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BEDRIJVENGIDS LEGT LINK NAAR FACEBOOK 
Avelgem zet al haar ondernemers op de kaart via de Bedrijvengids.  Voor deze ondernemers is er goed nieuws: vanaf  
september is het mogelijk om het logo, een omslagfoto, de omschrijving en de openingsuren van de onderneming automa-
tisch te laten updaten. 

Waar iedere ondernemer die gegevens vroeger manueel moest aanvullen, haalt de bedrijvengids die info voortaan automa-
tisch van de Facebookpagina.  Op die manier is de gids altijd up-to-date en zien de pagina’s er een stuk levendiger uit. 

Op zoek naar een bedrijf of ondernemer?  Neem zeker een kijkje in de Avelgemse Bedrijvengids. 
 
INFO: DIENST COMMUNICATIE & BELEIDSONDERSTEUNING | 056 65 30 30 | info@avelgem.be

Meer dan 70% van de jongeren vindt hulp bij Awel, de Vlaamse hulp- en informatielijn voor 
kinderen en jongeren.  Meer dan 70% zou Awel ook aanraden aan een vriend(in).  
 
“Na een antwoord begin je terug opnieuw, vol hoop en helemaal blij.  Het helpt je om je  
eroverheen te zetten en positief te denken. Dankje Awel!”
(Meisje, 12 jaar) 
 
Maar, 
slechts 1 op 8 telefonische oproepen en chatoproepen kan door Awel worden beantwoord.  
Dat is ontnuchterend weinig.   
Awel zoekt dringend 140 extra vrijwilligers.  Word een luisterend oor.  Iets voor jou?  
Surf naar www.awel.be

AWEL 
KINDER- & 
JONGERENTELEFOON 
ZOEKT VRIJWILLIGERS 

VIA DE APP 112 KAN JE OOK DE NOODCENTRALES VERWITTIGEN
  
Met de app 112 BE kan je nu ook de brandweer, zieken-
wagen en/of politie verwittigen in noodsituaties.  Met 
deze app kan je gewoon op het icoontje klikken van 
brandweer, ambulance of politie en hoef je geen tele-
foonnummers in te geven.  Dit kan heel handig zijn bij 
panieksituaties.   
 
Dankzij deze app kunnen de noodcentrales je ook makke-
lijker lokaliseren.   
Verder heeft deze app ook een chatfunctie en kan je door 
je registratie in de app reeds vooraf medische informatie 
doorgeven.

INFO: www.112.be/nl/app
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UIT DE GEMEENTERAAD VAN 26 JUNI 2017
 
 
§ Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze herinrichting voormalige stationsomgeving 
In overleg met de drie andere partners (De Lijn, Agentschap Wegen & Verkeer, Provincie West-Vlaanderen) en afgestemd op 
de lopende private bouwprojecten op de site is de ontwerper tot een definitief plan en bestek gekomen en kan het gemeente-
bestuur het openbaar domein in de stationsomgeving heraanleggen.   
INFO: DIENST GRONDGEBIEDZAKEN| 056 65 30 30 | stedenbouw@avelgem.be 
 
§ Vaststelling reglement voor het toekennen van subsidies aan scholen voor de realisatie van vergroeningsprojecten  
op en/of rond het schooldomein 
INFO: DIENST GRONDGEBIEDZAKEN| 056 65 30 30 | stedenbouw@avelgem.be 
 
§ Goedkeuring opdracht Leiedal voor intergemeentelijke samenaankoop elektriciteit en aardgas 
Voor de periode 2014-2017 groepeerden 10 steden en gemeenten zich via Leiedal om gezamenlijk elektriciteit en aardgas 
aan te kopen voor de eigen gebouwen en de openbare verlichting.  Op die manier kunnen gunstige energieprijzen bekomen 
worden. 
INFO: DIENST GRONDGEBIEDZAKEN| 056 65 30 30 | stedenbouw@avelgem.be 
 
§ Goedkeuring fiets- en circulatieplan voor Avelgem centrum 
Het fiets- en circulatieplan beoogt een verbeterde verkeersveiligheid voor fietsers in schoolomgevingen, een verbetering van 
het comfort voor de fietsers en dus een verhoogd fietsgebruik. 
INFO: DIENST OPENBARE WERKEN EN PATRIMONIUM | 056 65 30 30 | mobiliteit@avelgem.be 
 
