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ZONDAG 13 JANUARI 2019  
11.00 UUR TOT 14.00 UUR 
SPIKKERELLE

HET GEMEENTEBESTUUR NODIGT 
ALLE INWONERS VAN AVELGEM 

UIT OM TE KLINKEN OP HET 
NIEUWE JAAR!

GRATIS SHUTTLEBUSSEN 
Twee pendelbussen rijden tussen 10.45 uur en 14.15 uur langs onderstaande haltes.   

Je kan ongeveer elk kwartier een bus nemen aan het bord van de haltes nieuwjaarsreceptie. 
 

Bus 1: Garage Noël Tours Bossuit | Pompgebouw Bossuit | Bushalte Outrijve Dorp (Doorniksesteenweg)  
Colruyt Avelgem | Sporthal Avelgem | Parking post | Kerk Avelgem (eindhalte) 

 
Bus 2: Rondpunt Kerkhove | Bushalte Waarmaarde Sint-Elooi (Oudenaardsesteenweg) | Rugge Kerk | Prik & Tik   

Groep Ubuntu (Bevrijdingslaan) | Kerkhof (Kerkhofstraat) | Hoek Kortrijkstraat/Hoogstraat | ’t Soupapke (Stationsstraat)  
Kerk Avelgem (eindhalte)

MET HAPJES, DRANKJES (OOK NON-ALCOHOLISCH AANBOD), 
KINDERANIMATIE, KINDERHAPJES & -DRANKJES
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UW GEMEENTE

ZICHTBAAR EN COOL IN HET VERKEER?  HET KAN!  
De voorbije vijf jaar stierven 74 fietsers en raakten meer dan 6.800 fietsers gewond bij een verkeersongeval in het donker.  
Vooral jongeren zijn hierbij het slachtoffer.  Ook opvallend: 7 op de 10 jongeren zijn liever cool dan zichtbaar op de fiets en  
8 op de 10 jongeren dragen zelden of nooit fluorescerende of reflecterende accessoires.  Nochtans bestaan er veel coole en  
modieuze manieren - zelfs hippe fluohesjes! - om je te laten zien op de weg. 
 
Tips voor het aankopen van fietsverlichting en accessoires: 
 
Tip 1: Minstens 100 lumen 
Het aantal lumen (lichtsterkte) staat meestal op de verpakking van de fietsverlichting.  Met 50 à 100 lumen ben je goed  
zichtbaar wanneer er veel straatverlichting is.  Rij je vooral langs slecht verlichte wegen, dan kies je best voor 100 tot 500 
lumen en langs onverlichte wegen gebruik je meer dan 500 lumen. 
 
Tip 2: Geef licht, ook als je stilstaat 
 
Tip 3: Zorg voor een goede batterij en laad regelmatig op 
 
Tip 4: Kies een goede kleur zoals geel, groen, oranje 
 
Tip 5: Fluo is oké, reflecteren is top 
 
Tip 6: Met licht gekleurde kledij ben je veel sneller zichtbaar 
Met donkere kledij ben je op 20 meter zichtbaar, maar met lichte kledij al van op 50 meter. 
 
Tip 7: Koop iets wat je mooi vindt 
Anders is de kans groot dat het in je kast blijft liggen. Er bestaan veel modieuze, coole én zichtbare accessoires en kledij.  
 
Tip 8: Ook met skateboard, step, hoverboard ben je best goed zichtbaar!  
 
Kortom: laat je shinen!  Meer info en tips op www.ziemeshinen.be. 
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 UW GEMEENTE

Zoeken naar de beste oplossingen voor kanaal 
Bossuit-Kortrijk 
 
De afgelopen weken hield waterwegbeheerder De Vlaamse 
Waterweg nv infomarkten voor iedereen die informatie wou 
over de studie van het kanaal Bossuit-Kortrijk.  Met die studie 
onderzoekt De Vlaamse Waterweg nv welke toekomst het  
kanaal heeft als watersnelweg voor goederentransport.   
Het kanaal kan een interessante verbinding worden tussen 
de Leie en de Boven-Schelde.  Dit is op vandaag niet het geval 
omdat grote schepen de Leie niet kunnen bereiken door drie 
historische en beschermde sluizen in Kortrijk.  Hierdoor is een 
omweg van 138 km via Gent nodig.

 TOEKOMSTPERSPECTIEVEN KANAAL BOSSUIT-KORTRIJK

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. 
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.  

