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DOORTOCHT WIELERWEDSTRIJDEN AVELGEM 
 
Door de ligging van Avelgem, aan de voet van de Vlaamse Ardennen, trekken in het voorjaar heel wat wielerwedstrijden door 
Avelgem.  Deze wielerhoogdagen gaan gepaard met verkeersmaatregelen.  Alle tijdelijke verkeersmaatregelen zijn te vinden op 
de gemeentelijke website: https://www.avelgem.be/tijdelijke-verkeersmaatregelen.   
Hieronder vind je een overzicht van de eerstkomende wielerwedstrijden.
- Doortocht wielerwedstrijd Vlaamse Pijl – Zaterdag 3 maart 2018  
(Moenstraat, Doorniksesteenweg, Oudenaardsesteenweg, Ruggestraat en Brugstraat, Oudenaardsesteenweg, Varent)
- Wielerwedstrijd juniores Outrijve – Zaterdag 10 maart 2018 (Gesloten parcours: Doorniksesteenweg, Moenstraat, 
Maraillestraat, Smissestraat, Heestertstraat, Okkerdriesstraat, Doorniksesteenweg)
- Doortocht wielerwedstrijd Nokere Koerse - Woensdag 14 maart 2018  (de renners komen van Wortegem-Petegem en rijden via 
de Oudenaardsesteenweg en de Bruggesteenweg richting Kaster)
- Doortocht wielerwedstrijd E3 Harelbeke – Vrijdag 23 maart 2018 (Brugstraat, Oudenaardsesteenweg, Varent)
- Doortocht wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen – Woensdag 28 maart 2018  
(Knobbelstraat, Bosstraat, Bevrijdingslaan, Oudenaardsesteenweg, Doorniksesteenweg, Etienne Balcaenstraat en Brugstraat, 
Oudenaardsesteenweg, Varent)

 

Passage  
Ronde van 
Vlaanderen  

weekend van  
31 maart en  
1 april 2018

Op 1 april passeert ‘Vlaanderens 
Mooiste’ in Avelgem.   

 
Avelgem is net zoals vorig jaar de enige 
West-Vlaamse gemeente die de Ronde 

mag verwelkomen.  De gemeente  
ondersteunt dan ook het volksfeest 
tijdens deze passage.  Op de wieler-

hoogdag is iedereen van harte welkom 
ter hoogte van de Brugstraat in Kerkhove 
(tussen de brug over de Schelde en het 

rondpunt).  

Op zaterdag 31 maart passeert de Ronde 
van Vlaanderen voor wielertoeristen al 

in Avelgem. Circa 16.000 wielertoeristen 
komen Kerkhove binnen via de brug 

over de Schelde en draaien dan rechtsaf 
op het rondpunt richting aankomst in 

Oudenaarde. 

Verkeersmaatregelen:  
https://www.avelgem.be/

tijdelijke-verkeersmaatregelen

VOLKSFEEST
Kerkhove
Zondag 1 april

Vanaf 11.00 uur:    doorlopend food- en drankstandjes,       
         TV-schermen, springkasteel en zo veel meer

Van 12.00 tot 14.00 uur: verzorgde volksreceptie | € 15 | – 12 jr € 5 
         kaarten 0475 75 66 77 | session12@gmail.com 

Tent aan de kerk van Kerkhove

Na aankomst van de renners houdt een DJ de sfeer erin!
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KIDS-ID   
Vraag tijdig je Kids-ID aan om op reis te gaan! 
 
De Kids-ID is het elektronisch identiteitsdocu-
ment voor Belgische kinderen jonger dan 12 
jaar, waarmee kinderen binnen de Europese 
Unie kunnen reizen.  De levertijd bedraagt 3 
weken.  Kom dus zeker ruim op tijd voor de 
aanvang van je reis! 
 
Hoe aanvragen?
Eén van de ouders, een pleegouder of voogd 
(vonnis of bewijs van ouderlijke macht of 
pleegzorg meebrengen) komt samen met het 
kind naar de dienst burgerzaken.  Breng een 
recente, kwaliteitsvolle pasfoto mee van je 
kind (met witte achtergrond). 
 