§ Goedkeuring aankoop kasteel Scheldeburcht in de Kasteelstraat 
INFO: DIENST JEUGD & CULTUUR | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be 
 
§ Goedkeuring aankoop bandenkraan en toebehoren voor de dienst openbare werken 
INFO: DIENST OPENBARE WERKEN EN PATRIMONIUM | 056 65 30 30 | technische.dienst@avelgem.be 
 
§ Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor de oprichting van jeugd- en sportvoorzieningen in Outrijve 
INFO:  DIENST JEUGD & CULTUUR | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be 
            SPORTDIENST | 056 65 30 60 | sport@avelgem.be 
 
§ Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor onderhoud en herstelling van diverse wegen 
INFO: DIENST OPENBARE WERKEN EN PATRIMONIUM | 056 65 30 30 | mobiliteit@avelgem.be

NIET-DRINGENDE 
HULPVERLENING:  
NU OOK ONLINE 
 

Sinds kort kunnen inwoners met wateroverlast, stormschade  
of een wespennest ook online hun probleem melden op  
www.hvzfluvia.be.  
Vorig jaar voerde de brandweer ongeveer 3.500 wespen- 
verdelgingen uit.  Dat is veel als dit allemaal via de vertrouwde 
niet-dringende-telefoon-hulplijn moet verlopen.   
Om het gebruiksgemak van de niet-dringende hulp te  
optimaliseren, is er nu ook een webloket.  
De wespenchecker helpt je om het verschil tussen een  
hommel, bij of wesp te herkennen.  
INFO: www.hvzfluvia.be

OPENDEUR 
BRANDWEERKAZERNE 
Zondag 10.09.17 | vanaf 11.00 uur 
Brandweerkazerne: Oudenaardsesteenweg 50, Avelgem 
 
Het thema van de opendeurdag is ‘moderne interventie-
middelen en -technieken’.  Er zijn onder meer demonstra-
ties (namiddag) en er is kinderanimatie. 
INFO: brandweer@avelgem.be
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LEEFOMGEVING

Iedereen houdt van een propere gemeente.  Want een propere gemeente is een mooie 
gemeente. Maar dat is niet altijd zo gemakkelijk.  Misschien herken je jouw school, club of 
vereniging wel in één van deze situaties? Op jullie terreinen zwerft heel wat vuil rond, je wil 
dit al langer aanpakken: maar hoe begin je daar nu aan? Jullie doen samen al heel wat tegen 
zwerfvuil, maar jullie willen graag meer doen. Je bent een leerkracht of vrijwilliger en wil een 
groep jongeren engageren voor een propere buurt, maar hoe motiveer je hen?

OPERATIE 
PROPER 

Operatie Proper is er voor jou
Met Operatie Proper willen Imog en de Mooimakers jou en je school, club of vereniging ondersteunen in je engagement tegen 
zwerfvuil. We helpen je met: 
•  een concreet en haalbaar actieplan tegen zwerfvuil 
•  opruimmateriaal als je een actieplan indient 
•  educatieve pakketten en communicatiemateriaal om kinderen en jongeren te sensibiliseren 
•  een online platform dat je toelaat je vooruitgang bij te houden en te delen 

Een mooi engagement verdient een mooie beloning
Dankzij jullie engagement kunnen we Vlaanderen mooier maken.  Daarom bedanken we jullie op 
het einde van de rit voor al jullie inspanningen. Naargelang het aantal leerlingen of leden kan de 
beloning variëren: 
• voor scholen: tussen € 150 en € 1 500 
•  voor verenigingen: tussen € 112,50 en € 1 125 
 
Registreer je in september op de website www.mooimakers.be/operatie-proper en maak het samen mooi!
INFO: DIENST MILIEU | 056 65 30 30 | milieu@avelgem.be

SCHOOLFIETSROUTEKAARTEN 
WIJZEN LEERLINGEN DE WEG 
NAAR SCHOOL 
 
www.schoolfietsroutekaart.be 

Op www.schoolfietsroutekaart.be vind je aangewezen 
fietsroutes naar de secundaire school, met vermelding 
van de aandachtspunten.  De schoolfietsroutes zijn vol-
ledig digitaal raadpleegbaar, maar je kunt je traject ook 
afdrukken.  
 
De schoolfietsroutekaarten moeten de fietsveiligheid 
van de leerlingen verbeteren en hen aanmoedigen om 
meer met de fiets naar school te rijden.  Je vindt op de 
kaart eveneens de bus- en tramlijnen en haltes. 

