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WERKZAAMHEDEN
HOOGSPANNINGSNET  
Blijf op de hoogte 
 
Vanaf eind 2018 plant Elia werken aan de bestaande hoogspanningslijn 
tussen het hoogspanningsstation Horta in Zomergem en het station 
Avelin in het Franse Avelin.  Deze werken zijn gesplitst in 2 deel- 
projecten: Horta-Avelgem en Avelgem-Avelin.  
Om de omwonenden van het project in de 9 betrokken Vlaamse  
gemeenten te informeren, organiseerde Elia reeds 2 infomarkten. 
 
Vanaf 2018 informeert Elia je verder over de voortgang van beide projecten via een digitale nieuwsbrief.  Indien je de nieuws-
brief wil ontvangen, stuur dan een mail naar omwonenden@elia.be met de mededeling “inschrijving nieuwsbrief Horta-
Avelgem”.  Jouw gegevens worden dan opgenomen in de mailinglijst.

DIENSTEN 
GESLOTEN

Het Gemeentehuis, het Sociaal Huis en Spikkerelle zijn gesloten op maandag 1  
en dinsdag 2 januari 2018.   
 
Het recyclagepark is gesloten op dinsdag 2 januari 2018. 
 
De bibliotheek en de sportdienst en sporthal zijn gesloten op maandag 1 januari 2018.

NIE MEE OES PRESENTEERT: 
‘Tournée Minérale Locale’ 
 
‘Nie Mee Oes’ is de campagne omtrent middelengebruik 
van de gemeente Avelgem.  Deze campagne kadert binnen 
het gemeentelijk alcohol- en drugsbeleid. 
 
Via een lokaal overlegplatform voert Avelgem, met alle  
sectoren, een samenhangend beleid waarbinnen infor-
matieuitwisseling centraal staat en acties afgestemd zijn 
op elkaar en op de noden van de inwoners.  Het platform 
adviseert de gemeente in de ontwikkeling van een lokaal 
alcohol- en drugsbeleid.   
 
Via www.niemeeoes.be kan je problemen rond middelen-
gebruik melden, kan je informatie en advies inwinnen of  
de campagne steunen. 
 
TOURNEE MINERALE LOCALE 
VAD/De DrugLijn en Stichting tegen 
Kanker slaan opnieuw de handen in 
elkaar voor de campagne Tournée 
Minérale. Ook Avelgem doet mee.  
Ga samen met ons in februari de 
uitdaging aan en drink een maand 
lang geen alcohol. 
Versterk ons team en registreer je 
via www.niemeeoes.be. 
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WORD VRIJWILLIGER 
BIJ DE GEMEENTE  
EN/OF HET OCMW

De gemeente- en OCMWdiensten, lokale verenigingen, scholen en vzw’s zoeken 
vaak vrijwilligers voor heel uiteenlopende taken.  Via een handige tool stromen alle 
Avelgemse vrijwilligersvacatures door naar www.avelgem.be/avelgem-vrijwilligt.   
In één oogopslag zie je welke vrijwilligers er gezocht worden in jouw buurt.   
Je hoeft je enkel te registreren op www.vrijwilligerswerk.be en je vrijwilligers- 
vacature in te voeren. 

UIT DE GEMEENTERAAD VAN 27 NOVEMBER 2017
Goedkeuring regiomasterplan doven openbare verlichting

Er kwam een proefperiode waarin de openbare verlichting op bepaalde tijdstip-
pen gedoofd werd.  Die proefperiode werd geëvalueerd (overleg deskundigen, 
opmerkingen bevolking en aftoetsing met Eandis) met als resultaat het huidig 
brandprogramma te wijzigen.  In plaats van de verlichting te doven tussen  
23.00 uur en 5.00 uur zal dat vanaf 1 januari 2018 gebeuren tussen 23.00 uur en 
4.30 uur.  Op vrijdag en zaterdag blijven de lichten aan. 
 
