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NIEUW KUNSTOBJECT IN AVELGEM 
Op 11 november herdacht Avelgem de gifgasaanval van 100 jaar geleden, 
waarbij minstens 273 burgers om het leven kwamen. 
Om dit blijvend te herinneren werd er een kunstjury aangesteld die Emilio 
Lopez Menchero als laureaat koos om een kunstwerk te ontwerpen.  
Het werk is een uitvergroting van de mosterdgasmolecule en kreeg de 
naam ‘Mosterd’. 

Dit sterke visuele beeld dat jong en oud naast de letterlijke betekenis ook tot  
andere verbeelding kan en zal brengen, krijgt op de evenementenweide een echo 
in een brede strook van 80 meter lang waar mosterd werd gezaaid en dat in het 
voorjaar 2019 voor de eerste keer zal bloeien als een zee van bloemen, als een  
ferm teken van hoop en natuurlijke schoonheid (Luk Lambrecht, kunstrecensent).
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In West-Vlaanderen en Namen hoef je vanaf 1 oktober 2018 het nummer van de specifieke hulpdiensten niet meer te  
onthouden.  Er wordt voortaan met een keuzemenu gewerkt of je nu naar 112, 101 of zelfs naar 100 belt.  Je moet dan pas 
de vraag beantwoorden of je voor medische hulp, brandweer- of politiehulp belt aan de hand van een keuzemenu.  
 
Je zal in alle gevallen geholpen worden indien je naar het noodnummer 112 belt. 
 
In het schema hierboven wordt de nieuwe gebruiksvriendelijke werkwijze in beeld gebracht.

IN NOOD?  100? 112? 101? 
Keuzemenu voor noodoproepen 

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

KOOPZONDAGEN  
AVELGEM:  
9, 16, 23 en 30  
december 2018
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 UW GEMEENTE

De SNS-Pas is een sportpas voor leerlingen 
van het secundair onderwijs waarmee je 
gedurende een bepaalde periode aansluitend 
aan de schooluren kan deelnemen aan  
verschillende sportactiviteiten.  Met een  
SNS-Pas kan je sporten waar, wanneer, 
hoeveel en met wie je wil.  Een SNS-Pas kost 
30 euro voor 1 periode, voor twee periodes 
betaal je 45 euro.  
 
De SNS-Pas is flexibel: je hoeft BIJNA NOOIT 
vooraf in te schrijven, gewoon gaan en  
sporten maar!   
 
Meer info en een pas aanvragen:
https://www.sportnaschool.be.

 SPORT-NA-SCHOOLPAS

Prettige feestdagen   
DIENSTEN GESLOTEN   

De sportdienst en de sporthallen zijn gesloten van maandag 24 december 2018 tot en met dinsdag 1 januari 2019.  
Enkel op voorhand aangevraagde en toegestane reservaties kunnen doorgaan tijdens deze periode. 

Tijdens de eerste week van de kerstvakantie (maandag 24 december 2018 tot en met dinsdag 1 januari 2019)  
is het zwembad gesloten.   

Tijdens de tweede week van de kerstvakantie (woensdag 2 januari 2019 tot en met zondag 6 januari 2019) is het  
zwembad open: op woensdag en vrijdag van 14.00 tot 20.00 uur; op donderdag van 14.00 tot 18.00 uur;  

op zondag van 09.00 uur tot 12.00 uur. 
Opgepast: op vrijdag 11 januari 2019 sluit het zwembad uitzonderlijk om 17.00 uur. 

 
Spikkerelle is gesloten van 24 december 2018 tot en met 1 januari 2019. 

Het gemeentehuis en het sociaal huis zijn gesloten op 25, 26 en 31 december 2018 en op 1 januari 2019. 
Het recyclagepark is gesloten op 25 en 26 december 2018 en op 1 en 2 januari 2019. 
De bibliotheek is gesloten op 24, 25, 26 en 31 december 2018 en op 1 januari 2019.  

PLAN JE EEN EVENEMENT IN AVELGEM?  VRAAG TIJDIG JE TOELATING!

Wie een evenement (fuif, festiviteit, fietstocht, wijkfeest, markt, sportwedstrijd...) in Avelgem wil organiseren moet dit tijdig 
melden aan het evenementenloket.  De gemeente zorgt er vervolgens voor dat je als organisator over de nodige vergun-
ningen en toelatingen beschikt. 
Vul het meldingsformulier in via https://www.avelgem.be/formulieren/meldingsformulier-evenement. Doe je dit liever niet 
online dan kan je jouw evenement ook persoonlijk melden aan het evenementenloket in GC Spikkerelle.   
De uiterlijke data voor het indienen van je evenement vind je op de website van de gemeente.