De website is een handig middel in de klas voor een 
les over kaartlezen of als aanknopingspunt voor een 
klasgesprek over veilig verkeer en mobiliteit. 

De toepassing is een initiatief van de provincie West-
Vlaanderen, met de steun van de secundaire scholen, 
gemeenten, politiezones en de Fietsersbond.  
Er zijn ondertussen reeds van 30 gemeenten school-
fietsroutes aangeduid. 
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PROJECT ROND  
DEMENTIE:  
DE ALZHEIMERCODE  
WZH Ter Meersch, WZC Sint-Vincentius en de Bibliotheek 
 
DEMENTIE IN DE KIJKER 
Infostand in de bibliotheek (25.09.17 - 06.10.17) 
We willen dementie uit de taboesfeer halen en bespreekbaar 
maken, ook bij mensen die er nog nooit mee geconfronteerd 
werden.  Op deze manier helpen we mensen met dementie en 
hun omgeving om zich meer begrepen en welkom te voelen in 
onze maatschappij. 
Boeken en dvd’s, voor jong en oud, worden in de kijker gezet. 
Ook zijn er verrijkende folders en brochures verkrijgbaar. 
INFO: BIBLIOTHEEK | bibliotheek@avelgem.be | 056 65 30 40
 
MUZIKALE HERINNERINGEN AAN VROEGER 
door Martin Dejonghe  
Donderdag 19.10.17 | 14.30 uur | Spikkerelle 
Koffie met gebak gevolgd door een muzikaal optreden met 
oude bakelietplaten.  Prijs € 8 - Tickets via WZC Sint-Vincentius: 
056 64 86 48 of WZH Ter Meersch: 056 65 07 80.

MUZIEK, VERGEET ME NIET 
door The Pop Oldies & Koor aan de Schelde  
Woensdag 08.11.17 | 14.30 uur | Spikkerelle 
Optreden van het contactkoor van WZC Sint-Vincentius en WZH Ter Meersch gevolgd door een receptie.   
Prijs € 5 - Tickets via WZC Sint-Vincentius: 056 64 86 48 of WZH Ter Meersch: 056 65 07 80.

TEXTIELINZAMELING
Woensdag 20 september 2017 
 
Stop jouw herbruikbaar textiel in de stevig dichtgebonden 
textielzak, die je vooraf in je brievenbus krijgt. 
De zakken worden afgehaald vanaf 8.00 uur.  Zet ze dus tijdig op de stoep.   
 
Wat mag er in de textielzak? 
Droge kledij, lakens, dekens, gordijnen, draagbaar schoeisel, lederwaren, ... 
 
Wat mag er zeker niet in de textielzak? 
Vuile kledij en textiel, versleten schoeisel, vloerbekleding, ander afval, ...

INFO: www.dekringloopwinkel.be
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OVERLIJDENS 
12.06.2017 Jeannette Deleersnijder, weduwe van Georges Coppens
14.06.2017 Gilbert Withouck, echtgenoot van Cecilia Vandeghinste
14.06.2017 Roger Segaert, echtgenoot van Marie Louise Decock
17.06.2017 Andreas Deruyck, echtgenoot van Jacquelinne De Waele
22.06.2017 Lutgardis Vandenbulcke, echtgenote van Jean-Claude Rysselinck
30.06.2017 Louisa Embrechts, weduwe van André Vanmaercke
08.07.2017 Antoinette Vanmarcke, weduwe van Maurice Van Leynseele
07.07.2017 Blanche Lefebvre, weduwe van Victor Demets
12.07.2017 Roland Heyte, echtgenoot van Emilia Huyghe
14.07.2017 Dirk Honoré, echtgenoot van Nicole Lavaert
20.07.2017 Jeanne Callens, weduwe van Valère De Jonghe
21.07.2017 Katrien Vandenberghe, echtgenote van Paul Decoster
28.07.2017 André Vanleynseele, weduwnaar van Jeannine Pot
30.07.2017 Emilienne Stalpaert, weduwe van Petrus Van Rampelberg 
04.08.2017 Palmer Vandendriessche, echtgenoot van Oda Verhoest
 