Prijs? 
De kostprijs in normale procedure bedraagt € 6.  
De kostprijs in spoedprocedure bedraagt € 85 (2 dagen) of € 125 (1 dag).  
 
INFO: DIENST BURGERZAKEN | 056 65 30 30 | burgerzaken@avelgem.be

De gemeente Avelgem investeert dit jaar € 300.000 in  
duurzame sportaccommodatie en doet dit door onderstaande 
aspecten aan te pakken.

INVESTERINGEN 
SPORTINFRASTRUCTUUR 

Half maart wordt een middenspanningscabine  
geplaatst.  Deze omschakeling zal een jaarlijkse bespa-
ring betekenen van 31.000 euro aan elektriciteitskost 
voor het zwembad, de sporthal en het voetbalstadion 
met veldverlichting. 
 
De vergunde capaciteit van de aanwezige boorput in 
het voetbalstadion wordt opgetrokken van 500 m³ naar 
5.000 m³ zodat er in droge periodes geen gebrek meer 
is aan beregeningscapaciteit voor de voetbalvelden.  
 
De technische installatie van het stadion wordt in het 
tussenseizoen volledig vernieuwd.  Er worden zonne- 
boilers voorzien, nieuwe verwarmingsketels, een 
onthardingssysteem en een volledige revisie van het 
ventilatiesysteem. 
 
In het zwembad wordt de verouderde verlichting vervangen door duurzame LED-verlichting. 
 
Tenslotte worden momenteel aanzienlijke en structurele dakherstellingen uitgevoerd die de verwarmingskosten van het sport-
centrum naar beneden moeten brengen. 
 
De gemeente zal een subsidiedossier indienen bij de provincie West-Vlaanderen in het kader van het CO2-reductieplan en 
hoopt op die manier 100.000 euro te recupereren. 
INFO: SPORTDIENST | 056 65 30 60 | sport@avelgem.be
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DE GROTE  
LENTE- 

SCHOONMAAK 

Van 17 tot 31  
maart 2018 

 
Samen maken we Avelgem mooi! 

 
Steek samen met de rest van 

Vlaanderen de handen uit de mou-
wen en help mee met het opruimen 
van blikjes, papier en ander zwerf-

vuil in jouw buurt! 
 

Imog steunt je actie met materiaal! 
Voor elke deelnemer of groep is er 

een opruimpakket met o.a. fluohes-
jes, handschoenen en grijpstokken 
voorzien.  Dit pakket kan je aanvra-
gen via Kaat.Langedock@imog.be.
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EXTRA GLASBOL IN AVELGEM 
Op het Daniël Vermandereplein achter de kerk in Avelgem staat op vraag van de jeugdraad sinds januari een glasbol. 
 
Wat mag er in de glasbol?  
• transparante glazen 
• bokalen en flacons 
• gesorteerd per kleur (wit en gekleurd) 
 
Wat mag er niet in de glasbol? 
• hittebestendig glas (zoals ovenschotels en kookplaten) 
• porselein en aardewerk 
• stenen flessen en kruiken 
• opaalglas en kristal 
• vlak glas (zoals ruiten en spiegels) 
• lampen en TL-lampen 
• ander afval
 
Dopjes, deksels, kurken, e.d. moeten van het glas verwijderd worden.  Door flessen en bokalen vooraf uit te spoelen, wordt 
vermeden dat wespen en vliegen in de container huishouden.  Alle andere voorwerpen die samengesteld zijn uit glas en  
andere materialen (bv. TL-lamp, serreglas, autoruit, TV-buis,...) horen niet in of rond de glascontainers thuis, wel op het  
recyclagepark.  
 
Maak er geen vuilnisbelt van!
Hou de omgeving van de glasbollen proper.  Afval (van lege kartondozen, zakken, dopjes, deksels tot het groot huisvuil)  
deponeren naast een glasbol wordt aanzien als sluikstorten en kan je een boete opleveren tot 1.000 euro.