AVELGEM IN BEELD
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VERKEERSMAATREGELEN | ZONDAG 9.12.18
Naar aanleiding van het eindejaarsevenement Het Warmste Huis 
zijn er een aantal bijzondere verkeersmaatregelen van kracht.
Van zaterdag 8 tot maandag 10 december zijn er verschillende 
parkeerverboden. Op zondag 9 december zijn de Kerkstraat, het 
kruispunt Kerkstraat-Scheldelaan en de Scheldelaan afgesloten.
Het doorgaand verkeer wordt omgeleid. 
De voorziene verkeersmaatregelen kan je in detail nalezen via 
www.avelgem.be/tijdelijke-verkeersmaatregelen.

WARMSTE 
HUIS &  
ACCORDEON-
FESTIVAL
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LEEFOMGEVING

VERKNAL UW FEEST NIET 
GEBRUIK UW VUURWERK VEILIG! 

// , /YJX,l)l) '. ' ·\ ., . �._

W1E? AANTAL ZWAARGEWONDEN 
TIJDENS NIEUWJAAR VOORAL JONGE MANNEN 

2016: 15 
2017: 20 
2018: 24 

8 TIPS
@ Vraag tijdig de toelating voor het afsteken van 

vuurwerk via https://www.avelgem.be/dienst/e-loket

@ Koop ENKEL VUURWERK MET

VERWONDINGEN? 
BRANDWONDEN EN OPEN
WONDEN MN HANDEN,
VINGERS EN OGEN

LEES DE GEBRUIKSAANWIJZINGEN OP DE VERPAKKING

KIES EEN GESCHIKTE AFSTEEKPL-l"V"'TS: EEN OPEN EN DROGE _J�-
PLEK ZONDER WIND

@ ZORG DAT TOESCHOUWERS OP VOLDOENDE AFSTAND 
BLIJVEN EN BRENG DIEREN NMR EEN VEILIGE PLJ-\r\TS

�'.'" 
---------------- -.;ra,

§1
,VER T ZO SNEL MOGELIJK DE P TS VAN AFSCHIETEN EN WACHT
MINSTENS EEN HALF UUR VOORALEER TERUG TE KEREN, OOK AL
HEEFT HET VUURWERK NIET GEWERKT

,f8 -

·11 

@ STEEK NOOIT OPNIEUW DE LONT MN VAN EEN
ARTIKEL DAT NIET HEEFT GEWERKT

@ RUIM DE AFSTEEKPL.l"V"'TS OP



LEVEN & WELZIJN
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DORPSRESTAURANT ZOHRA   
 
Ben je 65-plus of ben je jonger en zorgbehoevend, dan 
kan je elke dinsdagmiddag langsgaan in het dorps- 
restaurant van Zohra.  Enkele enthousiaste  
vrijwilligers zorgen voor een vlotte bediening.   
 
PRAKTISCH:  
•  Iedere dinsdagmiddag, vanaf 11.45 – 14.00 uur 
•  Locatie: polyvalente ruimte van het Woonzorghuis  
Ter Meersch (Leopoldstraat 26 – 8580 Avelgem) 
•  Inschrijven kan telefonisch (056 65 30 36) of in het 
Sociaal Huis (Leopoldstraat 66, Avelgem), dit ten laatste 
tegen de woensdagmiddag 12.00 uur. 
•  Kostprijs: € 7,50 (soep, hoofdgerecht, dessert & koffie) 
•  Gratis vervoer is mogelijk! Laat bij inschrijving weten  
dat je vervoer wenst, een vrijwilliger komt je dan halen. 
 
MENU DORPSRESTAURANT DECEMBER 
•  04/12/2018: champignonsoep, varkenswangen met rauwkost en kroketten, karamelpudding 
• 11/12/2018: groentesoep, spieringkotelet met rode kool en gekookte aardappelen, rijstpudding 
•  18/12/2018: aspergesoep, kipfilet met curry, ananas en groenterijst, griesmeelpudding 
• 25/12/2018: gesloten 
 
INFO: ZOHRA | 056 65 30 36 | zohra@avelgem.be

In Avelgem is sinds oktober 2016 een Huis van het Kind opgericht.  Dit is geen fysiek stenen huis maar een samenwerkingsverband 
dat (aanstaande) gezinnen met kinderen beter wil ondersteunen.  Gezinnen en kinderen kunnen hier terecht voor alles wat met 
opvoeden en opgroeien te maken heeft.   
Er wordt gewerkt aan preventieve gezinsondersteuning, opvoedingsondersteuning, ontmoeting voor gezinnen en lokale kansen 
voor alle gezinnen in Avelgem.   

