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NIEUWE GEMEENTE- EN OCMW-RAAD 
Op 2 januari werd het nieuwe bestuur geïnstalleerd.  

3e rij van links naar rechts: 
Paul Decoster (CD&V) ǀ Koen Van Steenbrugge (CD&V) ǀ Michael Delbeke (CD&V) ǀ Bram Van den Bunder (CD&V) ǀ Pascal Pauwels 
(gbA-GEMEENTEBELANGEN) ǀ Kenneth Hennion (Tandem)  
 
2e rij van links naar rechts: 
schepen Tom Beunens (Tandem) ǀ Koen Byls (CD&V) ǀ voorzitter Stijn Decraene (gbA-GEMEENTEBELANGEN) ǀ Simon 
Vandendriessche (gbA-GEMEENTEBELANGEN) ǀ Sandra Platteau (Tandem) ǀ Stefanie Christiaens (gbA-GEMEENTEBELANGEN) ǀ 
Liesje Cartreul (gbA-GEMEENTEBELANGEN) ǀ Erik Vandereecken (Tandem)  
 
1e rij van links naar rechts: 
schepen Annicq Verschuere (Tandem) ǀ Conny Rogie (N-VA) ǀ Trees Vandeputte (CD&V) ǀ Emmi Hanssens (Tandem) ǀ burgemeester 
Lut Deseyn (gbA-GEMEENTEBELANGEN) ǀ schepen Caroline Valck (gbA-GEMEENTEBELANGEN) ǀ schepen Jules Lampole  
(gbA-GEMEENTEBELANGEN) ǀ algemeen directeur David Claus 

Gemeente- en OCMW-raad

Bijzonder comité voor de sociale dienst

Van links naar rechts: 
Johan Pauwels (gbA-GEMEENTEBELANGEN) ǀ  
Trees Vandeputte (CD&V) ǀ Karolien Van Branteghem 
(gbA-GEMEENTEBELANGEN) ǀ voorzitter Annicq 
Verschuere (Tandem) ǀ Christel Verheecke (Tandem) ǀ 
Lieve Kindts (CD&V) ǀ Sandra Platteau (Tandem) 

 

CASHBETALINGEN 
BEPERKEN  

Om de cashbetalingen zo veel  
mogelijk af te bouwen, beschikken 

heel wat gemeentelijke diensten over 
bancontact,  

zo ook de sportdienst.  
Samen met de webshop, geschikt 

voor inschrijvingen voor het grootste 
deel van het sportaanbod, moet dit 
de cashbetalingen aan het loket van 

de sportdienst inperken. 
Enkel voor kleine bedragen 

 (bijvoorbeeld een zwembeurt, een  
badmintonbeurt, een basketbal-
beurt…) geniet cashbetaling de  

voorkeur op betaling met 
bancontact.

VERLENGING LABEL  
‘HARTVEILIGE GEMEENTE’

In 2014 kreeg Avelgem van Rode Kruis Vlaanderen het label  
‘Hartveilige gemeente’.  Dit label is 2 jaar geldig. 

Om het label te blijven behouden moet aan een aantal voorwaarden  
voldaan zijn.  Onder meer voorzien in een opleiding AED en reanimatie voor 

zowel bevolking als het gemeentepersoneel.  
Zowel in 2016 als in 2018 voldeed onze gemeente aan deze voorwaarden  

waardoor Avelgem ook de komende 2 jaar (2019-2020) de titel  
‘Hartveilige Gemeente’ mag dragen.

Omwille van de interscolaire zwemnamiddag op 20 februari, opent het  
zwembad voor het publiek pas om 18.00 uur.

ZWEMBAD OPEN OM  
18.00 UUR OP 20.02.19
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AVELGEM IN BEELD
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LEEFOMGEVING

In de gemeente werden de voorbije jaren al veel linden aangeplant; goed voor de bijen, streekeigen en passend in het landschap. 
In nieuwe projecten wordt er naar gestreefd om op éénzelfde locatie/wijk verschillende bomen aan te planten en niet meer één 
boomsoort per locatie/wijk.  Waar het kan worden enkele fruitbomen aangeplant.  Dit gebeurde onlangs in de Ettenheimstraat. 
 