LEEFOMGEVING

 
INFO: DIENST GRONDGEBIEDZAKEN | 056 65 30 30 | milieu@avelgem.be

FILMVOORSTELLING 
VLAAMSE 
BOUWMEESTER

PLANNEN VOOR PLAATS 
Of hoe de Vlaamse Bouwmeester ruimte wil maken voor mens en natuur 
Spikkerelle |Donderdag 29 maart 2018 | 20.00 uur | Gratis toegang  
Organisatie: Milieu- en Landbouwraad i.s.m. gemeente Avelgem

In de documentaire ‘Plannen voor plaats’ nemen Nic 
Balthazar en Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck de kijker 
mee langs Vlaamse wegen, dorpen en steden, op zoek naar 
vernieuwende ruimtelijke projecten en frisse ideeën over de 
inrichting van onze leefomgeving. 
Hoe vertrouwd of waardevol die Vlaamse (stads)landschap-
pen ook ogen, de pijnpunten zijn ons evenzeer bekend.  
Willen we onze klimaat- en energiedoelstellingen halen, 
volgende generaties een toekomst bieden en de biodiversi-
teit vrijwaren, dan moeten we anders gaan nadenken over 
wonen en bouwen, over ontwikkeling en mobiliteit.  
Deze documentaire laat zien dat die mindswitch niet in het 
teken hoeft te staan van bezuiniging, versobering of verlies, 
maar juist de sleutel kan bieden tot een aangenamere, gezondere, beter uitgeruste en meer inclusieve leefomgeving. 
Na de vertoning van de documentaire, gaan we het debat aan met publiek en politiek. 
 
INFO: DIENST GRONDGEBIEDZAKEN | 056 65 30 30 | milieu@avelgem.be
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NOG PERCEELTJES BESCHIKBAAR IN DE VOLKSTUIN 
In de Avelgemse volkstuin Oeze 
Lochting kunnen mensen die niet 
over een eigen tuin beschikken toch 
zelf gezonde groenten kweken.   
Dit gebeurt in onderlinge verbon-
denheid met de andere gebruikers 
en in een aangename sfeer.  
 
Oeze Lochting is in de eerste plaats 
een sociaal project.  
De nabijheid van het sociaal huis 
biedt de mogelijkheid om groenten 
te gebruiken voor de kookactivitei-
ten in het kader van de aanpak van 
kansarmoede.  Ook de voedsel- 
pakketten die wekelijks bedeeld 
worden in het sociaal huis worden 
ermee aangevuld.  Tuinieren of fruit 
plukken in de volkstuintjes kan ook 
als groepsactiviteit aangeboden  
worden en bevordert op die manier 
sociale contacten. 
 
 
In de volkstuin voorzien we een gemeenschappelijk deel waar je kan leren tuinieren.  Deskundigen leren je de groene kneep-
jes van het vak.  Iedereen die meehelpt in de gemeenschappelijke tuin, mag er de vruchten van plukken. 
In een ander deel worden stukjes grond van +/- 15 m², mits een gebruikersvergoeding van € 5/jaar per perceel ter  
beschikking gesteld.  Op deze stukjes grond kunnen Avelgemnaren zelf tuinieren.  Er wordt gestreefd naar een nulgebruik van 
meststoffen en bestrijdingsmiddelen.  
 
Interesse? 
Er zijn nog een aantal perceeltjes beschikbaar! Woon je in Avelgem en wil je graag, privé of in de gemeenschappelijke tuin, 
een stuk grond bewerken?  Bezorg vrijblijvend je contactgegevens via volkstuin@avelgem.be. 
 
INFO: SOCIAAL HUIS | 056 65 07 70 | volkstuin@avelgem.be 
Partners: Gemeente Avelgem, Sociaal Huis, Groep Ubuntu, Boshout vzw

CURSUS ‘LEVENSREDDEND HANDELEN BIJ BABY’S EN KINDEREN’

In het sociaal huis wordt de cursus ‘levensreddend handelen bij baby’s en kinderen van 
0-12 jaar’ georganiseerd voor jeugdmonitoren, onthaalouders en personeel van kinder-
dagverblijven. 
 
