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RONDE VAN VLAANDEREN Alle randactiviteiten moeten gemeld worden voor  
12 februari 2018! ZONDAG 01.04.18

Op zondag 1 april 2018 vindt de 102de Ronde van Vlaanderen plaats.  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 plaats vindt.  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 12 februari 2018 gemeld wor-
den 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 Spikkerelle. 

BIJENVRIENDELIJK GROENBEHEER 
In 2018 wil Avelgem inzetten op een meer bijenvriendelijk groenbeheer.  Bijen hebben het bijzonder moeilijk  

om hun populaties in stand te houden.  De afbouw en stop op het gebruik van pesticiden lijken niet voldoende.   
Andere wijzigingen in het groenbeheer hebben een positieve invloed op de bijen en andere nuttige insecten. 

Een eenvoudige aanpassing in het groenonderhoud is het gefaseerd snoeien.  Zo kunnen de wilgen geknot worden  
over meerdere jaren.  Op die manier hebben de insecten steeds een toevlucht op de nog niet geknotte bomen.

 
INFO: DIENST OPENBARE WERKEN & PATRIMONIUM | 056 65 30 30 | technische.dienst@avelgem.be

WAARDERING OPENBAAR GROEN
Avelgem heeft opnieuw de hoogst mogelijke waardering gekregen van de jury van de VVOG  
(Vereniging Voor Openbaar Groen) voor de algemene begroening en bebloeming.  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.

BETAAL MET BANCONTACT
Het betalen met cash geld in de gemeentelijke diensten wordt ontmoedigd.  Voor heel wat inschrijvingen is de webshop  
voorhanden en in de bibliotheek, de sportdienst en de dienst burgerzaken kan met bancontact betaald worden.  
 ZWEMBAD LATER OPEN OP 21 FEBRUARI!
Door de interscolaire zwemnamiddag is het zwembad op woensdag 21 februari 2018 pas open om 18.00 uur voor publiek.
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UIT DE 
GEMEENTERAAD VAN 
18 DECEMBER 2017
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GOEDKEURING VERKEERSREGLEMENT SINT-AMANDSWIJK KERKHOVE
Het aanvullend reglement omvat volgende aanpassingen: eenrichtingsverkeer  
(uitgezonderd voor fietsers); parkeerverbod t.h.v. huisnrs. 35 tot en met 39;  
parkeerplaats voorbehouden voor bussen aan de ingang van de school;  
parkeren deels op voetpad t.h.v. huisnrs. 24 tot en met 34;  
parkeerstrook markeren t.h.v. huisnrs. 51 tot en met 60.   
INFO: DIENST OPENBARE WERKEN EN PATRIMONIUM | 056 65 30 30  
mobiliteit@avelgem.be

GOEDKEURING AANSTELLING STUDIEBUREAU
Er zal een studiebureau aangesteld worden om het aanbestedingsdossier op te maken voor de heraanleg van voetpaden in 
verscheidene straten.  In een eerste fase zullen de voetpaden in de Molendam, Sint-Amandswijk en Korenstraat heraangelegd 
worden.   
INFO: DIENST OPENBARE WERKEN EN PATRIMONIUM | 056 65 30 30 | mobiliteit@avelgem.be 

GOEDKEURING AANKOOP TELESCOOPLADER
Het bestek, de kostenraming (80.000 euro) en de lastvoorwaarden voor de aankoop van een telescooplader voor de dienst 
openbare werken werd goedgekeurd.  Een telescooplader wordt gebruikt om zware ladingen op te pakken en te verplaatsen, 
bijvoorbeeld voor het aan- en afvoeren van aarde, gravé, stabilisé; laden en lossen van materialen op paletten op en van  
hogere voertuigen; vervoer van nadarwagens en aanhangwagens, ... 
INFO: DIENST OPENBARE WERKEN EN PATRIMONIUM | 056 65 30 30 | mobiliteit@avelgem.be 

GOEDKEURING HUUROVEREENKOMST LOODS
De nieuwe huurovereenkomst voor de loods in de Knobbelstraat voor een periode van 9 jaar werd goedgekeurd.   
In deze loods wordt het gemeentelijk wagen- en machinepark geplaatst. 
INFO: DIENST OPENBARE WERKEN EN PATRIMONIUM | 056 65 30 30 | mobiliteit@avelgem.be 