Verder zal de gemeente een investeringsprogramma uitwerken om de openbare 
verlichting volledig om te zetten naar LED-verlichting, wat veel energiezuiniger is.   
INFO: DIENST MILIEU | 056 65 30 30 | milieu@avelgem.be

Eandis maakte in samen-
werking met de gemeente 
een regiomasterplan open-
bare verlichting op. Dit regio-
masterplan is een instrument 
voor een duurzaam beleid 
rond openbare verlichting 
en concretiseert een aantal 
keuzes zoals het soort paal, 
lichtsterkte, lichtkleur, brand-
regime, ...  

VRIJWILLIGERS GEZOCHT ZOHRA
De vrijwilligersdienst ZOHRA is op zoek naar vrijwillige chauffeurs. 
Kan jij je enkele keren in de maand vrij maken op dinsdagmiddag om 
mensen uit Avelgem naar het Dorpsrestaurant te brengen? Dan ben jij de 
chauffeur die we zoeken!  Aan de hand van een beurtsysteem breng je  
samen met andere vrijwilligers, minder mobiele inwoners van Avelgem 
naar het Dorpsrestaurant. 
 
De Dorpsdienst van ZOHRA is ook op zoek naar vrijwillige chauffeurs uit Avelgem die minder mobiele inwoners van Avelgem 
naar het ziekenhuis, de dokter of de kapper willen brengen. “Vrienden en familie 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. 
 
Spreekt dit alles je aan? Aarzel dan niet en neem vrijblijvend contact op.                   
INFO: ZOHRA | 056 65 30 36 | zohra@avelgem.be 



Een bruisend  
en gelukkig  
2018 gewenst!

© Carlos VersierenNieuwjaarsreceptie Het gemeente- en 
OCMW-bestuur  

nodigen alle inwoners 
van Avelgem uit voor de 

nieuwjaarsreceptie op 
ZONDAG 7 JANUARI 2018  

van 11.00 uur tot 14.00 
uur in Spikkerelle.

Twee pendelbussen rijden tussen 10.45 uur en 14.15 uur van Bossuit en Kerkhove naar Spikkerelle en terug. 
De bussen doen tussen 10.45 uur en 14.15 uur continu onderstaande haltes aan, zo kan je ongeveer elke 15 minuten een bus 
nemen.  Aan de verschillende haltes zullen er borden staan zodat duidelijk is waar er kan opgestapt worden.  
     • Pompgebouw Bossuit          • Bushalte Outrijve Dorp (Doorniksesteenweg) 
     • Kerk Avelgem (eindhalte)                                                                   • Rugge Kerk 
     • Bushalte Waarmaarde Sint-Elooi (Oudenaardsesteenweg)   • Rondpunt Kerkhove 
 

GRATIS SHUTTLEBUSSEN 
In januari wordt de Nie Mee Oes-campagne ‘Tournée Minérale Locale’ op gang getrok-
ken.  In het kader van deze campagne wordt er tijdens de nieuwjaarsreceptie ook ingezet 
op extra non-alcoholische alternatieven en worden er pendelbussen ingezet om mensen 
die graag een glaasje drinken veilig van en naar de nieuwjaarsreceptie te brengen. 

Met kinderanimatie  
en kindvriendelijke  
hapjes en drankjes!

© Carlos Versieren
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GLADDE WEGEN 
AANPAKKEN 
 
Om de gladde wegen in Avelgem te 
bestrijden zijn er verschillende instanties 
actief:  
 
Het Agentschap Wegen en Verkeer  
is bevoegd voor de gewestwegen, zoals 
Doorniksesteenweg, Stijn Streuvelslaan, 
Leynseelstraat, Oudenaardsesteenweg, 
Brugstraat, Bruggesteenweg en de 
Varent. 
 
De gemeente Avelgem is verantwoorde-
lijk voor alle gemeentelijke wegen.  
Het strooien wordt uitbesteed aan een 
externe aannemer en gebeurt in fasen.  
Zo komen de busroutes, school- en  
bedrijfsomgevingen, straten gelegen 
langs waterlopen, en de verbindings-
wegen eerst aan de beurt.    
 