VERWIJDEREN RODE BRIEVENBUS BPOST  

De rode brievenbus van bpost in de Yzerwegstraat zal vanaf begin december verwijderd worden.

Stappenplan 
 
Momenteel bevindt de studie zich in de onderzoeksfase.  Begin 2019 gaat men van start met een geïntegreerd onderzoek.   
Er wordt hierbij rekening gehouden met heel wat onderzoeksvragen omtrent binnenvaart, mobiliteit, uitvoerbaarheid,  
kostenplaatje, toekomstmogelijkheden.  In het najaar van 2019 wordt met deze antwoorden een voorkeursbesluit  
voorbereid door de Vlaamse Regering.  Vervolgens komen er nog inspraakmomenten om dan tot een finaal voorkeursbesluit 
te komen.  De studie kadert in het Europees project Seine Schelde Vlaanderen dat goederenvervoer via de weg wil gaan  
beperken en de kaart van de binnenvaart trekt.



AVELGEM IN BEELD
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VAN SPOORWEGBEDDING TOT POEZIEPAD 
Het Guldensporenpad tussen Avelgem en Zwevegem krijgt stilaan vorm als poëziepad.  Er staan nu al 8 gedichten langs 
het fiets- en wandelpad.  In 2019 komen er nog 2 bij: één aan het station van Avelgem en één aan het station van 
Zwevegem.
 
WEDSTRIJD: ‘NOMADEN ZONDER TOEVEN OF VERPOZEN’ 
Voor de keuze van deze gedichten is opnieuw een poëziewedstrijd gelanceerd.  Curator van de wedstrijd is Barbara Delft 
(Avelgem).  Het thema luidt “Nomaden zonder toeven of verpozen”. 
 
Voel je je aangesproken?  Hou je van poëzie?  Schrijf je graag gedichten?  Waag dan zeker je kans en doe mee aan de 
poëziewedstrijd 2019.  De wedstrijd loopt tot 28 februari 2019. 
 
Wie weet staat jouw gedicht binnenkort op dit poëziepad (onthulling op 15 juni 2019). 
 
MEER INFO EN WEDSTRIJDREGLEMENT 
BIBLIOTHEEK | 056 65 30 40 | bibliotheek@avelgem.be | www.avelgem.be/bibliotheek

POEZIEWEDSTRIJD 2019 

POEZIEPAD LANGS DE OUDE SPOORWEGBEDDING  
VAN AVELGEM TOT ZWEVEGEM 

POEZIE VAN A TOT Z 
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LEEFOMGEVING

 

STOOKADVIES 
HOUTVERBRANDING 
De negatieve gevolgen van hout-
verbranding zijn een onderschat 
probleem in Vlaanderen.  Bij hout-
verbranding komen er heel wat 
schadelijke stoffen vrij zoals fijn 
stof, dioxines en PAK (polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen).  
Deze stoffen hebben aanzienlijke 
gezondheidseffecten.  Zowel haar-
den als kachels dragen bij tot deze 
schadelijke uitstoot.

De negatieve gevolgen van hout-
verbranding zijn het grootst op 
koude, windstille dagen, omdat 
het fijn stof dan blijft hangen en 
de concentraties in de lucht nog 
hoger worden.

Is de luchtkwaliteit slecht op  
koude dagen?  Dan doet de 
Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM) een oproep aan de bevol-
king om die dagen geen hout te 
stoken in haarden of kachels.  
De impact van houtverbranding op 
de luchtkwaliteit in een woon- 
omgeving kan lokaal namelijk  
hoog oplopen. 

Deze winter zal de VMM zeker 
een paar keer het stookadvies 
geven.  Even niet meer stoken 
als bijverwarming of om sfeer te 
creëren, heeft op zulke momenten 
een belangrijke positieve impact 
op de gezondheid.  Als je toch wil 
stoken, wordt aangeraden om 
enkel droog en onbehandeld hout 
te gebruiken.

WINTERTIPS 
Bescherm uw waterleiding en 
watermeter.

Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat jouw waterleiding en watermeter 
bevriezen.  Dit is niet alleen onaangenaam, het kan je ook heel wat geld kosten.   
Hieronder bezorgen we enkele tips om dit te vermijden. 
•  Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met waterleidingbuizen steeds  
boven het vriespunt blijft.  
•  Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en leidingen in of tegen koude  
buitenmuren, vooral als die zijn blootgesteld aan koude wind. 
•  Is de woning in de winter onbewoond? Speel dan op veilig en sluit het water af. 
Vergeet niet vooraf alle leidingen leeg te laten lopen.  Draai daarom alle kranen open 
nadat je de hoofdkraan hebt dichtgedraaid. 
•  Aangezien niet alle lekken (onmiddellijk) zichtbaar zijn, controleer je best regel- 
matig de stand van jouw watermeter.  Stel je plots een hoog verbruik vast?  Ga dan 
op zoek naar de oorzaak.  Je kan bijvoorbeeld ’s avonds voor het slapengaan de stand 
van jouw watermeter noteren. Indien je ’s nachts geen water verbruikt hebt en je 
stelt ’s morgens toch een gewijzigd verbruik vast, dan zit je waarschijnlijk met een lek. 
 
Om goed voorbereid te zijn, controleer je best voor de winter of de hoofdkraan goed 
sluit en de leegloopkraantjes in de buurt van de hoofdkraan goed werken.   
Zo kom je in de koude wintermaanden niet voor verrassingen te staan. 
 
Meer tips: www.dewatergroep.be

Elektriciteit is zo goed als onmisbaar geworden. Het 
is moeilijk om je voor te stellen dat een zo essentiële 
hulpbron als elektriciteit zou kunnen ontbreken in 
onze hypergeconnecteerde wereld en ons dagelijks 
leven met al zijn elektrische toepassingen.  
 
Toch is het in uitzonderlijke omstandigheden mogelijk 
dat het aanbod aan elektriciteit tijdelijk kleiner is dan 
de vraag.  
 
Om te vermijden dat het hele elektriciteitsnet op 
zo’n moment tilt slaat en uitvalt werkte de federale 
overheid een afschakelplan uit.  
 
België werd in 8 schijven ingedeeld, die om beurt (te 
beginnen bij schijf 8) zonder stroom kunnen worden 
gezet tijdens de piekuren (tussen 17.00 en 20.00 
uur).   Bijna alle Avelgemse straten zijn opgenomen 
in het afschakelplan. Een groot deel van Avelgem is 
opgenomen in schijf 6, een kleiner deel zit in schijf 7.

ELEKTRICITEITSSCHAARSTE 
Afschakelplan

Wil je weten of jouw straat in één van de acht schijven valt of zit je met vragen? 
Surf naar http://afschakelplan.eandis.be



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 dorpsrestaurant 
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 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 JANUARI  
• 01/01/2019: gesloten 
•  08/01/2019: seldersoep, gemarineerd varkenslapje met raap en uistampot, chocoladepudding 
•  15/01/2019: witloofsoep, rosbief met rode wijnsaus, Provençaalse boontjes en peterselieaardappelen, abrikozenflan 
•  22/01/2019: champignonsoep, varkenswangen met rauwkost en kroketten, karamelpudding 
•  29/01/2019: groentesoep, spieringkotelet met rode kool en gekookte aardappelen, rijstpudding 
 
INFO: ZOHRA | 056 65 30 36 | zohra@avelgem.be

BUSJE ZOEKT VRIJWILLIGE 
CHAUFFEUR VOOR VERVOER 
SPEELPLEINWERKING 
 
Kom het team van Frans, Jos, Michel en Marc versterken en 
geef kinderen, wiens ouders niet over vervoer beschikken,  
toch de mogelijkheid om naar de speelpleinwerking te  
trekken. 
 
Je brengt de kinderen naar de Kinderclub Kerkhove : 
- tijdens de paas- en/of zomervakantie 
-  gedurende 1 week ’s morgens en ’s avonds 
- met een busje voor 8 personen 
- rijbewijs B volstaat 
- je staat geregistreerd als vrijwilliger bij ZOHRA 
 
Interesse? SOCIAAL HUIS | 056 65 07 70  
zohra@avelgem.be 
 
“Mobiliteit speelpleinwerking” is een project van het Huis 
van het Kind Avelgem in samenwerking met de aangesloten 
partners. 

Word jij ook  
buschauffeur? 
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 JUBILEA  
 
Gilbert Deweer en Julienne Ysebaert - Briljanten Bruiloft  
(Avelgem 28/11/1953) 
 
 
André Van Glabeke en Adrienne Orroo - Briljanten Bruiloft  
(Avelgem 5/12/1953)

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 

GROEPSAANKOOP GROENE STROOM 
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
 
Voor de achtste keer organiseert de Provincie West-Vlaanderen een groepsaankoop voor 100 % groene stroom en aardgas. 
Neem jij ook opnieuw deel? Het is goed voor jouw budget en voor het milieu. 
 