GOEDKEURING VERNIEUWEN VERLICHTING KLEEDKAMERS
De opdracht werd goedgekeurd voor het vernieuwen van de verlichting in de kleedkamers van het zwembad.  Eandis zal deze 
werken uitvoeren (43.199,42 euro).  De oude verlichting zal vervangen worden door nieuwe degelijke, duurzame en energie-
zuinige lichten met hoog rendement en voorzien van aanwezigheidsdetectie waar nodig.   
INFO: SPORTDIENST | 056 65 30 60 | sport@avelgem.be

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, ...

TEXTIELINZAMELING
WOENSDAG 28.02.18 

INFO: www.dekringloopwinkel.be
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Drukbestand Politieke Geschiedenis Avelgem affiche A3.pdf   1   30-12-2017   09:58:04

Deze publicatie is het resultaat van jarenlange studie en uitgebreid bronnenonderzoek in archieven over het hele 
land.  Ook heel wat Avelgemnaren boden inkijk in hun privé-archieven.   
Voor meer info en verkooppunten van het boek: GOKA (Geschied- en Oudheidkundige Kring Avelgem)   
byls.lieven@scarlet.be  
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Netbeheerders Eandis en Infrax plaatsen 
dit jaar de eerste 750 van in totaal 2.500 
nieuwe publieke laadpalen voor elek-
trische wagens in Vlaanderen.   
In elke gemeente komt dit jaar al min-
stens één laadpaal.  Het eerste exemplaar 
in Avelgem staat in de Leopoldstraat op 
de parking van het woonzorghuis Ter 
Meersch.  
 
De komende jaren worden nog laadpalen 
bijgeplaatst in de gemeente.  De volgende 
laadpaal komt in de Stationsomgeving. 
 
Aan elke laadpaal kunnen twee auto’s 
tegelijk opladen.  De parkeerplaatsen bij 
de laadpaal zijn voorbehouden voor  
elektrische wagens waardoor andere 
wagens hier dus niet mogen parkeren. 

LEEFOMGEVING

 
INFO: Dienst openbare werken | 056 65 30 30 | mobiliteit@avelgem.be

HAKSELRONDE   
Praktisch:
Wanneer? Van 26 februari tot 16 maart 2018.
Prijs? Het eerste uur is gratis, vanaf het tweede werkuur wordt 25 euro per begon-
nen uur aangerekend.
Inschrijven? Bezorg het inschrijfstrookje aan de dienst milieu in het gemeentehuis, 
via www.avelgem.be/hakselen of via milieu@avelgem.be. De aanvraag moet  
ingediend zijn tegen 12 februari 2018.  
 
Worden niet gehakseld, noch meegenomen:
Snoeihout waarvan de takken kriskras op elkaar gestapeld zijn, takken met door-
nen 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 26 februari tot 16 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).

"

EERSTE PUBLIEKE LAADPAAL  
VOOR ELEKTRISCHE WAGENS  

IN GEBRUIK GENOMEN

OPROEP AAN 
ENERGIEBEWUSTE 

AANNEMERS 

Wist je trouwens dat een gezin na een renovatie (cv-ketel, ramen, dak en muren) gemiddeld 1.400 euro per jaar bespaart?  
En dat het de bouwsector jaarlijks 240 nieuwe jobs oplevert als we de ambities van Warmer Wonen realiseren?  Om energie-
bewuste aannemers alvast bij de klant te brengen én omgekeerd, lanceerde Intercommunale Leiedal een tweede oproep voor 
de aannemerspool. Ben je een aannemer, installateur, producent of leverancier die duurzaam, vakbekwaam en energiebewust 
renoveren een warm hart toedraagt? Stel je dan voor 9 maart 2018 kandidaat via www.leiedal.be/aannemersgezocht. 