Ook de burgers zelf hebben een verantwoordelijkheid 
Strooi zout bij ijzelvorming en veeg het voetpad als er sneeuw ligt.  Veeg sneeuw en ijs niet op de rijbaan of het fietspad. 
Anders wordt het voor fietsers nog gevaarlijker rijden. 
Hou er rekening mee dat strooizout pas goed werkt wanneer het voldoende bereden wordt.  Pas dus je rijstijl aan. 
Verder verhoog je door het plaatsen van winterbanden je eigen veiligheid en die van anderen aanzienlijk.

LEEFOMGEVING

Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat jouw water- 
leiding en watermeter bevriezen.  Dit is niet alleen onaange-
naam, het kan je ook heel wat geld kosten.   
Hieronder bezorgen we enkele tips om dit te vermijden.

WINTERTIPS 
Bescherm uw waterleiding en 
watermeter.

•  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 regelmatig 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 leegloop-
kraantjes 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

 
Info: Dienst grondgebiedzaken | 056 65 30 30 | stedenbouw@avelgem.be
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PWA WORDT WIJKWERKEN 
 
Het vroegere PWA-systeem wordt vanaf 1 januari 2018 omgevormd tot Wijkwerken.  Wijkwerken wil werkzoekenden in 
Avelgem lokaal activeren om de kansen naar werk te verhogen.  
W13 is een regionale vereniging waarin 14 OCMW’s en CAW Zuid-West-Vlaanderen samenwerken op vlak van sociaal- en 
welzijnsbeleid.  De Wijkwerk-coaches van W13 zullen de Wijkwerkers begeleiden in hun traject naar werk.   
Opgelet: Wijkwerkcheques zijn geen dienstencheques, het systeem van dienstencheques blijft ongewijzigd. 
 
Wil je klusjes laten uitvoeren door een Wijkwerker? Hieronder vind je meer informatie en wat je precies moet doen. 
 
Wat is Wijkwerken? 
Wijkwerken houdt in dat je klusjes laat uitvoeren door werkzoekenden.  Je vergoedt hen met Wijkwerkcheques.  
Een Wijkwerkcheque kost € 7,45 . 
 
Wanneer kom ik in aanmerking om een Wijkwerker in te schakelen? 
Je komt in aanmerking als: 
privépersoon | gemeente | OCMW | onderwijsinstelling | land- en tuinbouwbedrijf | vzw of niet-commerciële vereniging 
 
Welke klusjes kan ik laten uitvoeren door een Wijkwerker? 
•  activiteiten in functie van preventie (gemachtigd opzichter, ticketcontrole, …) 
• hulp bij administratieve taken 
•  kleine herstellings- en onderhoudswerken 
•  klein tuinonderhoud (bv. onderhouden van tuinperken, gras maaien, ruimen van bladeren,…) 
•  land- en tuinbouw (bv. groententeelt, fruitteelt, …) 
• logistieke taken 
•  ondersteuning en hulp bij begeleiding van personen (bv. oppas, toezicht of begeleiding van kinderen in scholen, kinder-
opvang in het huis van de gebruiker, … 
•  ondersteuning van personen bij huishoudelijke taken (bv. wassen, koken, strijken, klein naaiwerk,…) 
INFO: Lokaal PWA-kantoor: Leopoldstraat 66 | 8580 Avelgem | 056 65 07 70. | www.vdab.be/wijk-werken

ZORG VOOR WAT WARMTE IN DE KOUDE, DONKERE DAGEN
Gemeente en OCMW Avelgem doen een warme oproep naar alle Avelgemnaren om komende winter alert te zijn voor 
buurtbewoners die tijdens sneeuw- en ijzeldagen geïsoleerd dreigen te geraken.  Oudere mensen die slecht te been zijn, 
mensen met een beperking en mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden komen minder het huis uit omdat 
het te koud, te glad of te donker is.  Samen met jullie bundelen we de krachten om elke inwoner vlot de winter door te 
helpen. 
En je hoeft niet te wachten tot de koude en sneeuw in alle hevigheid toeslaan. Ben je minder mobiel en heb je geen 
steun van buren, familie of vrienden?  Of ken je iemand in je buurt die zich in dergelijke situatie bevindt?  
Dan kan je dit nu al laten weten bij ZOHRA.  Een medewerker of vrijwilliger van ZOHRA neemt dan alvast contact met je 
op om te kijken welke ondersteuning er voorzien kan worden.  
Als iedereen alert is voor zijn buur en overbuur, dan zorgen we met zijn allen voor een warm Avelgem in de komende 
koude maanden.