Partners Huis van het Kind Avelgem 
CAW Zuid-West-Vlaanderen, CKG Glorieux, CLB G.O. en CLB Weimeersen, Sint-Jan Berchmans Avelgem, Sint-Jan Berchmans 
Outrijve & Kerkhove, De Toekomst, Kleuterschool Bossuit, Kleuterschool Rugge, De Gezinsbond, een vertegenwoordiging  
van de huisartsen, dienst jeugd & cultuur, Kind en Gezin, Kind en Preventie, LOGO Leieland, Pinokkio (kinderopvang), 
Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, Ubuntu en het Sociaal Huis als trekker. 
 
INFO
HUIS VAN HET KIND AVELGEM | Leopoldstraat 66 | 8580 Avelgem 
www.avelgem.be/huisvanhetkind | huisvanhetkind@avelgem.be
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 JUBILEA  
Jozef Geeraert en Maria Vandenbroucke - Gouden Bruiloft  
(Kluisbergen 30/09/1968) 

 Willy Desmet en Yvette Soete - Diamanten Bruiloft  
(Woumen 18/10/1958)

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 

EERSTE HULP VERLENEN IS GEMAKKELIJKER DAN JE DENKT!
Het Rode Kruis wil het je graag leren 
 
Wie snel en correct kan handelen na een ongeval, kan vaak erger voorkomen.   
 
Op dinsdag 8 januari 2019 start een gratis cursus EHBO bij het Rode Kruis in Avelgem.  De lessenreeksen bevatten veel praktische 
oefeningen. 
Een volledige cursus bestaat uit 2 reeksen van 6 avonden telkens op dinsdag van 19.00 tot 21.15 uur:  
Reeks 1  
‘Eerste hulp’ omvat o.a. reanimatie, huidwonden, brandwonden, verstikkingen, beroerte, verstuikingen…
Data: 8, 15, 22 en 29 januari en 5 en 12 februari.  Mogelijk om een test af te leggen op zaterdag 16 februari van 8.00 tot 12.00 uur. 
 
Reeks 2  
‘Helper’ is het vervolg op reeks 1 en omvat o.a. hersenschudding, hyperventilatie, flauwte, tekenbeet, reanimatie kind en baby, 
stuipen, diabetes... 
Data: 19 en 26 februari en 12, 19 en 26 maart en 2 april.  Mogelijk om een test af te leggen op zaterdag 6 april van 8.00 tot 12.00 
uur. 
 
Praktisch 
Rode Kruislokaal, Yzerwegstraat 2, 8580 Avelgem  
Minimum leeftijd: 16 jaar tijdens het jaar dat men de cursus volgt. 
 
INFO: Kurt T’Joens | 0468 21 75 11  
kurt.tjoens@vrijwilliger.rodekruis.be

CURSUS EHBO

BLOEDINZAMELING  
Maandag 10 december 2018 
18.30 tot 21.00 uur
Sint-Jan Berchmansbasisschool 
Leopoldstraat Avelgem



VRIJE TIJD
8 = UiTPASAANBOD

 

VOORLEESHALFUURTJE 
 
Vrijdag 14.12.18 | 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  
056 65 30 40 
bibliotheek@avelgem.be

ENTHOUSIASTE SPEELBEESTEN GEZOCHT
 

Voor onze speelpleinwerking in Kerkhove en Outrijve en onze Grabbelwerking zijn we op zoek naar 
nieuw talent!  
Steek je graag de handen uit de mouwen, ben je creatief en gek op spelen met kinderen?  Dan ben 
jij de persoon die we zoeken!  Je beleeft gegarandeerd een fantastische tijd, smeedt hechte speel-
pleinvriendschappen en komt op een plek waar je 100% jezelf kan zijn. 
Bezorg samen met onze enthousiaste ploeg animatoren de vele kinderen een te gekke en  
onvergetelijke vakantie!  
 