Onze begraafplaatsen zijn ware bijenjungles met veel vaste planten in verschillende soorten, zodat de bloei over het jaar gespreid 
is.  Jaar na jaar worden een aantal begraafplaatsen aangevuld.  
 
In de nabije toekomst worden nog meer initiatieven genomen die ten goede komen aan de bedreigde bijen, waaronder de inzaai 
van bloemenrijke bermen.    
 
INFO: DIENST OPENBARE WERKEN EN PATRIMONIUM  
056 65 30 30 | technische.dienst@avelgem.be

AVELGEM IN 
DE GROENE 
PRIJZEN
Voor de algemene begroening 
en bebloeming op het  
gemeentelijk openbaar  
domein heeft Avelgem in 2018  
opnieuw de hoogst mogelijke 
waardering gekregen van de 
jury van de VVOG (Vereniging 
Voor Openbaar Groen).  
De jury beoordeelde de 
plantenkeuze, de aanleg, de 
onderhoudsvriendelijkheid 
en de duurzaamheid van de 
beplanting.  Hiervoor krijgt de 
gemeente als ereteken 3  
bloemensymbolen, terug te 
vinden op de bloemenborden. 
 
In 2018 werd door de VVOG 
ook het groen en groenbeheer 
van Avelgem beoordeeld naar 
bijenvriendelijkheid.   
Hier scoorde Avelgem meteen 
2 bijensymbolen (op een  
maximum van 3). 
 
Er werd reeds rekening  
gehouden met bijen- 
vriendelijke beplanting.   
Bij nieuwe projecten worden 
meer soorten planten met 
een verschillend bloeitijdstip 
gekozen.  Waar het mogelijk is, 
wordt een combinatie gemaakt 
van vaste planten, struiken en 
bomen.

RONDE VAN VLAANDEREN 2019 
ALLE RANDACTIVITEITEN MOETEN GEMELD WORDEN VOOR 15 FEBRUARI 2019 
 
 
Dit jaar wordt de Ronde van Vlaanderen op zondag 7 april gereden. 
 
Elke activiteit, georganiseerd omwille van de doortocht van de Ronde, wordt enkel toegestaan na voorafgaandelijke en 
schriftelijke goedkeuring door de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaatsvindt. 
 
Activiteiten die plaatsvinden op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein en activiteiten  
georganiseerd in een besloten plaats die voor iedereen vrij toegankelijk is moeten - op straffe van niet-ontvankelijkheid - 
voor 15 februari 2019 gemeld worden aan de evenementencel. 
 
Hoe je evenement melden? 
Dit doe je door online het meldingsformulier in te vullen via www.avelgem.be/evenementenloket.  Doe je dit liever niet 
online dan kan je jouw evenement ook persoonlijk melden aan het evenementenloket in GC Spikkerelle.  

HAKSELRONDE   
Praktisch:
Wanneer? Van 4 maart tot en met 29 maart 2019.
Prijs? Het eerste uur is gratis, vanaf het tweede werkuur wordt 25 euro per  
begonnen uur aangerekend.
Inschrijven? Bezorg het inschrijfstrookje aan de dienst milieu in het gemeentehuis, 
via www.avelgem.be/nieuws/hakselen of via milieu@avelgem.be.  
De aanvraag moet ingediend zijn tegen 15 februari 2019.  
 
Wat wordt niet gehakseld, noch meegenomen:
Snoeihout waarvan de takken kriskras op elkaar gestapeld zijn, takken met  
doornen of stekels, takken met een diameter dikker dan 8 cm, wortels,  
siergrassen, varens, bamboe, timmerhout van oude deuren, ramen of ander  
plantaardig afval dat geen snoeihout is.

INSCHRIJFSTROOK 
HAKSELRONDE 
Van 4 maart t.e.m. 29 maart 
 
Naam en voornaam: .............................
.............................................................. 
 
Straat + Nr. + Gemeente.: .....................
..............................................................
.............................................................. 
 
E-mail: .................................................. 
 
Het snoeihout zal gelegen zijn in de .....
.................................................. (straat)  
nr........................................................... 
 
Ik wens het snoeihout te behouden /
niet te behouden (schrappen wat niet 
past).