Praktisch:
Zaterdag 17.03.2018 van 9.00 tot 12.00 uur 
Sociaal huis Avelgem | Leopoldstraat 66 | 8580 Avelgem 
Prijs: € 15 (studenten kunnen de cursus gratis volgen) 
Organisatie: Sociaal Huis Avelgem i.s.m. Lokaal Overleg Kinderopvang | 056 65 07 70 
Inschrijven voor 08.03.2018 via sociaalhuis@avelgem.be (de plaatsen zijn beperkt).
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OVERLIJDENS  
06.12.2017 Noël Vanderhaeghen 
17.01.2018 Jules Depraetere, weduwnaar van Agnes Claerhout
01.02.2018 Michel Mat, echtgenoot van Annie De Reuze
01.02.2018 Gérard Vanrenterghem, echtgenoot van Mariette Byttebier
03.02.2018 Norbert Carnel, weduwnaar van Agnes Callens
04.02.2018 Roger Vanhoutte, echtgenoot van Jacqueline Destoppeleire
07.02.2018 Ilse Petrens    GEBOORTES 
 
19.12.2017 Xenia Boddin, dochter van Ruud en Stéphanie Van Wonterghem
03.01.2018 Fie Desmet, dochter van Frederic en Liese Dutoit
07.01.2018 Niel De Clerck, zoon van Brian en Jolien Vanpachtenbeke
07.01.2018 Olivia Minne, dochter van Dany en Fleur Crommelynck
09.01.2018 Maxim De Pessemier Mathu, zoon van Nathan Mathu en  
Gwendolyn De Pessemier
10.01.2018 Soukaïna El Attar, dochter van El Aâbd en Samira Lahnoud
17.01.2018 Karam Ammar Ayadi, zoon van Abdelmalek en Imen Hjiri
21.01.2018 Arthur Van Hamme, zoon van Dimitri en Liesbet Bultereys
25.01.2018 Léa Colpaert, dochter van Michiel en Wendy Vanderstraeten
30.01.2018 Lowieze Vercruysse, dochter van Pedro en Hannelore Vandenbogaerde
31.01.2018 Liza Agopoglu, dochter van Norbent en Duygy Agopoglu

GOUDEN BRUILOFT  
Bernard Voet en Lucette Lanneau 
(Avelgem 02.02.1968)
  
HUWELIJKEN  
19.01.2018 Gianni Van der Poorten  
en Wendy Scheire 
 
26.01.2018 Guy De Baere en  
Ellen Byttebier

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

BEVOLKINGSONDERZOEK DIKKEDARMKANKER 
Doe de stoelgangtest voor een vroegtijdige opsporing. 
 
In het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker worden alle 55 t.e.m. 74-jarigen in Vlaanderen aangespoord zich preventief 
te laten testen op dikkedarmkanker.  Vroegtijdige opsporing verhoogt immers sterk de kans op genezing. 
 
Je krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing een uitnodigingsbrief als je tot de leeftijdsgroep (55 tot en met 74 jaar)  
behoort en het twee jaar geleden is dat je een stoelgangstaal liet onderzoeken.  
 
Wil je weten wanneer je een uitnodiging met een afnameset in de brievenbus mag verwachten? 
Dat kan door via het gratis software-systeem ‘Patient Health Viewer’ gegevens over de bevolkingsonderzoeken te raadplegen. 
Download het programma via www.bevolkingsonderzoek.be.  Je hebt een eID, kaartlezer en je pincode nodig. 
 
Meer weten over het bevolkingsonderzoek? 
Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60160 tussen 9.00 en 12.00 uur en 13.00 en 16.00 uur,  
stuur een e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be, of surf naar www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker. 
Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, neem contact op met je huisarts.