Het project Warmer Wonen wil tegen 2050 maar liefst 100.000 woningen in Zuid-
West-Vlaanderen renoveren tot BEN-niveau (Bijna-Energie-Neutraal).  Om dat doel  
te bereiken, moeten we jaarlijks 3.000 woningen onder handen nemen, het equiva-
lent van acht woningen per dag. Hoe ver het intussen staat met de ambitie kan je 
nalezen in het renovatierapport van 2016 via www.leiedal.be/renovatierapport2016. 
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INSCHRIJFSTROOK 
HAKSELRONDE 
Van 26 februari tot 16 maart 
 
Bezorg de inschrijfstrook ingevuld 
en ondertekend terug aan de dienst 
milieu in het gemeentehuis of via 
www.avelgem.be/hakselen of stuur 
uw gegevens door naar milieu@
avelgem.be. 
De aanvraag moet ingediend zijn 
tegen 12 februari 2018. 
 
 
Handtekening & datum:
........................................................... 
 
...........................................................

"

Met ‘Tournée Minérale’  
roepen De DrugLijn en 
Stichting tegen Kanker alle 
Belgen op om in februari een 
maand geen alcohol te drin-
ken.  Daar zijn goede redenen 
voor: alcohol heeft, ook als je 
weinig drinkt, invloed op bijna 
alle organen in het lichaam en 
hangt samen met ongeveer 
200 verschillende aandoe- 
ningen.   
 

Ga dus de uitdaging aan!  Je zal zien: je hebt geen alcohol nodig om je te amuseren. 
De lokale campagne NIE MEE OES focust ook op alcoholgebruik en spoort je aan om 
deel te nemen met de locale variant Tournée Minérale Locale!  
Meer info en inschrijven: www.tourneeminerale.be of www.niemeeoes.be 

Tournée Minérale: een maand zonder alcohol

ENGAGEER JE ALS 
VRIJWILLIGER BIJ 
ZOHRA

HUISWERKBEGELEIDING NEDERLANDSE TAAL 
Kan jij je één keer per week vrij maken om bij een gezin thuis 
wat extra ondersteuning te bieden rond de Nederlandse taal aan 
een leerling van het 1ste leerjaar?  Dan ben jij misschien één van 
de geknipte en enthousiaste vrijwilligers om ons ZOHRA-team te 
vervoegen! 
Gedurende een half of een volledig schooljaar bied je onder- 
steuning aan een leerling die moeilijkheden heeft om de 
Nederlandse taal onder de knie te krijgen.  
 

De toeleiding van leerlingen gebeurt via het OCMW Avelgem en de scholen. 
Het gaat hierbij om een nieuw project binnen ZOHRA en een aanvulling op ons 
reeds bestaande voorleesproject.   
Spreekt dit alles je aan? Aarzel dan niet en neem vrijblijvend contact op. 

CHAUFFEUR GEZOCHT VOOR VERVOER NAAR DE SPEELPLEINWERKING  
ZOHRA en het Huis van het Kind Avelgem zijn op zoek 
naar vrijwillige chauffeurs.  Zij brengen in de paas- en 
zomervakantie ‘s morgens en ‘s avonds kinderen naar de 
speelpleinwerking in Kerkhove en Spikkerelle Avelgem.   
Dit kadert in het project kinderwelzijn en mobiliteit.   
Er wordt met een beurtrolsysteem gewerkt om de taken 
te verdelen.   Een rijbewijs B volstaat. 
Een mooie vrijwilligerstaak die veel voldoening geeft!

INFO: ZOHRA | 056 65 30 36 | zohra@avelgem.be
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OVERLIJDENS 
 
05.12.2017 Ghislaine Vercruysse, weduwe van Johan D’haenens
11.12.2017 Andrea Vallaeys, weduwe van Frans Busschaert
12.12.2017 Henriette Vandorpe, weduwe van Julien Vanden Bossche
12.12.2017 Henri Vanneste, echtgenoot van Monique Bonne
14.12.2017 Henri Michiels, weduwnaar van Jacqueline Le Goux
15.12.2017 René Vandenbroucke, echtgenoot van Rachel Boonaert
16.12.2017 Salem Idir, echtgenoot van Ourdia Chebcheb 
19.12.2017 Ivonne Ostyn, weduwe van Joseph Van Steenkiste
20.12.2017 Gérard Michiels, weduwnaar van Marcella Demets
20.12.2017 Eric De Baveye, echtgenoot van Marie-Claire Vanhamme
30.12.2017 Ghislain Dumont
08.01.2018 Jerome Sagaert, weduwnaar van Rachel Van de Perre
10.01.2018 Ivonne Clement, weduwe van Maurice Geenens
10.01.2018 Johan Deconinck, echtgenoot van Conny Windels
14.01.2018 Irma Hugelier, weduwe van Roger Thooft    GEBOORTES 
 