Tot en met 5 februari 2019 kunnen particulieren en bedrijven zich vrijblijvend en gratis inschrijven. 
 
Hoe werkt het? 
• Inschrijven kan op 3 manieren.  Opgelet: je hebt je eindfacturen van gas en/of elektriciteit nodig. 
   1.  Via de website www.west-vlaanderen.be/groepsaankoop. 
   2.  Telefonisch via het gratis nummer 0800 76 101. 
   3.  Via het Woonzorg loket in het Sociaal Huis.  Graag eerst een afspraak maken via 056 65 07 70. 
 
• De leverancier die op de veiling van 6 februari 2019 de scherpste tarieven biedt, doet jou uiterlijk op 22 februari 2019  
een voorstel. 
 
•  Pas daarna beslis je of je ook op het aanbod wilt ingaan. In dat geval brengt de nieuwe leverancier je overstap volledig  
in orde.  
 
Belangrijk: 
Ook al nam je vroeger al eens deel, toch moet je elk jaar opnieuw inschrijven. 
 
INFO: SOCIAAL HUIS | DIENST WOONZORG | 056 65 07 70 (loket enkel in de voormiddag open)



VRIJE TIJD
8 = UiTPASAANBOD

Ben je graag creatief bezig?  Schrijf 
je dan zeker in voor de Junior 
Techniekacademie!  
De Junior Techniekacademie vindt 
plaats op woensdag van 13.30 uur 
tot 15.00 uur in de vergaderzaal 
van de Vrijetijdssite in Outrijve 
(Outrijveplein) en start op 13.02.19. 
 
We werken met en rond hout, 
maken een toverstaf met LED, een 
kermismolen met LEGO, gaan ons 
verdiepen in ‘de bouw’ en het  
programmeren van een robot. 
 
Inschrijven kan vanaf 19.01.19 via 
www.techniekacademie-avelgem.be 
en kost € 60 (€ 50 voor het tweede 
kind).  Er is ook UiTPAS-korting  
mogelijk en er volgt een fiscaal 
attest.  Max. 20 deelnemers.

JUNIOR  
TECHNIEKACADEMIE 
3de & 4de leerjaar in Outrijve

 

STUDEREN IN DE 
BIBLIOTHEEK 
 
Studenten hoger onderwijs kunnen 
in de bibliotheek komen studeren 
van 14 december tot 26 januari 2019 
op maandag t.e.m. vrijdag van 8.00 
uur tot 19.00 uur en op zaterdag  
van 9.30 uur tot 12.30 uur.   
 
Opgelet: max. 16 studenten toegela-
ten (ingeschreven studenten krijgen 
voorrang). 
 
Alle info en inschrijven via: 
www.avelgem.be/bibliotheek 
056 65 30 40 
bibliotheek@avelgem.be 

STOPZETTING RECREATIEF BASKETBAL OP 
DONDERDAGAVOND  
Wegens geringe tot geen opkomst voor het recreatief basketbal op donderdag 
van 20.30 uur tot 22.00 uur wordt deze activiteit stopgezet vanaf 3 januari 
2019. 
De vrijgekomen ruimte wordt voorlopig ingenomen door recreatief badminton.

 
OCHTEND- EN MIDDAGZWEMMEN  
Tijdens het schooljaar kan je op maandag, woensdag en vrijdag in het 
Avelgems zwembad terecht voor ochtendzwemmen (08.00 uur - 08.45 uur)  
en middagzwemmen (12.00 uur - 13.00 uur). 
 
Aangezien het loket van de sportdienst op deze momenten niet open is, kan er 
voor ochtend- en middagzwemmen enkel cash betaald worden aan de redder 
die zich in het zwembad bevindt. Betaling via bancontact of via het inruilen van 
gespaarde UIT-pas-punten is voor deze activiteiten niet mogelijk. 
Je kan per beurt betalen of opteren voor een meerbeurtenkaart.
 
INFO: SPORTDIENST | 056 65 30 60 | sport@avelgem.be

 
  



= UiTPASAANBOD

Geen woord zo vrij als vrij
Het weert wat men verbiedt

Smetvrij, vetvrij. Kogelvrij
Maar wat is dan ‘gastvrij’?

(Ontdaan van 
vreemdelingenwaan?)

En vogelvrij: een doel, een straf?
Of een verzuchting op een graf?