"
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LEVEN & WELZIJN

TOURNEE MINERALE: FEBRUARI ZONDER ALCOHOL 

Ga de uitdaging aan en drink in februari een maand lang geen 
alcohol.  Zo ervaar je wat ‘een maand zonder’ met je doet.   
Een glas wijn bij het eten, een pint na het sporten: voor velen 
maakt het deel uit van de dagelijkse routine.   
In 2013 dronk 82% van de Belgen alcohol, ook al brengt dat  
nogal wat risico’s met zich mee.  
Het beïnvloedt je gezondheid, zowel fysiek als mentaal.   
 
In 2017 sloegen De drugLijn en Stichting tegen Kanker de  
handen in elkaar.  Met ‘Tournée Minérale’ daagden ze iedereen 
uit om een maand lang geen alcohol te drinken.  Het enthou- 
siasme was enorm: meer dan 120.000 Belgen schreven zich in.  
De redenen om mee te doen waren heel uiteenlopend: om te 
werken aan de gezondheid, om te zien of de uitdaging vol te 
houden was, om kankeronderzoek te steunen...  
Dat er goede redenen zijn om een maand geen alcohol te  
drinken is duidelijk.  Dat zijn trouwens geen loze woorden. 
UGent deed een onderzoek bij de deelnemers van vorig jaar.  
9 op de 10 zei minstens één van de voordelen te ervaren.  
 
Je kan ook je bedrijf, je sportclub, je vriendengroep… als team 
inschrijven.  Zo bewijs je samen dat je geen alcohol nodig hebt 
om plezier te maken.  
 
Let op: deelnemen aan ‘Tournée Minérale’ is geen oplossing 
voor wie problemen ervaart met alcoholgebruik.  Ben je  
bezorgd over je alcoholgebruik of dat van iemand rondom jou?  
Contacteer onderstaande instanties voor anoniem advies  
zonder oordeel. 
 
www.druglijn.be: skype, chat, mail  
Druglijn: 078 15 10 20 - www.alcoholhulp.be

INSCHRIJFSTROOK 
HAKSELRONDE 
Van 4 maart t.e.m. 29 maart 
 
Bezorg de inschrijfstrook ingevuld 
en ondertekend terug aan de dienst 
milieu in het gemeentehuis of via 
www.avelgem.be/nieuws/hakselen 
of stuur uw gegevens door naar 
milieu@avelgem.be. 
De aanvraag moet ingediend zijn 
tegen 15 februari 2019. 
 
 
Handtekening & datum:
........................................................... 
 
...........................................................

"

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

Norbert Vanneste en  
Monique Depaepe  

Gouden Bruiloft  
(Waarmaarde 13/12/1968)

GOUDEN 
JUBILEUM 



VRIJE TIJD
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Tijdens de krokus-
vakantie (4-8 maart 
2019) hebben de 
sportdienst en de 
dienst jeugd & 
cultuur heel wat in 
petto! 

 

MUTUALITEITS- 
ATTESTEN 
 
Alle mutualiteiten voorzien een  
tussenkomst in deelname aan  
sport- of vakantieactiviteiten.   
Bezorg het betreffende formulier 
aan de sportdienst of de dienst 
jeugd & cultuur. 
 
uDe mutualiteitsattesten voor 
deelname aan ’t Speelplein of de 
Kinderclub (= activiteiten die via  
factuur betaald worden), worden 
per kwartaal verwerkt en worden 
dus nooit onmiddellijk ingevuld  
door de diensten.   
 
vDe attesten van vooraf betaalde 
sport- of grabbelpasactiviteiten  
kunnen onmiddellijk door de  
diensten worden ingevuld als: 
• alle rubrieken zijn ingevuld 
• Je het betalingsbewijs kan  
voorleggen.   
Indien niet aan bovenvermelde 
voorwaarden is voldaan, wordt het 
attest later opgestuurd. 
 