INFO: Sociaal Huis | Dienst ZOHRA & Woon-Zorg | Leopoldstraat 66 | 8580 Avelgem | 056 65 07 70
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OVERLIJDENS 
 
16.11.2017 Elisabeth Vanhonnacker, weduwe van Maurice Verhoest
20.11.2017 André Vanhuysse
25.11.2017 Odette Castel, weduwe van Etienne Soetens
28.11.2017 Jacqueline Petit, weduwe van Guido Couckuyt
28.11.2017 Marie-Louise De Praetere, weduwe van Jeròme Reyntjens
29.11.2017 Andréa Allemeersch, weduwe van Germain Meersman
29.11.2017 Luc Vuylsteke
29.11.2017 Léon Derycke
03.12.2017 Jan Vandenbogaerde    GEBOORTES 
 
16.10.2017 Henrique Douglas, zoon van Dwight en Nele Soete
25.10.2017 Cyriel Crepel, zoon van Wouter en Sofie Bijttebier
02.11.2017 Isabeau Ameye, dochter van Bram en Gwendoline Speleers
02.11.2017 Warre Van Bost, zoon van Geoffrey en Emmeline Douterlungne
04.11.2017 Bavo Samyn, zoon van Wouter en Eline Bossuyt
05.11.2017 Meron Tsegay Gebreselase, zoon van Semret
11.11.2017 Joshua Mijnals, zoon van Gillan en Jawahir Mohamed
13.11.2017 Oona Vandenbussche, dochter van Jason en Davine Verbeke
19.11.2017 Seppe Holvoet, zoon van Maarten en Jasna Geiregat
21.11.2017 Amira Boussof Boussof, dochter van Mohamed en Rabia Boussof

GOUDEN BRUILOFT  
Jozef Meerschaert en Marcella  
Desmet (Heestert 1/12/1967)

 
HUWELIJKEN  
17.11.2017 Geert Reyntjens en 
Veronique Eggermont
18.11.2017 Marc Cools en Brenda  
Van Moorleghem
01.12.2017 Mustapha Belmalih en 
Karima Berrani
08.12.2017 Olivier Vandeghinste en 
Angie Vanmeenen
09.12.2017 Dieter Wambeke en 
Annelies Reynaert

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

BEREID JE VOOR OP EEN NOODSITUATIE
Om snel te kunnen reageren in een noodsituatie, is het belangrijk dat je goed voorbereid bent.   
Ken je alle evacuatiewegen thuis?  Kan je bij iemand terecht als je tijdelijk je huis niet in kan?  Weet je waar je snel de elektriciteit 
of de gas kan afsluiten?  We willen iedereen aanmoedigen om over al deze dingen op voorhand na te denken.  Daarom kan je 
vanaf vandaag online een eigen noodplan maken voor jou en je familie.  In 7 stappen ben je volledig voorbereid en beschik je over 
een noodplan op maat dat je thuis op een duidelijke plaats kan ophangen.  
 
Om je goed voor te bereiden zijn er enkele hulpmiddelen:
•  www.mijnnoodplan.be waarop je je eigen gepersonaliseerd noodplan kan maken.
•  een video op youtube met alle stappen om je optimaal voor te bereiden op een noodsituatie. 
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HIER ZIE 
Een voorstelling over theater en poëzie 
Donderdag 25.01.18 | vanaf 18.30 uur  
Theaterzaal Spikkerelle | gratis 
 
Gedichtendag 2018 staat in het teken van het rode pluche van de  
theaterzaal. En waar beter kunnen we dit vieren dan in Spikkerelle? 
 
Op donderdag 25 januari brengen de leerlingen Woord van het 
Conservatorium teksten van Roald Dahl en Shakespeare.  Maar net zo goed 
kan je komen kijken naar een westerndrama, een playbackshow, iets over 
Aladdin in de Blokker en het luisterspel ‘Wilde Zwanen’.
 