Hier ligt hij: Eindelijk vrij.
‘Zonder handen, zonder tanden’ 

Tom Lanoye

THEMA ‘VRIJHEID’

VOORSTELLING CONSERVATORIUM 
 
‘Vrijheid’ 
Donderdag 31.01.19 | 18.30 uur |Theaterzaal Spikkerelle | gratis | reserveren vooraf hoeft niet 
 
Met Gedichtendag gaat traditiegetrouw de Poëzieweek van start.  Ook in Avelgem wordt hét poëziefeest van Vlaanderen en 
Nederland op gepaste wijze gevierd.  De leerlingen Woordkunst-Drama van het Conservatorium palmen op donderdag 31 
januari Spikkerelle in.  Kleine plankgastjes, ervaren woordkunstenaars... samen slaan ze de handen in elkaar en zetten ze hun 
tanden in het thema vrijheid.  
Benieuwd wat voor moois dat oplevert?  Zin in een poëtische avond?  Zak op 31 januari af naar Spikkerelle en ontdek het zelf. 
 
INFO: conservatorium@avelgem.be

www.poezieweek.com/
activiteiten/gedichtendag

#Gedichtendag
Poëzie in de 
kijker in de bib

POETISCH ONTBIJT 
 
Zaterdag 02.02.19  
7.00 uur - 10.00 uur | Bibliotheek  
€ 8 - € 4 (kinderen tot 12 jaar) 
Voor 26.01.19 inschrijven! 
 
Een poëtisch ontbijt in de bib is een totaalbeleving!  
Je geniet van een uitgebreid ontbijtbuffet met (h)eerlijke 
producten en van een vleugje poëzie.  Aansluitend is er 
de poëtische voorstelling. 
 
BIBLIOTHEEK | 056 65 30 40  
bibliotheek@avelgem.be

POETISCHE VOORSTELLING 
 
Zaterdag 02.02.19 | 10.00 uur  
Bibliotheek  
gratis | inschrijven vooraf hoeft niet 
 
Poëziecafé en poëzie à la carte met Peter Lambert 
Peter Lambert doet een eigenzinnige greep uit de 
Nederlandstalige poëzie met gedichten die hem beroeren 
en ontroeren en hij vertelt ons waarom. 
In het à la carte-luik worden gedichten voorgedragen 
die het publiek mag aanbrengen.  Dat kan tegen vrijdag 
18.01.19 via peterlambert2909@gmail.com.

OOK POEZIE-AANBOD VOOR KINDEREN 



 

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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LEZING & 
NIEUWJAARSRECEPTIE 
 
Zaterdag 12.01.19 | 14.00 uur 
Ontmoetingscentrum Outrijve 
€ 5 
 
Georges Pollentier brengt een lezing 
‘het leven en de natuur in  
NO Congo’.   
We klinken ook op het nieuwe jaar. 
 
ORGANISATIE 
BOSHOUT 
boshout.vzw@hotmail.com 

DIGIDOKTER 
STREAMING- 
DIENSTEN EN 
-PRODUCTEN 
 
Zaterdag 12.01.19 | 10.00 uur 
Bibliotheek Avelgem 
€ 5 
 
Verzamelwoede is van alle tijden en 
de entertainmentindustrie speelt 
daar handig op in.  In de jaren ‘70 en 
‘80 verzamelden we vinylplaten en 
cassettes.  Tegenwoordig verloopt 
dat via internet en via streamings-
diensten zoals Spotify en Netflix. 
 
ORGANISATIE 
VORMINGPLUS 
056 26 06 00 |  
info@vormingplusmzw.be

 
 NIEUWJAARS- 

WANDELING 
 
Zondag 13.01.19 | 09.30 uur 
Coupure Deweer   
Meersstraat 45, Avelgem  
 
Leden en niet-leden zijn welkom op 
deze +/- 7 km lange wandeling langs 
Escanaffles, meerbepaald naar “Le 
Vivier”. Dit waardevol stukje natuur 
werd eerder dit jaar aangekocht en  
is rijk aan diverse fauna en flora. 
 
Na de wandeling omstreeks 11.30 
uur is het tijd voor een hapje en een 
drankje in de gezellige chalet!
 
ORGANISATIE 
NATUURPUNT AVELGEM 
polwannyn@skynet.be

 
 

 

LEZING 
‘DE GEHEIMEN VAN HET BIER EN 
DE GUNSTIGE EFFECTEN OP DE 
GEZONDHEID’ 
 
Dinsdag 15.01.19 | 14.00 uur 
Zaal De Meerschblomme, Ruggestraat 52, Avelgem 
 
Prof. Dr. Denis De Keukeleire is Doctor in de Scheikunde en 
tevens ‘hopdocent’.  Hij doet heel wat wetenschappelijk 
onderzoek rond hop en bier.  In deze lezing (met degu- 
statie) belicht hij ook de gezondheidsaspecten van matige 
bierconsumptie. 
 