 GEBOORTEN 
13.06.2017 Amelia Clarke, dochter van Christopher en Joke Anckaert
16.06.2017 Dima Migdisi, zoon van Daniele en Melina Balta
27.06.2017 Milo Dorny, zoon van Jeremy en Hanne Vergucht
29.06.2017 Vic Vanhaesebrouck, zoon van Jelle en Lisa Supply
07.07.2017 Finn De Lombaerde, zoon van Niels en Sara Bellis
11.07.2017 Astrid Desmet, dochter van Tim en Sofie Verschraegen
11.07.2017 Lobke Coussement, dochter van Tim en Lynn Ramard
12.07.2017 Amina Safari, dochter van Jafar en Shiribane Hamza
27.07.2017 Isra Niazi, dochter van Mohammad Nahim en Leonora Igrishta 
 
 HUWELIJKEN 
17.06.2017 Jonathan Desmet en Jolieke Maiheu
23.06.2017 Simon Vandeputte en Ellen Coudijzer
30.06.2017 Davy Debaere en Sarina Himpe
01.07.2017 Danny Coetsier en Lucie Constandt
01.07.2017 Steven Delannoy en Sofie Verbrugghe
01.07.2017 Mathieu Velghe en Karen Declercq
07.07.2017 Karel Holvoet en Heleen Vervust
07.07.2017 Marcellino Samyn en Stéphanie Lenez
10.07.2017 Tom Beunens en Leen Ketelair
14.07.2017 Pieter Balcaen en Lies Soete
22.07.2017 Dave Platteau en Natalie Colpaert
29.07.2017 Ioànnis Tandt en Lisa Depraetere
04.08.2017 Pieter-Jan Baert en Jolien Coetsier
05.08.2017 Angelo Caes en Lies Vanden Bogaerde
05.08.2017 Rowan Van Meerhaeghe en Larissa Durieux
05.08.2017 Kevin Vandendriessche en Anneleen De Paepe
05.08.2017 Alberto D’Angelo en Fanny Balcaen

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 39 969

JUBILEA  
BRILJANTEN BRUILOFT
Albertus Degraeve en Paula Mortier 
(Avelgem 14/08/1952)
René Vandenbroucke en Rachel 
Boonaert ( Kooigem 16/08/1952)

DIAMANTEN BRUILOFT
Etienne Tack en Dénise De Sutter  
(Avelgem 16/07/1957)
 
GOUDEN BRUILOFTEN 
André Planckaert en Marie Jozef 
Verspaille (Zwevegem 23/06/1967)
Hubert Moreels en Ethelda Decock 
(Harelbeke 03/07/1967)
Bernard Mespreuve en Marie Thérèse 
Scherpereel (Sint-Denijs 06/07/1967)
Lucien Vercruysse en Magdalena David 
(Ruien 14/07/1967)
Jozef Clarysse en Lena Wet  
(Sint-Andries 20/07/1967)
Henri Rommens en Marie Christine 
Debleekere (Outrijve 20/07/1967)
Frans Vercouter en Maria Vergeynst 
(Kwaremont 22/07/1967)
Ghislain Defoor en Françine Ruysschaert 
(Outrijve 03/08/1967)

100-JARIGE
Lea Decraene (Ronse 23/07/1917)

BLOEDINZAMELING  
Maandag 4 september 2017 
18.30 tot 21.00 uur
Sint-Jan Berchmansbasisschool 
Leopoldstraat Avelgem

FEEST 60-JARIGEN 
 
Ben je geboren in 1957?  
Geef je naam door via 60jarigen2017@gmail.com.  Zo zal je meer informatie  
verkrijgen over het feest van de 60-jarigen op zaterdag 25 november 2017 in 
Salons Alta Ripa met om 18.30 uur een ontvangst op het gemeentehuis.
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JURYLEDEN KJV-AVELGEM GEZOCHT: LEES JE MEE?
De Bibliotheek van Avelgem is op zoek naar echte boekenwurmen. 
Ben je tussen 4 en 16 jaar en verslind je boeken? Dan ben jij de geknipte persoon om deel uit te maken van de Kinder- en 
Jeugdjury Vlaanderen, de jury die op zoek gaat naar het beste jeugdboek.  
 
Als jurylid lees je van september 2017 tot april 2018 acht vooraf geselecteerde, prachtige boeken aangepast aan je leeftijd. 
Ouders, grootouders, juf of meester helpen graag een handje bij de kleinsten.  Deze boeken kun je gratis in de bibliotheek 
ontlenen.  Voor wie het wat moeilijker heeft met het lezen: alle KJV-boeken zijn ook in groteletterdruk of als luisterboek ver-
krijgbaar. 
 