04.12.2017 Danté Van den Meersschaut, zoon van Andy en Ilse Van Assche
27.12.2017 Niaz Werbrouck, zoon van Gregory en Sarah Vanvught

GOUDEN BRUILOFT  
Wilfried Dendoncker en Nelly Martin 
(Outrijve 21.12.1967)
 
 

DIAMANTEN 
BRUILOFT 
 
Georges Hennion en Camilla Lottin 
(Bossuit 27.12.1957)
 
Lucien Gabriels en Denise Vervaeke 
(Heestert 31.12.1957)

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

Sinds mei 2015 is er in het sociaal huis Avelgem een Pamperbank gevestigd.  Gezinnen die het financieel moeilijk hebben,  
kunnen er één maal per maand één pakketje luiers (25 stuks) aankopen voor één euro.  Door de krachten te bundelen, wil 
men de koopkracht van de gezinnen verhogen, armoederisico’s beperken en de levenskwaliteit van de gezinnen verbeteren. 
De Pamperbank is een initiatief van ZOHRA en kadert binnen het project kinderwelzijn.

In 2017 zamelde de Pamperbank Avelgem 3.700 luiers in, dat zijn er 860 meer als in 2016!   
Dankjewel iedereen die z’n steentje bijgedragen heeft!  
Uiteraard gaat de inzameling verder!  Er zijn 11 inzamelpunten in Avelgem, onder meer het sociaal huis,  
de bibliotheek, basisschool De Toekomst, Sint-Jan Berchmansbasisschool, kleuterschool Rugge,... 
INFO: ZOHRA | 056 65 30 36 | zohra@avelgem.be | www.avelgem.be/producten/pamperbank

PAMPERBANK  
AVELGEM
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THEMA-ACTIVITEITEN  
OF THEMAKAMP  

ONDERWATERWERELD 
CREA-ATELIER, SPELNAMIDDAG,  

PIRATENZEESLAG, KOKEN, FILM,... 
 

THEMAZWEMMEN 
PRIJZEN-, TOMBOLA-,  

PANNENKOEK-, HINDERNIS-  
EN DISCOZWEMMEN

KROKUSVAKANTIE 2018

INFO: SPORTDIENST| 056 65 30 60 |sport@avelgem.be  
DIENST JEUGD & CULTUUR| 056 65 30 90 | jeugd@avelgem.be 
Inschrijven: www.avelgem.be/webshop

MUTUALITEITSATTESTEN VOOR SPORT- EN VAKANTIE-
ACTIVITEITEN  
Alle mutualiteiten voorzien een financiële tussenkomst in deelname aan sport- of vakantieactiviteiten.   
Hiervoor moet je het betreffende (correct ingevuld) attest bezorgen 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 
en terug meegegeven als:  
•  Je alle rubrieken van de deelnemer (de naam, de activiteit waarvoor je een tussenkomst vraagt, de periode waarin deze 
activiteit plaats vond, …) hebt ingevuld. 
•  Je het betalingsbewijs voor de betreffende activiteit kan voorleggen.   
Indien niet aan bovenvermelde voorwaarden is voldaan, wordt het attest pas later opgestuurd als alle nodige informatie is 
bekomen en als de betaling voor de betreffende activiteit effectief is ontvangen. 
 