INFO: conservatorium@avelgem.be

GEDICHTEN IN DE KIJKER  
Donderdag 25.01.18 | Bibliotheek Avelgem | Poëtische attentie zolang de voorraad strekt.

 
POETISCH ONTBIJT MET 
FAIRTRADE PRODUCTEN 
Zaterdag 27.01.18 | 7.00 - 9.00 uur | Bibliotheek 
 
9.30 – 10.30 uur: Poëtische voorstelling rond het  
jaarthema ‘theater’.  De voorstelling is gratis en zowel 
toegankelijk voor zij die deelnemen aan het ontbijt als 
voor alle andere bibliotheekbezoekers.  
Tijdens het ontbijt serveren enkele leerlingen van het 
conservatorium theatrale gedichten. 
 
Prijs ontbijt: € 8 - € 4 (kinderen tot 12 jaar) –  
vooraf inschrijven (voor 22.01.18)! 
 
ORGANISATIE: Spikkerelle, Conservatorium en 
Bibliotheek.   
Conservatorium: conservatorium@avelgem.be  
056 65 30 67 
Bibliotheek: bibliotheek@avelgem.be | 056 65 30 40
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DIGIDOKTER: ‘Kopen en verkopen op het web’ 
Zaterdag 13.01.18 | 10.00-12.00 uur | Ter Biest (Bibliotheek Avelgem) | € 5 of 10 UiTPASpunten   
In deze sessie van de Digidokter bekijken we de ‘deeleconomie’, het doe-het-zelf-denken en de online platformen om deze  
bevindingen, talenten en bezittingen te delen.  Zo komt onder meer Airbnb aan bod of andere alternatieve deelplatformen 
zoals Peerby, Thuisafgehaald, Taxistop enz. 
 
Noteer alvast volgende data in je agenda: 10.02.2018 (Mijn laptop of PC hapert, wat 
nu?), 10.03.2018 (Betalen met je smartphone), 21.04.2018 (Mobiel internet en hotspots), 
5.05.2018 (Bijleren met apps), 9.06.2018 (Bestanden opslaan in de cloud).  Telkens doet 
een expert in het thema een korte uiteenzetting, gevolgd door het ‘spreekuur’ voor al je 
pc-vragen omtrent het onderwerp.
 
INFO & INSCHRIJVEN (vooraf inschrijven is noodzakelijk):  
Bibliotheek: aan de infobalie of via het e-loket op avelgem.bibliotheek.be 
Spikkerelle: via www.avelgem.be/webshop 
Vormingplus : telefonisch 056 26 06 00 of www.vormingplusmzw.be

OCHTEND- & MIDDAGZWEMMEN

VRIJE TIJD

Je kan opteren om per beurt te betalen (€ 1,80), een 5-beurten-kaart aan te kopen (€ 9,00), een trimesterkaart aan te 
schaffen (€ 30,00 voor de periode januari – april; € 15,00 voor de periode mei-juni) of gebruik te maken van een zwem- 
abonnement dat ook kan gebruikt worden tijdens de openingsuren voor het publiek (€ 40,00 voor 25 beurten). 
 
INFO: SPORTDIENST | 056 65 30 60 | sport@avelgem.be

Tijdens het schooljaar kan je op maandag, 
woensdag en vrijdag in het zwembad terecht 
voor ochtendzwemmen (8.00-08.45 uur) en 
middagzwemmen (12.00-13.00 uur).  Er kan 
op deze momenten enkel cash betaald worden 
aan de redder die zich in het zwembad be-
vindt.  Betaling via bancontact of via het inrui-
len van gespaarde UIT-pas-punten is hiervoor 
niet mogelijk.