Als je als jurylid alle titels van jouw leeftijdsgroep gelezen hebt, dan kan je stemmen.  Welk boek vond je het mooiste, het op 
een na mooiste,…  Je maakt een eigen top 8.  Dit is jouw stem.  In april worden alle stemmen van heel Vlaanderen (via de  
bibliotheken) verzameld en geteld.  En zo weten we welke boeken er door de juryleden bekroond worden.  Deze KJV-
bekroningen zijn de enige jeugdboekenprijzen in Vlaanderen die door de kinderen/jongeren zelf toegekend worden en zijn dan 
ook uniek en speciaal. 
 
Lees je ook mee? 
Inschrijven is gratis en kan op verschillende manieren: 
•  stuur een mailtje naar bibliotheek@avelgem.be 
•  schrijf je telefonisch in via 056 65 30 40 
•  vul het inschrijvingsformulier KJV in (vanaf september beschikbaar in de bibliotheek en op de website www.avelgem.be/ 
bibliotheek). 
Leerkrachten die bereid zijn enkele bijna-boekenwurmen te motiveren, zijn van harte welkom.

= UiTPASAANBOD

INSTAPMOMENTEN AVELGEMSE SPORTCLUBS 
Bij de start van het nieuwe seizoen zetten verschillende Avelgemse sportclubs met jeugdwerking hun deuren open voor 
nieuwe leden. Het moment dus om kennis te maken met jouw favoriete sport!  Zo zijn er open trainingen basketbal  
(bertverriest@hotmail.com), open trainingen voetbal van KVK (pascal.dhaene@kvkavelgem.be) en van Karate-
Do Avelgem (claudine.algoet@gmail.com).  Alle instapmomenten en contactgegevens werden gebundeld in een 
folder die te verkrijgen is bij de sportdienst of die je kan downloaden via https://www.avelgem.be/nieuws/
september-2017-maand-van-de-sportclub 

INFO: SPORTDIENST | 056 65 30 60 | sport@avelgem.be
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= UiTPASAANBOD

INSCHRIJVINGEN DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS  
De inschrijvingen voor het deeltijds kunstonderwijs, zowel voor het CONSERVATORIUM als voor GAVKA, zijn volop aan de 
gang!  Ben je muzikaal aangelegd, sta je te popelen om een muziekinstrument te bespelen, hou je van woordkunst, voor-
dracht of toneel?  Ben je een creatieve duizendpoot die graag tekent, schildert of met vormen en kleuren tovert?  
Schrijf je dan zeker in bij het kunstonderwijs in Avelgem!  
Dat kan online via www.mijnacademie.be/conservatoriumkortrijk of www.mijnacademie.be/academiekortrijk. 

FIETSROUTES EN 
ROLSTOELVRIENDELIJKE 
WANDELROUTES 
BURENSPORTDIENST    
De Burensportdienst, een intergemeen-
telijke samenwerking van sportdiensten 
waaronder de Avelgemse sportdienst, 
werkte samen met de provincie West-
Vlaanderen en Sport Vlaanderen diverse 
fietsroutes en rolstoelvriendelijke wan-
delroutes uit. 

De fietsroutes zijn gebaseerd op het fiets-
knooppuntennetwerk, de wandelroutes 
werden gescreend op toegankelijkheid en 
degelijke ondergrond.

Zowel de fiets-
routes als de rol-
stoelvriendelijke 
wandelroutes 
werden gebun-
deld in handige 
brochures die  
gratis te verkrij-
gen zijn bij de 
sportdienst. 
 
INFO: 
SPORTDIENST 
056 65 30 60  
sport@avelgem.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.
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pwww.avelgem.be/uitagenda = UiTPASAANBOD

START SEIZOEN SPIKKERELLE 17-18  
SARAH FERRI 
Vrijdag 15.09.17 | 20.15 uur | Spikkerelle | Prijs: € 16 - € 15 (-26/+65) 
Filmische muziek met een sound die zweeft tussen die van Lana Del Rey  
en Ennio Morricone. 
 