INFO: SPORTDIENST | 056 65 30 60 |sport@avelgem.be  
DIENST JEUGD & CULTUUR | 056 65 30 90 | jeugd@avelgem.be 
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VRIJE TIJD= UiTPASAANBOD

RECREATIEF SPORTAANBOD VOOR VOLWASSENEN & SENIOREN  
Speel je graag buiten clubverband basketbal of badminton, dan kan je hiervoor terecht in sportcentrum Ter Muncken.  
Vertrek je graag voor je wekelijkse loopactiviteit of wielertocht vanuit het sportcentrum en sluit je deze sportieve prestatie 
graag af met een verkwikkende douche?  Je kan hiervoor de kleedkamers en douches gebruiken van het sportcentrum.  
Naast de gebruikelijke momenten van het baantjeszwemmen kan je ook baantjes trekken tijdens het ochtend- en  
middagzwemmen. 
Ook yoga en seniorenzwemmen met mogelijkheid tot deelname aan aquagym maken deel uit van het recreatief  
sportaanbod. 
INFO: SPORTDIENST | 056 65 30 60 |sport@avelgem.be 

OPROEP LOKALE HELDEN    
Op vrijdag 27 april 2018, aan het begin van de Week van de 
Amateurkunsten, organiseert Poppunt samen met iedereen in 
Vlaanderen en Brussel die wil meedoen de derde editie van Lokale 
Helden. 
 
Net zoals vorig jaar geven we lokaal talent graag de kans om het 
beste van zichzelf te geven bij lokale handelaars en in openbare 
gebouwen. Ben je muzikaal/beeldend/expressief gedreven? Wil je 
je als locatie opgeven voor een optreden?  Stuur dan je kandidatuur 
naar cultuur@avelgem.be tegen 16 maart. 
 
Op deze dag houden tal van Avelgemse winkels een late night  
shopping, waardoor je tot de avondlijke uurtjes kan genieten van 
een gezellig avondje uit.
 
INFO: DIENST JEUGD & CULTUUR | 056 65 30 90  
cultuur@avelgem.be 

POEZIE VAN A TOT Z
Poëzie langs de oude spoorwegbedding van Avelgem tot Zwevegem 
POEZIEWEDSTRIJD
De gemeentebesturen van Avelgem en Zwevegem werken samen met Marnixring De Vlaschaard aan een cultureel vijfjaren-
project: de realisatie van het “Poëziepad van A tot Z”.  
Ieder jaar worden twee gedichten langs de oude spoorwegbedding tussen Avelgem en Zwevegem geplaatst: het winnende 
gedicht van een poëziewedstrijd en een gelegenheidsgedicht van de jaarlijks aangestelde curator.   
Een vleugje poëzie midden het natuurschoon van het wandel- en fietspad tussen de Ijzerwegbrug te Avelgem en het station  
te Zwevegem.

In 2018 wordt de poëziewedstrijd voor de vierde keer georganiseerd.  Curator van deze vierde editie is actrice Karlijn 
Sileghem.  Zij koos voor het thema ‘De Schemering’.  De wedstrijd loopt tot 28 februari 2018.   
Het wedstrijdreglement is o.a. te verkrijgen in de bibliotheek of na te lezen op de website van de bibliotheek.

INFO: BIBLIOTHEEK | 056 65 30 40 | bibliotheek@avelgem.be

qwww.avelgem.be/bibliotheek



 

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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DIGIDOKTER 
Mijn laptop of PC hapert, wat nu? Door Dries Terryn 
Zaterdag 10.02.18 | 10.00-12.00 uur | Ter Biest (BIB) 
Prijs: € 5 of 10 UiTPASpunten 
 
Maandelijks geeft een ICT-deskundige een uiteenzetting over 
de nieuwste trends of technologieën.  Na de lezing volgt een 
‘spreekuur’ waarin al jouw vragen beantwoord worden.  
ORGANISATIE: BIBLIOTHEEK | 056 65 30 40   
bibliotheek@avelgem.be

NELE BAUWENS 
‘Wat een geluk’ - humor 
Vrijdag 02.02.18 | 20.15 uur | Theaterzaal Spikkerelle  
Prijs: € 15-€ 14 (-26/+65) 
 
Nele Bauwens zorgt 
voor een dolkomische 
én doodserieuze avond.  
Hilarisch en poëtisch.  
Buitengewoon persoon-
lijk en aangevuld met 
intieme levensliedjes. 

