 
meer dan 1600 kilometer over de Pacific 
Crest Trail. 
 
Een prachtige film, met een goed achter-
liggend verhaal, leuke quotes en prachtige 
muziek, voor de liefhebbers van reizen, 
avontuur en goede muziek.
 
ORGANISATIE: Bibliotheek,  
Gemeente Avelgem, Mooov,  
Natuurpunt, Spikkerelle & UiTPAS.

LA BRADERIE 
ZA 25.08.18 . Centrum Avelgem 

La Braderie Avelgem is een bruisend concept vol kunst, muziek, fashion, 
lifestyle, food en mooie, originele, eigenzinnige creaties van geïnspireerde 

handelaars, ambachtslieden en creatievelingen.  
Dit alles in een ongedwongen sfeer van kijken, kopen en beleven.

 
Op deze dag kan jong en oud lekker kuieren langs kraampjes, creatief  
bezig zijn, lekkere hapjes proeven, genieten van sfeervolle muziek en 

relaxen op één van de vele heerlijke terrasjes.

Gratis openluchtfilm om 21.30 uur - Bar met muziek vanaf 20.00 uur 
Breng een dekentje of klapstoeltje mee.  Kom indien mogelijk te voet 
of met de fiets - parkeergelegenheid op 100m van de Coupure. 

OUTRIJVE SPEELT  
ZA 14.07.18 . Vanaf 12.00 uur 

Heestertstraat Outrijve 
 

Speelstraat met allerlei attracties. 
 

ORGANISATIE 
De Outrijvse Moaten 

https://www.facebook.com/
outrijvsemoaten

UNIEKE LOCATIE
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VERANTWOORDELIJKE ONDERHOUD (m/v)

FUNCTIE- 
BESCHRIJVING
Samen met je collega’s zorg je voor 
een verzorgde en hygiënische woon-
omgeving voor de bewoners van 
het woonzorghuis en de assistentie-
woningen.  
Je zorgt ook voor de planning van de 
dienst en bewaakt de kwaliteit van 
de uitgevoerde taken.  
 

Woonzorghuis Ter Meersch is een kleinschalige ouderenvoorziening met 69 woongelegenheden voor  
zorgbehoevende bejaarden.  Vlakbij het woonzorghuis zijn er ook 40 assistentiewoningen.   

Momenteel zoeken wij:  

AANBOD
• Voltijds contract onbepaalde duur
• Brutostartmaandloon € 1955,08  
(relevante ervaring komt in 
aanmerking)
• Een stimulerende professionele 
uitdaging met concurrentiële arbeids-
voorwaarden (maaltijdcheques, hospi-
talisatieverzekering, fietsvergoeding)
• Een dynamische werkomgeving.

onbepaalde duur | voltijds | D1-D3 

PROFIEL
• Je hebt een grondige kennis van 
schoonmaaktechnieken en  
–producten.  
Je werkt nauwkeurig en planmatig.  
• Je kan een klein team aansturen en 
coachen. 
 
De volledige functiebeschrijving 
vind je op www.avelgem.be/
verantwoordelijkeonderhoud
 

 
INTERESSE?
 
Vul voor 20 augustus 2018 op 
www.avelgem.be/verantwoor-
delijkeonderhoud het sollicitatie-
formulier in en voeg hierbij een 
duidelijk CV.  
 
Meer info via  
personeelsdienst@avelgem.be  
of op 056 65 07 70. 

A     V     E     L     G     E     M