Huldiging sportlaureaten 
26.01.2018 © Peter MalaiseON
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Huldiging brandweer    
27.01.2018
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AANBOD BEKEND VANAF 26 FEBRUARI 
INSCHRIJVEN VANAF 5 MAART

 

VAKANTIE-
AANBOD 

 
 

PAAS- & 
ZOMER- 

VAKANTIE 
2018

www.avelgem.be/vakantieaanbod

INTEGRATIE VRIJETIJDSPAS & UITPAS 
Vrijetijdspas wordt UiTPAS 
Vanaf dit jaar heb je niet langer een Vrijetijdspas én een UiTPAS nodig. Alles werd geïntegreerd in 1 pas, de UiTPAS.  
Met jouw UiTPAS kan je vanaf nu zowel inschrijven voor de speelpleinwerking als UiTPASpunten sparen.  

Om deel te nemen aan de speelpleinwerking ‘t Speelplein en de Kinderclub moet je over een UiTPAS beschikken. 
 
Heb je nog geen UiTPAS of Vrijetijdspas?  
Kom dan langs in Spikkerelle om een UiTPAS aan te kopen en te registreren voor de speelpleinwerking of vraag jouw  
UiTPAS online aan.   
Een UiTPAS kost eenmalig € 3. 

Heb je reeds een vrijetijdspas maar nog geen UiTPAS?  
Kom dan langs in Spikkerelle om jouw vrijetijdspas te vervangen door een UiTPAS en te 
registreren voor de speelpleinwerking.  

Heb je reeds een UiTPAS?  
Kom dan langs in Spikkerelle om jouw UiTPAS te registreren voor de speelpleinwerking of 
vul het onlineformulier (www.avelgem.be/vakantieaanbod) in.  Registreren is kosteloos 
maar wel noodzakelijk om te kunnen deelnemen.  
 
INFO: DIENST JEUGD & CULTUUR | 056 65 30 90 | jeugd@avelgem.be 
SPORTDIENST | 056 65 30 60 | sport@avelgem.be 
www.avelgem.be/vakantieaanbod
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VRIJE TIJD= UiTPASAANBOD

JEUGDBOEKENMAAND 
Eureka!  Wetenschap & techniek

Ook dit jaar wordt de Jeugdboekenmaand in de bibliotheek 
gevierd.  Om iedereen de kans te geven volop mee te genieten, 
zetten we een maand lang boeken en leesplezier extra in de 
kijker.

Eureka! In 2018 gaat de Jeugdboekenmaand over de evolutie-
theorie, over fleece truien en over gesmeerde fietsen.  Maar dat 
is niet alles.  Dat is eigenlijk pas het laatste.  Eerst is er de jonge 
Charles Darwin die kevers verzamelt.  Eerst is er de PMD-zak. 
Eerst zijn er twee wielen, een zadel, te veel bouten, en vragen 
in de kop.  Eerst is er nieuwsgierig zijn. Willen weten. Zoeken. 
Kijken. Iets uitproberen. Uitvinden. Ontwerpen.  Mislukken. 
Opnieuw proberen.  Boeken maken je nieuwsgierig. Door som-
mige boeken ga je vragen stellen.  In andere boeken vind je  
antwoorden.  Het ene boek brengt je bij het andere. Je zou kun-
nen zeggen dat deze Jeugdboekenmaand eindeloos doorgaat. 

De bibliotheek zorgt ook dit jaar voor stapels boeken, voor  
lezingen van vooraanstaande jeugdauteurs en voor ontdekkings-
tochten in de bibliotheek.  
Want hoe meer je kijkt, hoe meer je ziet. Hoe meer je ziet, hoe 
meer je wil weten. En hoe meer je weet, hoe meer je ziet. 
 
INFO: BIBLIOTHEEK AVELGEM | 056 65 30 40  
bibliotheek@avelgem.be

OPROEP LOKALE HELDEN 
Vioolles bij de bakker, een singer-songwriter bij de 
opticien, kleinkunst in een lingeriewinkel, ….  
Zo zag Lokale Helden er vorig jaar uit. 
 