Data: Krokusvakantie: 4 t.e.m. 8 maart | Paasvakantie: 8 t.e.m. 19 april  
Zomervakantie: 1 juli t.e.m. 31 augustus.  
Meer info? jeugd@avelgem.be  of       Jeugdconsulent Avelgem.
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= UiTPASAANBOD

BOEKSTART  
Boekstart is een initiatief van de bibliotheek, Kind en Gezin en Iedereen leest en is een leesbevorderings-
project dat ouders met kleine kinderen wil laten genieten van boeken.  Alle ouders die met hun baby van 6 
maanden Kind en Gezin bezoeken, krijgen een babypakket.  Op de leeftijd van 15 maanden overhandigt Kind 
en Gezin een uitnodiging om in de bibliotheek een vervolgpakket op te halen: een peuterpakket met twee 
boeken en een brochure boordevol informatie en tips. 
 
Kinderen die al vroeg kennismaken met boeken blijken taalvaardiger, kunnen sneller lezen en beter rekenen.  Ze lezen bovendien 
graag en ze zijn vaker lid van de bibliotheek.  Samen in een boekje kijken, plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren kennen, 
verhaaltjes vertellen en beluisteren, haalt bovendien de band tussen ouders en kinderen aan.  Het is ‘qualitytime’, goed voor een 
levenslange herinnering aan warme momenten en geborgenheid. 
 
De bibliotheek heeft een hoek speciaal ingericht voor de allerkleinsten. De collectie omvat badboekjes, stoffen boeken, voel- en 
knisperboeken, knuffelboeken, buggyboeken, kartonboeken,... De babyboeken kunnen gratis ontleend worden.  
Het lidmaatschap voor kinderen is eveneens gratis.  De boeken worden telkens gewassen. In de bibliotheek is eveneens een  
verzorgingstafel voorzien.  Op zaterdag 15 december wordt het project om 10.30 uur in de bibliotheek aan de pers voorgesteld. 
 
INFO: BIBLIOTHEEK | 056 65 30 40 | bibliotheek@avelgem.be

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. 
Zwemtest 
Voorwaarden: min. 5 jaar, max. 6 jaar, 
gedomicileerd in Avelgem.   

Zwemles voor kinderen 
Enkel indien geslaagd voor zwemtest.

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

Zwemschool 
Enkel voor kinderen die vorig jaar 
reeds waren ingeschreven in het 
zwemtraject van de sportdienst en 
jonger zijn dan 10 jaar (met inbe-
grip 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 con-
tacteer 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 | dinsdag en donderdag 
9.00-10.00 uur

SCHRIJF JE IN VOOR HET SPORTAANBOD 2019

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

Watergewenning voor kinderen 
Indien niet geslaagd voor zwemtest. 



 

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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TWEEDEHANDSBEURS  
KLEDIJ & SPEELGOED 
 
Zondag 02.12.18  
09.30 - 12.00 uur 
Spikkerelle 
 
 
ORGANISATIE 
GEZINSBOND  
GEWEST AVELGEM 
 
056 64 40 01 
johan.dhaeye@hotmail.com 

 

CONCERT  
JACKOBOND 
 
Zaterdag 08.12.18 | 20.00 uur 
Sint-Petruskerk Outrijve 
€ 20 
 
Concert ten voordele van:  
De kinderen van Flores -  Marie 
Jeanne Colson (Indonesië) 
Michiel Demets (Oeganda). 
 
ORGANISATIE 
PAROCHIERAAD OUTRIJVE 
0492 73 29 24 

DIGIDOKTER 
‘KIES DE JUISTE 
SMARTPHONE’ 
 
Zaterdag 08.12.18 | 10.00 uur 
Bibliotheek Avelgem 
€ 5 
 
In 2007 verscheen de eerste IPhone 
en brak het tijdperk van de smart-
phone aan.  10 jaar later loopt 78% 
van de Vlamingen met een smart- 
phone rond en komen er elke week 
nieuwe modellen op de markt.   
In deze sessie Digidokter helpen we 
je de weg te vinden tussen al deze 
smartphones... 
 
ORGANISATIE 
VORMINGPLUS 
056 26 06 00 |  
info@vormingplusmzw.be

 
 COMEDY MET  

PIETER VERELST 
 
Vrijdag 21.12.18 | 20.15 uur 
Spikkerelle  
€ 15 | € 14 (+65/abo) | € 7,50 (-26) 
 
Jong en aanstormend cabarettalent 
Pieter Verelst brengt een staaltje 
briljant absurdisme. 
 