RECHTSTREEKSE MAILADRESSEN SPORTDIENST 
 
De Avelgemse sportdienst beschikt naast het algemene mailadres sport@avelgem.be over een aantal specifieke mail- 
adressen die gerichtere dienstverlening mogelijk maken: 
 
•  Wens je een badmintonterrein te reserveren?  Gebruik dan het mailadres badminton@avelgem.be.  
•  Wens je informatie over het zwemtraject (zwemtest, zwemlessen, zwemschool, …)?  Gebruik dan het mailadres  
zwemtraject@avelgem.be  
•  Wens je een reservatie van een sportaccommodatie aan te vragen?  Gebruik dan het mailadres reservaties@avelgem.be 

= UiTPASAANBOD



 

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

VOORLEESHALFUURTJE   
Opa Pol leest voor in de bibliotheek 
Vrijdag 19.01.18 | 16.30-17.00 uur

Kinderen van 3 tot 7 jaar die van verhalen houden, zijn van harte welkom in onze  
knusse vertelhoek.    
Deze activiteit is gratis. De kinderen krijgen gratis een UiTPAS en sparen een punt bij  
ieder voorleeshalfuurtje.  Twee punten kunnen ingeruild worden tegen een leuk gadget. 
INFO: BIBLIOTHEEK | 056 65 30 40 | bibliotheek@avelgem.be

NYE: Vier de jaarovergang in Spikkerelle 
Zondag 31.12.17 | 22.00 uur 
€ 10 
 
 
 
 
 
 
 
Met Les Mecs Eclectics, Pat Krimson, DJ Yolotanker  
en DJ Neon 
INFO en TICKETS: http://krak.be/nye2017

KOMMIL FOO 
‘Schoft’ 
Donderdag 11.01.18 - 20.15 uur 
Spikkerelle 
Tickets: www.avelgem.be/webshop

 

NIEUWJAARSWANDELING 
Zondag 14.01.18 - 9.00 uur | Meersstraat 45 Avelgem 
 
Natuurpunt Avelgem organiseert naar goede jaarlijkse 
gewoonte een nieuwjaarswandeling.   
Dirk Libbrecht gidst je door het prachtige landschap 
van de Scheldemeersen.  Na de winterwandeling kan 
je opwarmen bij de houtkachel met een hapje en een 
drankje.  De wandeling is zo’n 7 km lang; stevig schoeisel 
is aanbevolen. 
 
ORGANISATIE: NATUURPUNT Avelgem   
tombeirlaen@telenet.be | www.natuurpunt.be 

LEZING ‘HET GEHEIM VAN 
(ANT)ARCTICA’ 
Zaterdag 13.01.18 - 14.30 uur | OC Outrijve  
Prijs: € 8 - € 5 (leden) 
 
Poolreiziger Dixie Dansercoer brengt een boeiende  
uiteenzetting met mooie beelden over Antarctica.   
Daarna heffen we het glas op het nieuwe jaar!
ORGANISATIE: BOSHOUT | dirk.decuypere@hotmail.be  
056 45 66 29

 

© Johan Jacobs
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FLUO-FLITS-FUIF 
Zondag 21.01.18 - 14.30-16.30 uur 
Jeugdhuis Krak - Gratis 
 
Jeugdraad Avelgem organiseert de 
fluo-flits-fuif voor alle kinderen van 
5 tot 12 jaar.  Kom naar het jeugd-
huis met witte kledij of fluokledij en 
beleef een fantastische namiddag.  
Inschrijven op voorhand hoeft niet. 
 
ORGANISATIE: JEUGDRAAD Avelgem 
jeugd@avelgem.be | 056 65 30 90

 

VORMING: HUIDVERZORGING & 
NATUURLIJKE COSMETICA 
Maandag 22.01.18 en 29.01.18 | 19.00 uur 
Zaal Ter Biest (Bibliotheek) 
Prijs: € 20 voor de 2 sessies 
 
In deze sessies krijg je tips om je huid met natuurlijke 
middelen zoals kruiden, oliën, honing of klei gezond te 
houden. 
 
ORGANISATIE 
DIENST JEUGD & CULTUUR | 056 65 30 90  
spikkerelle@avelgem.be | www.avelgem.be/webshop

 

DE DEMONEN VAN 
LEONARD COHEN 
Zondag 21.01.18 - 10.00 uur | Feniks 
Prijs: € 7 - € 5 (leden) 
 
Cohen-kenner Francis Mus ging op 
zoek naar de mens achter de bekend-
ste singer-songwriter ter wereld en 
doet hiervan verslag!   
ORGANISATIE: DAVIDSFONDS  
eric.marijsse@telenet.be