Het concept blijft dit jaar hetzelfde: lokaal talent 
bewijst hun kunnen op alledaagse plaatsen. Vanaf 
begin april wordt de planning bekendgemaakt en 
kan je je eigen route uitstippelen om zoveel mogelijk 
artiesten aan het werk te zien. 
 
Noteer alvast met stip vrijdag 27 april 2018 in je 
agenda.  
Heel wat winkels houden de deuren deze avond tot 
21.00 uur open. 
 
Wens je nog deel te nemen als locatie of als lokale held?  
Stuur dan als de bliksem een mailtje naar cultuur@avelgem.be!  Inschrijven kan tot en met 18 maart 2018.

INFO: DIENST JEUGD & CULTUUR | 056 65 30 90 | cultuur@avelgem.be 

www.avelgem.be/vakantieaanbod



 

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 hon-
derden agenda’s, waaronder de UiTagenda in Avelgem Info, de digitale nieuwsbrieven en de kalender op de site!  De activi-
teiten moeten wel ingevoerd zijn tegen de deadlines: www.avelgem.be/deadlines.
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pwww.avelgem.be/uitagenda = UiTPASAANBOD

Toneelvoorstellingen Tope 
Vrijdag 02.03.18 | 20.00 uur  
Zaterdag 03.03.18 | 20.00 uur 
Zondag 04.03.18 | 18.00 uur  
Spikkerelle 
 
De jongeren van theatergezelschap Tope nemen je 
dit jaar mee naar Kenia.  Ze brengen met ‘Paprika uit 
Afrika’ een exotische komedie die je lachspieren zeker 
niet onberoerd zal laten. 
 
ORGANISATIE: Tope | 0474 05 36 29    
reservatie@tope.be | www.tope.be

Fluit en piano 

ZA 10.03.18 
19.00 UUR 
RIDDERZAAL 
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Lerarenconcert  
 

GRATIS TOEGANG 
VOORAF RESERVEREN! 

conservatorium@avelgem.be 

met optreden van Helga Jacobs (fluit) en  
Marie-Noëlle Damien (piano). 

VOORLEESHALF- 
UURTJE   
Opa Pol leest voor in de bibliotheek 
Vrijdag 16.03.18 | 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 voorleeshalfuur-
tje.  Twee punten kunnen ingeruild 
worden tegen een leuk gadget. 
 
INFO: BIBLIOTHEEK | 056 65 30 40  
bibliotheek@avelgem.be

DIGIDOKTER: ‘Betalen met je 
smartphone’ 
Zaterdag 10.03.18 | 10.00-12.00 uur | Ter Biest 
(Bibliotheek Avelgem) | € 5 of 10 UiTPASpunten  
In deze sessie komt onder meer het volgende aan bod: 
overschrijven, betalingenbeheer met apps, MobilCash, 
nieuwe betalingssystemen, ... 
  
INFO & INSCHRIJVEN (vooraf inschrijven is noodzakelijk):  
Bibliotheek: aan de infobalie of via  
avelgem.bibliotheek.be 
Spikkerelle: via www.avelgem.be/webshop 
Vormingplus: telefonisch 056 26 06 00 of  
www.vormingplusmzw.be



MEVROUW DE POES 
Zondag 11.03.18 - 15.30 uur 
Spikkerelle - € 12 - € 11 (-26/+65/abo) - € 8 (-12) 
 
Mevrouw de Poes en Muziekmatroos Petrolium stellen al 
zingend en dansend hun dierenvriendjes voor.  Spits de oren, 
smeer de stembanden en warm die beentjes maar al op! 
 
ORGANISATIE 
DIENST JEUGD & CULTUUR  
056 65 30 90  
spikkerelle@avelgem.be  
www.avelgem.be/webshop
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NACHT VAN DE GESCHIEDENIS 
Dinsdag 20.03.18 | 20.00 uur 
Spikkerelle 
 
In 1918 liet 10 % van de Avelgemse  
bevolking het leven bij een gifgasaan-
val.  Philip Vannieuwenhuyse vertelt 
over het gebruik van gifgas in de oorlog.  
Waarom zorgt gas voor zoveel slachtof-
fers?  Wordt er nu nog gifgas gebruikt?   
 