ORGANISATIE 
VL@S | dedeyne.dierk@skynet.be

 

MUZIKALE 
KINDERSHOW  
MET BLITZ! 
 
Zondag 20.01.19 |14.30 uur  
Polyvalente zaal Spikkerelle 
Gratis - vooraf inschrijven hoeft niet 

Het kidspopduo BlitZ zorgt voor een knotsgek en  
swingend optreden waarin een sprekende jukebox de 
boel op stelten zet. 
 
ORGANISATIE 
JEUGDRAAD AVELGEM 
jenstack@outlook.com
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VOORLEESHALFUURTJE 
 
Vrijdag 18.01.19 | 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

SPINVIS SOLO 
In werkelijkheid 
 
Vrijdag 25.01.19 | 20.15 uur  
Theaterzaal Spikkerelle 
Prijs: € 17 - € 16 (-26/+65) 
 
‘In werkelijkheid’ is een visuele en muzikale vertelling met veel nieuwe en oudere 
liedjes van Spinvis.  Samen met theatermaker en multi-instrumentaliste Saartje Van 
Camp verdwaalt Spinvis in het labyrint van Waarheid en Schijn. 
 
ORGANISATIE 
DIENST JEUGD & CULTUUR 
056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be | www.avelgem.be/webshop

 

JEUGDFILM 
HET GEHEIM 
 
Woensdag 23.01.19 | 13.30 uur 
Theaterzaal Spikkerelle 
€ 2 (popcorn inbegrepen) 
 
De achtjarige Ben is gek op goo- 
chelen.  Hij is er rotsvast van over-
tuigd dat hij zelf ook wil gaan optre-
den als illusionist.  Zijn onhandige 
vader en zijn vriendinnetje Sylvie 
helpen hem hierbij.  Op een dag 
loopt het echter verkeerd...  Sylvie 
verdwijnt tijdens het uitproberen van 
een nieuwe truc.  Na enkele dagen is 
ze nog niet terug en moet Ben alles 
uit de kast halen om het geheim van 
zijn verdwijntruc te ontrafelen. 
 
ORGANISATIE 
DIENST JEUGD & CULTUUR 
056 65 30 90  
spikkerelle@avelgem.be  
www.avelgem.be/webshop 
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FUNCTIEOMSCHRIJVING 
Ben jij communicatief, klantvriendelijk, administratief nauwkeurig en gedreven?  Dan is een job als administratief medewerker 
in onze organisatie iets voor jou. 
 
Als je slaagt voor het examen, maak je gedurende 2 jaar deel uit van de werfreserve.  Afhankelijk van jouw rangschikking en 
de mogelijke vacatures kan jou een deeltijds of voltijds contract van bepaalde of onbepaalde duur aangeboden worden in een 
dienst van de gemeente of het OCMW.
 
PROFIEL 
Naast bovenstaande eigenschappen ben je digivaardig en ontbreekt het jou niet aan zin voor initiatief en organisatie.   
Je bezit een diploma secundair onderwijs.
 
AANBOD 
Wij bieden u een stimulerende professionele uitdaging in een dynamische werkomgeving, verloning volgens barema C1-C3  
(startloon € 1.927,37 bruto/maand > eindloon € 3.527,59 bruto/maand, functierelevante anciënniteit komt in aanmerking), 
maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler en 2 jaar wervingsreserve. 
 
GEINTERESSEERD IN DEZE FUNCTIE? 
Vul op www.avelgem.be/vacature het sollicitatieformulier in en voeg hierbij een duidelijke CV en een kopie van het gevraagd 
diploma ten laatste tegen woensdag 9 januari 2019.  
Als er meer dan 20 kandidaten zijn is er mogelijks een preselectie op basis van het sollicitatieformulier.  De schriftelijke en 
mondelinge proeven zullen plaatsvinden in de loop van de maand februari 2019.  De verloning kan je aanvragen via  
personeelsdienst@avelgem.be of op 056 65 07 70.

VACATURE 

Gemeente & OCMW Avelgem stellen volgende vacature open: 

1 WERFRESERVE ADMINISTRATIEF 
MEDEWERKER (M/V) 

niveau C1-C3 