COMEDYNIGHT MET XANDER DE RYCKE
Zaterdag 16.09.17 | 20.15 uur | Jeugdhuis KRAK| Prijs: € 10 (ADD) - € 8 (VVK) 
i.s.m. Jeugdhuis KRAK 
 
WORKSHOPS MEUBELEN MAKEN VAN PALETTEN
Woensdag 20.09.17 (toog maken) en 04.10.17 (wijnrekje) | 18.00 - 22.00 uur  
OC Kerkhove| Prijs: € 60 per sessie (er kan apart ingeschreven worden) 
 
JEUGDFILM ‘DE LEEUWENKONING’
Woensdag 27.09.17 | 13.30 uur | Spikkerelle | Prijs: € 2 (popcorn inbegrepen) 
 
ORGANISATIE: Dienst Jeugd & Cultuur | spikkerelle@avelgem.be | 056 65 30 90 | www.avelgem.be/webshop

 

 

OPENDEURDAGEN DANCE4FRIENDS 
 
Zondag 03.09.17 | 17.00 uur  
Zaterdag 09.09.17 | 19.00 uur 
Regency, Leopoldstraat 7, 8580 Avelgem 
 
Ontdek diverse dansstijlen zoals: koppeldans, fundance, 
zumba, breakdance... 
 
ORGANISATIE: Dance4friends | infodance@4friends.be  
0470 85 07 50 | www.dance4friends.be

 

HAMTAMTAM-FEEST 
 
Zondag 03.09.17 | vanaf 11.00 uur  
Spikkerelle, Scheldelaan 6, 8580 Avelgem 
Toegang gratis | Barbecue: € 18 - € 10 (kinderen) 
 
De Harmonie van Avelgem organiseert een groots barbe-
cuefestijn en zorgt voor sfeervolle muzikale omlijsting.   
 
ORGANISATIE: KH De Verenigde Vrienden  
harmonie@harmonie-avelgem.be  
www.harmonie-avelgem.be 

 WAARMAARDE FEEST 
 
Vrijdag 08.09.17 vanaf 20.00 uur: Fjiste Warminal (karaoke, afterparty)  
Zaterdag 09.09.17 vanaf 14 uur: kaarting, quiz 
Zondag 10.09.17 vanaf 9 uur: wandeling, barbecue, WK Sletseschieten 
Feestterrein Waarmaarde Feest, Oudenaardsesteenweg 380, 8581 Waarmaarde 
 
ORGANISATIE: Waarmaarde Leeft | info@waarmaarde.be | www.waarmaarde.be
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pwww.avelgem.be/uitagenda = UiTPASAANBOD

Zondag 17.09.17 | 10.00 - 18.00 uur 
Spikkerelle, Scheldelaan 6, 8580 Avelgem 
Toegang gratis 
 
Op zaterdag 16 (vernissage op uitnodiging) en zondag 17 septem-
ber 2017 wordt Avelgem even het centrum van de fotografie in de 
provincie.  Het West-Vlaams Verbond van Fotokringen Digitaal en 
Het Centrum voor Beeldexpressie organiseren dat weekend het 
toonmoment van de provinciale fotowedstrijd “Best of West”. 
 
Alle aanvaarde werken van de fotowedstrijd zullen tijdens dit foto-
weekend te zien zijn op projectie.  Curator Valerie Clarysse en Dirk 
Liviau ( projectverantwoordelijke ) bepaalden uit alle aanvaarde 
werken een gemeenschappelijk onderwerp.  De geselecteerde  
werken werden op groot formaat geprint en kregen een eigen 
expo.

INFO: secretariaat WVFD | wvfd@telenet.be | 0468 30 81 40 

BEST OF WEST TE  
GAST IN AVELGEM 

 

OPEN MONUMENTENDAG   
Op Open 
Monumentendag kan 
de cultuurliefhebber 
zijn hart ophalen bij 
drie boeiende gratis 
activiteiten. 
. De deuren van de 
Scheldeburcht in 
Avelgem worden van 
10.00 tot 17.00 uur 
geopend voor het  
publiek.  GOKA 
(Geschied- en 
Oudheidkundige Kring 
Avelgem) zorgt voor 
duiding tijdens een ge-
animeerde rondleiding.
. De Vrienden van de Molen geven tussen 10.00 en 17.30 
uur rondleidingen in de Tombeelmolen te Outrijve.   
Bij voldoende windkracht draait en maalt de molen op 
volle toeren. Voor de lekkerbekken zijn er pannenkoeken 
met Tombeelmeel. 
. Het RAMS (Regionaal Archeologisch Museum aan de 
Schelde) in Waarmaarde herbergt de grootste collectie 
archeologische vondsten uit het West-Vlaamse deel van 
de Scheldevallei. Vanaf 10.00 uur kan je het museum en 
de archeologische site bezoeken.
 