ORGANISATIE 
DAVIDSFONDS - GOKA - BIBLIOTHEEK 
056 65 30 40 | bibliotheek@avelgem.be

 

© Ivan Smeulders-Peter Pask

 

LENTECONCERT KH DE VERENIGDE VRIENDEN 
Zaterdag 17.03.18 | 19.30 uur en zondag 18.03.18 | 18.00 uur 
Spikkerelle 
 
Naar jaarlijkse traditie brengen de Jeugdharmonie, het Avelgems Percussie 
Ensemble en de Harmonie hun lenteconcert in Spikkerelle. 
 
ORGANISATIE: KH DE VERENIGDE VRIENDEN | www.harmonie-avelgem.be 

ZIVILARBEITERS 
Lezing WO I 
Zaterdag 10.03.18 - 19.30 uur 
OC Outrijve 
 
Gastspreker Donald Buyze vertelt 
over de gedwongen arbeiders en  
gedeporteerden (Zivilarbeiter)  
tijdens de Groote Oorlog.   
 
ORGANISATIE: CURIEUS AVELGEM 
0495 60 18 89  
curieus.avelgem@telenet.be

BEGIJN LE BLEU 
‘De ronde van Begijn’ 
Vrijdag 30.03.18 - 20.15 uur - Spikkerelle 
 
Beleef de perfecte start van het 
Rondeweekend met deze spetterende 
koersshow van Begijn Le Bleu.   
We krijgen twee wielerlegendes in 
Avelgem op bezoek! 
 
 
ORGANISATIE 
DIENST JEUGD & CULTUUR  
056 65 30 90  
spikkerelle@avelgem.be   
www.avelgem.be/webshop

 

Koersshow  
met  

Edwig Van 
Hooydonck en  
Nick Nuyens
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Taken
• Je werkt mee aan het permanent beheer en 

onderhoud van het openbaar domein zoals 
o.a. groenperken, wegen en begraafplaatsen

• Je schrikt niet terug voor taken zoals onkruid 
wieden, straten vegen, zwerfvuil oprapen, 
rattenbestrijding …

• Mogelijks help je ook bij begrafenissen (o.a. 
asverstrooiing)

• Je kan zowel individueel als in team werken

Interesse?
Solliciteer bij voorkeur op www.avelgem.be/vacaturesarbeider of bezorg je CV én het inschrijfformulier aan het 
college van burgemeester en schepenen, Kortrijkstraat 8, 8580 Avelgem. 

Op 15 maart 2018 om 12.00 uur wordt de kandidatenlijst afgesloten.

Om in aanmerking te komen, moet je slagen in een mondelinge proef/grondig sollicitatiegesprek.

Indiensttreding van zodra mogelijk. Het inschrijfformulier en meer info vind je op www.avelgem.be/vacaturesar-
beider of kun je opvragen via 056 65 30 30.
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VACATURES

3 arbeiders 
contractueel | voltijds | D1-D3

Profiel
• Geen diplomavoorwaarden

• Rijbewijs B

• Technische kennis van wegenbouw, groenaanleg, machi-
nes en/of een rijbewijs BE, C of CE zijn een meerwaarde

• Ook het kunnen bedienen van een (graaf)kraan, tractor 
en een verreiker is een meerwaarde

•  Je bent bereid om occasioneel ’s avonds of in het week-
end te werken (begrafenissen, opkuis zaterdagmarkt, 
plaatsen van signalisatie …)

Wij bieden
• Contract van bepaalde duur, na gunstige evaluatie volgt een contract on-

bepaalde duur

•  Een veelzijdige job in een aangename werkomgeving, een aangepaste be-
zoldiging, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding

• Aanvangsloon brutomaandsalaris: € 1.854,69 | eindloon brutomaand- 
salaris: € 2.886,62

• Functierelevante anciënniteit komt in aanmerking

• 2 jaar werfreserve 