INFO 
SPORTDIENST | 056 65 30 60  
sport@avelgem.be  
DIENST JEUGD & CULTUUR  
056 65 30 90 | jeugd@avelgem.be 

= UiTPASAANBOD

KROKUS- VAKANTIE 

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

Stel met mix & match jouw  
perfecte vakantie samen rond het 
thema Supersterren of neem een 
duik in het zwembad van Avelgem 
tijdens de themazwemnamiddagen.

www.avelgem.be/webshop 
www.avelgem.be/vakantieaanbod

 

EXTRA ZWEMLESSEN 
SWIMMING 8.0 
TRAJECT OP MAAT 
Extra zwemlessen 
In 2019 breidt de gemeentelijke 
sportdienst het aanbod zwem- 
lessen uit.   
Vooreerst krijgen nu ook kinderen 
die niet gedomicilieerd zijn in 
Avelgem de kans om deel te nemen 
aan de zwemlessen die onderdeel 
zijn van het bestaande zwemtraject. 
Voorwaarden hiervoor zijn dat het 
kind minstens 5 jaar is, zindelijk is 
en slaagt in de voorafgaande zwem-
test.  Er is een vervolgtraject op deze 
lessen: na de zwemlessen  
ontvangen de ouders een evaluatie 
en een vrijblijvend voorstel om hun 
kind in te schrijven in een volgende 
fase van het zwemtraject. 
 
Swimming 8.0 
Daarnaast gaat het project 
Swimming 8.0 van start tijdens de 
schoolvakanties.  Doelstelling van dit 
project is kinderen tussen 5 en 8 jaar 
een breedte te laten overzwemmen 
zonder hulp- en/of drijfmiddelen.  
De nadruk ligt op het overleven in 
het water en minder op het  
technisch correct zwemmen.   
Deze lessenreeksen staan open voor 
kinderen die zowel in als buiten 
Avelgem wonen.  Er wordt gewerkt 
in groepjes van 3 à 6 kinderen per 
lesgever.  SWIMMING 8.0 eindigt na 
10 zwemlessen.  Er is geen  
vervolgtraject op deze lessen.  
Er kan wel ingeschreven worden 
voor een nieuwe reeks van 10 lessen  
binnen het project SWIMMING 8.0.  
 
Traject op maat  
Kinderen voor wie 1 op 1  
begeleiding nodig is (1 lesgever  
voor 1 kind) of volwassenen voor 
wie 2 op 1 begeleiding voorzien 
wordt (1 lesgever voor 2  
volwassenen), kunnen ook in het 
Avelgemse zwembad terecht.  
 
Inschrijven of meer informatie: 
SPORTDIENST | 056 65 30 60  
sport@avelgem.be  
www.avelgem.be/webshop

OPROEP LOKALE HELDEN 26 APRIL 2019 
 
Op vrijdag 26 april 
2019 organiseert 
Poppunt samen met  
de deelnemers in  
Vlaanderen en  
Brussel, de derde  
editie van Lokale 
Helden.

 
 
 
 

 
 
Net als vorig jaar geven we lokaal talent graag de kans om het beste van zichzelf  
te geven bij Avelgemse handelaars en in openbare gebouwen. 
 
Wil je je muzikaal/beeldend/expressief talent tentoonspreiden?  
Wil je je als locatie opgeven voor een optreden? Stuur dan tegen 15 maart een 
mailtje naar cultuur@avelgem.be. 
 
Naast de optredens bij lokale handelaars voorzien we dit jaar ook een avond- 
programma. Op het wie, wat en wanneer laten we jullie nog even wachten  
maar het belooft de moeite te worden… 
 
INFO: DIENST JEUGD & CULTUUR | 056 65 30 90 | cultuur@avelgem.be
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LERARENKAART 2019 
Met de Lerarenkaart kan je als leerkracht of als onderwijsondersteuner gratis toegang of korting  
krijgen in Belgische musea, natuurcentra, kinder- en jeugdtheaters, erfgoedsites en weten- 
schappelijke instellingen.  Je kan ook korting krijgen in bepaalde boekhandels en computerwinkels 
en op abonnementen van kranten en tijdschriften. 
 
Elke leerkracht kan zijn of haar kaart gratis ophalen in de bibliotheek tijdens de openingstijden.   
De bibliotheek ontvangt de Lerarenkaarten van leerkrachten woonachtig in gemeenten met  
postcodes 8580, 8581, 8582, 8583, 8587, 7730, 7740, 7750 en 7760.  Vooraf kan je met de zoektool 
op Klasse.be (https://www.klasse.be/lerarenkaart/waarismijnlerarenkaart) checken of en hoe jij  
je Lerarenkaart 2019 te pakken krijgt.  
 