ORGANISATIE 
DIENST JEUGD & 
CULTUUR  
056 65 30 90  
spikkerelle@avelgem.be  
Tickets:  
www.avelgem.be/
webshop

 

(c) Koen Broos

(c) Anton Coene

ANDRE BRASSEUR EN BAND 
Vrijdag 09.02.18 | 20.15 uur | Theaterzaal Spikkerelle  

Prijs: € 20-€ 19 (-26/+65/abo) 
 

Aanschouw in Spikkerelle hammondvirtuoos André Brasseur, koning van de begintunes!   
Met Early Bird heeft hij een wereldhit op zijn naam staan.  Hij maakte recent een spectaculaire  

come-back en wist zelfs het publiek van Studio Brussel en Pukkelpop te bekoren.  We krijgen niet 
elke dag een legende van dit kaliber op ons podium! 

ORGANISATIE 
DIENST JEUGD & CULTUUR | 056 65 30 90 |spikkerelle@avelgem.be  

Tickets: www.avelgem.be/webshop
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REISVERHALEN ZUID-AFRIKA 
Vrijdag 16.02.18 | 20.00 uur 
Spikkerelle 
 
We krijgen meerdere reisver-
halen te horen!  Yves, Anne, 
Christoph en Kristof hebben 
elk een ander deel van zuide-
lijk Afrika bezocht en laten ons 
meegenieten van hun reis, 
aan de hand van straffe verha-
len en prachtige foto’s.
 
ORGANISATIE 
VOGELWERKGROEP ZUID-WEST-VLAANDEREN 
NATUURPUNT | www.natuurpunt.be

 

LA GRANDE GUERRA 
Fotovoordracht over Italië in WO I 
Maandag 12.02.18 | 14.00-16.30 uur | Spikkerelle Avelgem 
 
 
Fotoreportage over het Noord-Oosten van Italië met bijzondere aandacht voor 
het verloop van WO I in deze regio.  
Bij de fotoreportage worden regionale versnaperingen en drankjes geserveerd 
voor een ledenprijs van € 2 en € 5 voor niet-leden.  Vooraf inschrijven. 
 
ORGANISATIE: VFG AVELGEM | vfg.avelgem@telenet.be

DE ORDE VAN MALTA 
Lezing 
Dinsdag 20.02.18 | 14.00 uur | De Meerschblomme, Ruggestraat 52, 8580 Avelgem 
Prijs: € 8-€ 5 (leden) 

Ook in onze streek speelde de orde van Malta een rol.  Wat zijn die ridderorden?  Wat is hun  
belang?  Wie maakte er deel van uit?  Philippe Despriet brengt hierover een boeiende lezing in 
zijn gekende enthousiaste stijl! 
In het eerste deel behandelt hij het eiland Malta, uitermate strategisch gelegen tegen over het 
Ottomaanse Rijk en de Middellandse zee.  In het tweede gedeelte behandelt hij het ontstaan 
van de Orde in het kader van de veiligheid van de pelgrims die de heilige plaatsen bezochten.  
Tijdens deze voordracht belicht de spreker het historisch erfgoed van deze machtige orde in Vlaanderen in het algemeen en 
Zuid-West-Vlaanderen in het bijzonder. 
 
ORGANISATIE: VLAAMSE ACTIEVE SENIOREN AVELGEM SCHELDELAND | dedeyne.dierk@skynet.be

 

ORGANISATIE: NATUURPUNT | www.natuurpunt.be  
polwannyn@skynet.be

TRAGEWEGEN- 
WANDELING 

Zondag 18.02.18 | 14.00 uur 
Start aan OC Kerkhove 
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VERSTERK JIJ DE KINDERCLUB 
OF ‘T SPEELPLEIN ALS  

JOBSTUDENT?

PAASVAKANTIE
• 1 jobstudent voor de Kinderclub  
OC Kerkhove

 
 ZOMERVAKANTIE
• 2 jobstudenten ’t Speelplein  
GC Spikkerelle
• 2 jobstudenten Kinderclub  
OC Kerkhove

TAKEN
• coördineren van het middaggebeuren:
maaltijden klaarzetten, eten opschep-
pen, 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
• bij de selectie voor de zomer-
vakantie wordt voorrang gegeven 
aan kandidaten die zich een volledige 
maand kunnen vrijmaken

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

Zie jij deze vakantiejob wel zitten?
Solliciteer online vóór 19 februari 2018 op www.avelgem.be/jobstudenten.
INFO: DIENST JEUGD & CULTUUR | 056 65 30 90 | jeugd@avelgem.be