MEER INFO: www.openmonumenten.be 
DIENST JEUGD & CULTUUR | cultuur@avelgem.be  
056 65 30 90

 

DIGIDOKTER:  
KIES DE JUISTE SMARTPHONE  
Zaterdag 16.09.17 | 10.00 - 12.00 uur 
Zaal Ter Biest - Bibliotheek 
Doorniksesteenweg 77A, Avelgem 
€ 5 
 
INFO & INSCHRIJVEN: 
Bibliotheek: aan de infobalie 
www.avelgem.be/webshop 

(c) Couple Bizarre - Liviau Dirk

DAG VAN DE ARCHITECTUUR
Zondag 10.09.17 | 10.00 - 18.00 uur | vrij toegankelijk 
Kunstkerk Bossuit 
 
Op de Dag van de Architectuur openen opmerkelijke  
gebouwen en ontwerpbureaus in Vlaanderen en Brussel hun 
deuren.  De kunstkerk in Bossuit is geselecteerd  omwille van 
de architecturale kwaliteiten van het gebouw.   
De selectie gebeurde door master- en doctoraatsstuden-
ten architectuur en stedenbouw.  Op 10 september is de 
kunstkerk de hele dag te bezichtigen en zijn er rondleidingen 
voorzien. 
 
INFO: www.festivalvandearchitectuur.be/programma/ 
da-repeat-kunstkerk-bossuit 
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 THEATER- & ONDERHOUDSTECHNICUS 
C1-C3 | voltijds | onbepaalde duur 

TAKEN  
• Onderhoud en bediening technische en audiovisuele  
infrastructuur GC Spikkerelle  
• Actieve begeleiding bij podiumactiviteiten:  
    o Voorbereiden podium 
    o Bediening licht en geluid 
    o Plaatsen audiovisuele apparatuur 
• Diverse taken zoals controle materialen uitleendienst,  
contacten met brouwer, huur materialen, communicatie  
met aannemers en onderhoudsfirma’s … 
•Onderhoud algemene installaties GC Spikkerelle en  
ontmoetingscentra 
 
De volledige functiebeschrijving vind je op  
www.avelgem.be/theaterenonderhoudstechnicus. 
 
PROFIEL 
• Minstens diploma secundair onderwijs 
• Basiskennis theatertechniek (in het bijzonder licht en  
geluid) is noodzakelijk  
• Bereid tot frequent avond- en weekendwerk 
 
WIJ BIEDEN 
• Brutomaandsalaris bij 0 jaren anciënniteit: € 1.889,55 (dit 
bedrag kan verhoogd worden als je relevante ervaring bewijst) 
• Hospitalisatieverzekering  
• Maaltijdcheques 
• Tweede pensioenpijler  
• Fietsvergoeding 
• 2 jaar werfreserve  
 
INTERESSE 
Vul ten laatste zondagavond 17 september het  
inschrijfformulier in via  
www.avelgem.be/theaterenonderhoudstechnicus.  
Meer info: personeelsdienst@avelgem.be | 056 65 30 30

VACATURES GEMEENTE AVELGEM

TAKEN  
Naast jouw hoofdtaak als redder (redden, technische contro-
les uitvoeren, schoonmaak zwemhal en aanpalende ruimtes) 
help je bij de zwembadanimatie, kassadienst en het onthaal. 

Je werkt meestal op woensdagavond, vrijdagavond en 
zondagvoormiddag.

De volledige functiebeschrijving vind je op www.avelgem.be/
redderanimator. 
 
 
PROFIEL 
Je bezit het hoger reddersbrevet met geldig bijscholings- 
attest. 

 
 
WIJ BIEDEN 
• Brutomaandsalaris bij 0 jaren anciënniteit: € 927,34  
(dit bedrag kan verhoogd worden als je relevante ervaring 
bewijst) 
• Hospitalisatieverzekering  
• Maaltijdcheques 
• Tweede pensioenpijler  
• Fietsvergoeding 
• 2 jaar werfreserve  
 
 
INTERESSE 
Vul ten laatste zondagavond 17 september het inschrijf- 
formulier in via www.avelgem.be/redderanimator. 
Meer info: personeelsdienst@avelgem.be | 056 65 30 30

 

REDDER-ANIMATOR 
D1-D3 | halftijds | onbepaalde duur 