ORGANISATIE 
DIENST JEUGD & CULTUUR 
056 65 30 90 
spikkerelle@avelgem.be 
www.avelgem.be/webshop

 
 

 

STEVEN MAHIEU 
 
Vrijdag 07.12.18 |20.15 uur  
Theaterzaal Spikkerelle 
Prijs: € 15 - € 14 (-26/+65/
abo)  

Met ‘Zonder Filter’ zorgt 
Steven Mahieu voor een 
avond comedy op top- 
niveau. 
 
ORGANISATIE 
DIENST JEUGD & CULTUUR 
056 65 30 90 
spikkerelle@avelgem.be 
www.avelgem.be/webshop (c) Sander Belmans

Garifuna

 
BLACK
FRIDAY

-50%
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LIEVEN SCHEIRE IN 
NERDLAND:  
DNA TRY-OUT 
 
Donderdag 20.12.18 | 20.15 uur  
Spikkerelle 
Prijs: € 14 (ADD) - € 12 (VVK) 
 
Met zijn enthousiasme voert hij 
jou door de wonderlijke wereld 
van de fysica en natuurkunde vol 
waanzinnige weetjes en onthut-
sende theorieën.  Je hoeft geen zes 
diploma’s te hebben om Lievens 
wonderlijke verhalen te kunnen 
volgen.  Hij weet als geen ander 
hoe hij een publiek moet boeien. 
 
ORGANISATIE 
DIENST JEUGD & CULTUUR 
056 65 30 90 
spikkerelle@avelgem.be 
www.avelgem.be/webshop

 

NYE 2018 
 
Maandag 31.12.18  
Spikkerelle 
 
Wie 2018 feestelijk wil afsluiten en 
het nieuwe jaar knallend wil inzet-
ten kan op 31 december terecht in 
Spikkerelle. 
 
ORGANISATIE 
JH KRAK 
www.krak.be 
http://facebook.com/jeugdhuiskrak

Info en kaartenverkoop bij de 
organiserende verenigingen 

o.m. bibliotheek T 056 65 30 40 
bibliotheek@avelgem.be

De opbrengst 
van deze lezing 

gaat integraal naar 
Boven De Wolken vzw.

WOE 12 DEC 2018

deuren vanaf  19.30 u.

SPIKKERELLE

5 euro v.v.k.
7 euro a.d.d. 20.15 u. 

Scheldelaan 6 Avelgem

V.U. Tom Beunens Ruggekouterweg 8  8580 Avelgem

organisatie: samenwerkingsverband van Bibliotheek Avelgem / Bijzondere Buurt Het Ganzenhof / Boshout / Con Tempo Avelgem / Curieus Avelgem / Davidsfonds Avelgem / Femma Avelgem / Gezinsbond Afdeling Avelgem / 
Gezinsbond Gewest Avelgem / GOKA / Groep Ubuntu / Kiwanis Club Avelgem Land van Streuvels / Liberale Vrouwen, Sociaal-Culturele Vereniging Avelgem / VFG Avelgem / VI³A KVLV Avelgem / Vief (Liberale gepensioneerden) 

Avelgem / Vlaamse Actieve Senioren Avelgem Scheldeland / Willemsfonds Avelgem  met de steun van het Gemeentebestuur Avelgem en van Spikkerelle
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FUNCTIEOMSCHRIJVING 
Samen met je collega’s zal je zorgen voor orde en netheid van de toevertrouwde lokalen en hun omgeving. 
 
 
PROFIEL 
Je beschikt over een grondige kennis van schoonmaaktechnieken.  Je kan zelfstandig werken en je werkt nauwgezet 
en planmatig.
 
 
AANBOD 
Wij bieden je een voltijds contract onbepaalde duur, verloning volgens barema D1-D3 ( startloon € 1891,81  
bruto/maand > eindloon € 2944,40, functierelevante anciënniteit komt in aanmerking), een stimulerende  
professionele uitdaging in een dynamische werkomgeving, maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatie- 
verzekering, 2e pensioenpijler en 2 jaar werfreserve. 
 
 
GEINTERESSEERD IN DEZE FUNCTIE? 
Vul op www.avelgem.be/vacature het sollicitatieformulier in en voeg hierbij een duidelijk CV ten laatste tegen  
vrijdag 7 december 2018.  De volledige functiebeschrijving en de verloning kan je aanvragen via  
personeelsdienst@avelgem.be of op 056 65 07 70. 
 
De mondelinge proef zal plaatsvinden op vrijdag 14 december 2018.

 
Gemeente en OCMW Avelgem gaan over tot de 
aanwerving van 
 

MEDEWERKER 
ONDERHOUD (m/v) 
 
Voltijds contract onbepaalde duur (D1-D3)

VACATURE 