De afhaalperiode loopt tot en met zaterdag 8 juli 2019.  Na die datum worden de Lerarenkaarten opgehaald door Klasse.  
Breng je identiteitskaart of je Lerarenkaart 2018 mee.   
Wil je ook de Lerarenkaart van je partner afhalen? Breng dan ook zijn of haar identiteitsbewijs mee. 
INFO: BIBLIOTHEEK | 056 65 30 40 | bibliotheek@avelgem.be

LERAREN
KAART

HIER
IS JE
LERAREN
KAART!

waarismijnlerarenkaart.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.

10
U

iT
 U

iT
 U

iT
 U

iT
 U

iT
 U

iT
 U

iT
 U

iT
 U

iT
 U

iT
 U

iT
 U

iT
 U

iT
 U

iT
 U

iT
 U

iT
 U

iT
 U

iT
 U

iT
 U

iT
 U

iT
 U

iT
 U

iT
 U

iT
 U

iT
 U

iT
 U

iT
 U

iT
 U

iT
 U

iT
 U

iT
 U

iT
 U

iT
 U

iT
 U

iT
 U

iT
 U

iT
 U

iT
 U

iT
 U

iT
 U

iT
 U

iT
 U

iT

pwww.avelgem.be/uitagenda = UiTPASAANBOD

11

U
iT

 U
iT

 U
iT

 U
iT

 U
iT

 U
iT

 U
iT

 U
iT

 U
iT

 U
iT

 U
iT

 U
iT

 U
iT

 U
iT

 U
iT

 U
iT

 U
iT

 U
iT

 U
iT

 U
iT

 U
iT

 U
iT

 U
iT

 U
iT

 U
iT

 U
iT

 U
iT

 U
iT

 U
iT

 U
iT

 U
iT

 U
iT

 U
iT

 U
iT

 U
iT

 U
iT

 U
iT

 U
iT

 U
iT

 U
iT

 U
iT

 U
iT

 U
iT

 

WORDPRESS  
Bouw een eigen website 
voor je vereniging 
 
Maandag 04.02.19, 11.02.19  
en 18.02.19 | 19.00-22.00 uur 
Ter Biest (bibliotheek) 
€ 40 voor de 3 sessies 
 
Leer in 3 sessies een website maken 
die mooi oogt en bezoekers aantrekt. 
 
Meebrengen: eigen laptop, inlog- 
gegevens van je e-mailadres.   
Basis PC-vaardigheden vereist:  
vensterbeheer, klikken, slepen. 
 
ORGANISATIE 
DIENST JEUGD & CULTUUR 
056 65 30 90  
spikkerelle@avelgem.be  
www.avelgem.be/webshop 

DIGIDOKTER 
SMARTPHONE- 
FOTOGRAFIE 
 
Zaterdag 09.02.19 | 10.00 uur 
Bibliotheek Avelgem 
€ 5 
 
Krijg een aantal 
basisregels in het 
fotograferen met je 
smartphone onder 
de knie, leer enkele 
populaire fotografie-apps kennen en 
kom te weten hoe je automatisch 
kan backuppen in de cloud. 
 
ORGANISATIE 
VORMINGPLUS 
056 26 06 00   
info@vormingplusmzw.be

 

FEESTEQUIZ en 
FEESTEKAARTING 
 
Quiz: vrijdag 08.02.19 | 20.00 uur 
Kaarting: vrijdag 08.02.19 | vanaf 
19.00 uur; zaterdag 09.02.19 vanaf 
18.00 uur; zondag 10.02.19 vanaf  
11.00 uur 
Spikkerelle 
 
In het traditionele kaartweekend 
voor Feeste organiseert de  
jeugdharmonie voor het eerst een 
Feestequiz.
 
 
ORGANISATIE 
JEUGDHARMONIE AVELGEM 
jeugdbestuur@harmonie-avelgem.be 
0474 55 92 99

 
 

 

SCHOOLTONEEL SJB: DE GOLF 
 
Zaterdag 09.02.19 | 15.30 uur 
Zaterdag 09.02.19 | 20.30 uur 
Zondag 10.02.19 | 14.30 uur 
€ 8 
 
Voor de eerste editie van het schooltoneel werd als  
onderwerp gekozen voor een experiment uit de Verenigde 
Staten waarbij een autoritair regime nagebootst wordt.   
Op het eerste zicht een zwaar thema maar toch heel fris  
gebracht!  Er kan voor of na het toneel aangesloten  
worden bij het spaghettifestijn indien gewenst. 
 