DE GVR 
Jeugdfilm 
Woensdag 31.01.18 - 13.30 uur 
Spikkerelle - Prijs: € 2 (incl. popcorn) 
ORGANISATIE: DIENST JEUGD & CULTUUR 
056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be 
Tickets: www.avelgem.be/webshop

 

COMING WORLD REMEMBER ME 
Vanaf 29.01.18  
(alle data en tijdstippen: www.bsdetoekomst.be) 
Basisschool De Toekomst 
Prijs: € 5 
 
Tijdens deze workshop maak je één van 
de 600 000 beeldjes uit klei.  Eén beeldje 
voor iedere gesneuvelde soldaat in België 
tijdens WO I.  De beeldjes worden in april 
opgesteld in domein de Palingbeek. 
 
ORGANISATIE 
BS DE TOEKOMST | www.bsdetoekomst.be
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Stafmedewerker beleid &  
organisatiebeheer (A1-A3)

Deskundige personeel & HR (B1-B3)

Vacatures gemeente en OCMW

Administratieve medewerkers (C1-C3)

Samen met de gemeentesecretaris ondersteun je het lokaal 
beleid. Je coördineert en verzorgt de opvolging van de beleids- 
en beheerscyclus. Daarnaast trek je diverse projecten rond 
organisatiebeheersing en digitalisering. Als lid van het manage-
mentteam vertegenwoordig je het IT-beleid en de IT-middelen. 

Profiel
• Je bezit een masterdiploma
• Je bent een strateeg die visie ook praktisch vertaalt
• Je streeft permanent naar vereenvoudiging en/of digitalise-

ring van interne procedures
• Je denkt en handelt proactief, pragmatisch en resultaatgericht 

Je bent hét aanspreekpunt voor de medewerkers gemeente 
& OCMW voor alle personeelsaangelegenheden. In samen-
werking met de OCMW-secretaris geef je vorm aan het perso-
neelsbeleid en ben je verantwoordelijk voor een vlot dagelijks 
personeelsbeheer.

Profiel
• Je bezit een bachelordiploma
• Je hebt kennis van sociaal recht & HR of je bent bereid je  

hierin bij te scholen
• Je bent digitaal vaardig en werkt nauwkeurig en stipt
• Je denkt en handelt proactief, pragmatisch en resultaatgericht 

Staf 
Je zorgt voor de integrale administratieve 
voorbereiding, opvolging en afhandeling 
van de bijeenkomsten van het college van 
burgemeester en schepenen, gemeente-
raad, OCMW-raad, commissies … 

Personeel
Je volgt de personeelsdossiers op en staat 
in voor het bijhouden van de maandelijkse 
prestaties, afwezigheden … met het oog 
op een correcte en tijdige uitbetaling van 
salaris, toelagen en vergoedingen. 

Burgerzaken 
Goede dienstverlening is jou op het lijf 
geschreven want trouwen, kinderen krij-
gen, je rijbewijs halen, verhuizen … het 
zijn belangrijke momenten waar jij een 
klantgerichte rol in hebt. 

Profiel
• Je bezit een diploma secundair onderwijs
• Je bent vertrouwd met de omgeving van de functie waarvoor je solliciteert of bent bereid je bij te scholen
• Je bent digitaal vaardig, administratief nauwkeurig en stipt

Interesse?
Vul op www.avelgem.be/vacature het sollicitatieformulier in en voeg hierbij een duidelijk CV en een kopie van het gevraagde diploma. 
De kandidatenlijst wordt afgesloten op donderdag 11 januari 2018, om 12 uur.

Als er meer dan 20 kandidaten zijn, is er mogelijks een preselectie op basis van het sollicitatieformulier.

De volledige functiebeschrijvingen en de verloning vind je eveneens op www.avelgem.be/vacature. Je kunt ze ook aanvragen via 
personeelsdienst@avelgem.be of op 056 65 30 30.

Wij bieden
• Boeiende en afwisselende functies met verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief
• Een voltijds contract van onbepaalde duur
• Bezoldiging volgens barema (functierelevante anciënniteit komt in aanmerking), 

hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, tweede pensioenpijler en fietsvergoeding
• 2 jaar werfreserve