ORGANISATIE 
SINT-JAN BERCHMANS 
http://www.sjbcultuurweekend.be

 

KAAS- EN WIJNAVOND 
 
Vrijdag 15.02.19 |18.15 uur  
OC Outrijve - Vooraf inschrijven 
 
Beleef een  
gezellige avond  
bij een  
aperitiefje en een 
mooi assortiment 
kazen. 

 

COMEDY 
KAMAL 
‘De schaamte voorbij’ 
 
Vrijdag 15.02.19 | 20.15 uur 
Spikkerelle 
€ 15 | € 14 (+65/abo) | Black Friday: € 7,50 (-26) 
 
 
ORGANISATIE 
DIENST JEUGD & CULTUUR 
056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be  
www.avelgem.be/webshop

 

TRAGE WEGENWANDELING 
OUTRIJVE 
 
Zondag 17.02.19 |14.00 uur  
Start: kerk Outrijve 
 
Op deze 7 à 8 km lange wandeling genieten we van het 
landschap langsheen de vele bekende en vergeten trage 
wegen die Outrijve rijk is. 
We starten om 14 uur aan de kerk van Outrijve. 
 
ORGANISATIE 
NATUURPUNT AVELGEM | polwannyn@skynet.be

 

RESTAURATIE 
SCHILDERIJEN 
Lezing 
 
Dinsdag 19.02.19 | 14.00 uur 
Zaal De Meerschblomme 
€ 8 
 
Claude Bekaert is restaurateur van 
schilderijen, beelden en iconen en 
brengt een boeiende lezing hierrond 
samen met zijn echgenote Ingrid 
Neirinckx.  Zij is docente ‘chemie en 
materialenkennis in de  
schilderkunst’ en zorgt voor een 
interessante invalshoek. 
 
ORGANISATIE 
VL@S  
dedeyne.dierk@skynet.be

VAN ATHENE NAAR 
BYZANTIUM EN 
TERUG  
Lezing 
 
Dinsdag 19.02.19 | 14.00 uur 
Spikkerelle 
€ 10 | kortingstarief UiTPAS: € 2 
 
Fotoreportage over de geschiedenis 
van het zuiden van de Balkan.   
 
Er worden ook lokale proevertjes  
geserveerd: hiervoor moet je vooraf 
inschrijven. 
 
ORGANISATIE 
VFG 
vfg.avelgem@telenet.be

 
 BADABOEM 

 
Familievoorstelling 6+ met  
Nic Balthazar, Bert Huysentruyt 
en Annebelle Dewitte 
 
Zondag 24.02.19 | 15.00 uur 
Spikkerelle  
€ 12 | € 8 (-12)  
 
Theater & percussie - ook met  
plaatselijke drummers van het 
Avelgemse percussie-ensemble. 
 
ORGANISATIE 
DIENST JEUGD & CULTUUR 
i.s.m. Gezinsbond 
056 65 30 90  
spikkerelle@avelgem.be  
www.avelgem.be/webshop

 
 

-50%

 
BLACK
FRIDAY

-50%
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TAKEN 
Tijdens de paasvakantie, van maandag 8 april t.e.m. vrijdag 19 april (behalve op zaterdag en zondag) voer je onderstaande 
taken uit tijdens de speelwerking voor -6 jarigen in OC Kerkhove: 

• coördineren van het middaggebeuren: maaltijden klaarzetten, eten opscheppen, afruimen, afwassen…
• onderhoudstaken in en rond het gebouw
• (spel)materiaal sorteren, inventariseren en opruimen 
 
VOORWAARDEN 
• minimum 15 jaar
• voltijds student
• over voldoende maturiteit beschikken
• zelfstandig kunnen werken
 
INTERESSE? 
Solliciteer online vóór 22 februari 2019 op www.avelgem.be/vacatures.
INFO: Dienst jeugd & cultuur | 056 65 30 90 | jeugd@avelgem.be 
 

VACATURE 

JOBSTUDENT  
SPEELPLEINWERKING KERKHOVE 

Halftijds | maandag tot vrijdag van 10.30 uur tot 15.00 uur  
(half uur middagpauze inbegrepen) 


