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LAAT JIJ HET LICHT  
‘S NACHTS OOK BRANDEN?

Samen met jou willen we graag 
werk maken van een vermin-
dering van de CO2-uitstoot, het 
energieverbruik en de lichtver-
vuiling. Het voorbije jaar verwij-
derde de gemeente al een aantal 
overbodige straatverlichtings-
palen. Ook de monumenten-
verlichting werd weggenomen, 
maar we dromen van meer.  

Vana f  10  ok tober 
2015, ‘Nacht van de 
Duisternis’, starten we 
een proefproject op in 
Waarmaarde. 
In de Trappelstraat, Nieuwstraat, 
Vierschaarstraat, Achterhoek en 
Moerasstraat zal de openbare 
verlichting van 22.00 tot 6.00 
uur gedoofd worden.
In  de  Hu ls t raat ,  B lauwe 
Poortstraat, O.L.Vrouwstraat, 
Waarmaardeplein en Rijtstraat 
wordt de verlichting volledig 
uitgeschakeld. Dit proefproject 
loopt tot 31 maart 2016. Op 
21 januari 2016 om 19.30 uur 
vindt een tussentijdse evalu-
atie plaats. Meer info vind je op 
www.avelgem.be.

HOPELIJK MOGEN WE OOK OP 
JOUW STEUN REKENEN!

Vacatures
Stafmedewerker 
Personeel & HR p.8

Sportanimator p.8
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Uw gemeente

Sunday Shopday 
Zondag 4 oktober  
Nationale Koopzondag 
Op zondag 4 oktober openen de Avelgemse 
winkels graag hun deuren voor u!

Wanneer is de 
e-ID verplicht?

Iedere 12-jarige Belg moet een elek-
tronische identiteitskaart (e-ID) heb-
ben en vanaf 15 jaar ben je verplicht 
deze op zak te hebben. Gemeenten 
leveren automatisch een identiteits-
kaart af aan Belgen die minstens twaalf 
jaar zijn en ingeschreven zijn in de 
bevolkingsregisters.

Wie in het bezit is van een geldige 
elektronische identiteitskaart voor kin-
deren (Kids-Id) is niet verplicht om een 
nieuwe identiteitskaart aan te vragen. 
De houder van de kids-ID krijgt pas een 
oproepingsbrief voor het aanvragen van 
een e-ID op het moment dat de Kids-ID 
vervalt.

In alle lidstaten van de Europese Unie 
is de kaart een geldig reisdocument.

Als je niet in het bezit bent van een 
geldige e-ID, vergroot je het risico op 
heel wat administratieve, financiële of 
sociale moeilijkheden. Bovendien kun 
je ook strafrechtelijk vervolgd worden 
(geldboete van 26 tot 500 euro).

In de huidige e-ID is een chip verwerkt. 
Deze chip en de geheime code die eraan 
verbonden is, bieden je de mogelijkheid 
om je identiteit te bewijzen op internet 
of om een elektronische handtekening 
aan te brengen. Zo kun je op een snelle 
en veilige manier online informatie uit-
wisselen met openbare besturen, privé-
bedrijven of organisaties. 

Je kunt je e-ID gebruiken als iden-
tificatie in de bibliotheek. Je kunt er 
UiTpaspunten mee sparen, je eigen 
bevolkingsdossier raadplegen op www.
mijndossier.rrn.fgov.be, online formulie-
ren of toelagen aanvragen,...

Meer info over de e-ID: www.ibz.rrn.fgov.
be of www.avelgem.be of bij de dienst 
burgerzaken burgerzaken@avelgem.be 

In de tuin naast het Sociaal Huis vind je een 
volkstuin. De planning en voorbereidings-
werken zijn nu nog volop aan de gang, 
maar volgend jaar moeten de eerste sla-
plantjes, tomaten en courgettes er groeien. 
De locatie is ideaal: in het centrum, vlot 
bereikbaar met de fiets, in de nabijheid 
van scholen,… Dit geeft perspectieven naar 
samenwerking en het gebruik van de volks-
tuin voor sociale en educatieve doeleinden.

Wat is een volkstuin?
In een volkstuin kunnen mensen die niet 
over een eigen ruimte beschikken toch 
zelf gezonde groenten kweken. Dit in 
onderlinge verbondenheid met de andere 
gebruikers en in een aangename sfeer. 

Hoe werkt de volkstuin?
De Avelgemse volkstuin is in de eerste 
plaats een sociaal project. De nabijheid 
van het Sociaal Huis biedt de mogelijkheid 
om eigen groenten te gebruiken voor de 
kookactiviteiten in het kader van de aanpak 
van kansarmoede. Ook de voedselpakket-
ten die wekelijks bedeeld worden in het 
Sociaal Huis kunnen er mee aangevuld 
worden. Tuinieren of fruit plukken in de 
volkstuintjes kan ook als groepsactiviteit 
aangeboden worden en zo leiden tot meer 
en beter sociaal contact tussen mensen.

In de volkstuin voorzien we een gemeen-
schappelijk deel waar je kunt leren tui-
nieren en waar sociaal contact primeert. 
Deskundigen leren er 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 komen stukjes grond 
van +/- 10 m² die gehuurd of geleend 
kunnen worden. Op deze stukjes grond 

kunnen Avelgemnaren zelf tuinieren. Er 
wordt gestreefd naar een nul gebruik van 
meststoffen en bestrijdingsmiddelen. 

De volkstuin zoekt een naam!
De volkstuin is nog op zoek naar een leuke 
en originele naam. Heb jij een idee? Bezorg 
dit dan vóór 31.12.2015 via volkstuin@
avelgem.be. Misschien wordt jouw idee 
wel gekozen als definitieve naam voor de 
volkstuin. De winnaar krijgt een ‘lekker’ 
geschenkje.

Interesse?
Woon je in Avelgem en wil je graag, privé 
of in de gemeenschappelijke tuin, een stuk 
grond bewerken? Of heb je tuingerief op 
overschot dat je graag wil schenken aan 
de volkstuin? Bezorg vrijblijvend je con-
tactgegevens via volkstuin@avelgem.be 
of kom naar het infomoment op vrijdag 
16 oktober 2015 om 19.00 uur in het 
Sociaal Huis, Leopoldstraat 66 in 8580 
Avelgem.

Gastspreker: Dhr. Johan Deblaere over 
“Tuinieren op kleine oppervlakte”.

Zelf tuingrond ter beschikking?
Wil jij graag een stukje tuin ter beschik-
king stellen aan inwoners die op zoek zijn 
naar een moestuin voor eigen gebruik? 
Misschien vinden wij wel iemand die bij 
u wil tuinieren, mét gedeelde vruchtop-
brengst? Ben jij op zoek naar een stukje 
moestuin? Geef uw gegevens door via 
volkstuin@avelgem.be.

Meer info: Sociaal Huis, 056 65 07 70, volks-
tuin@avelgem.be
Partners: Gemeente Avelgem, Sociaal Huis, 
Groep Ubuntu, Boshout vzw

De Avelgemse volkstuin
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Leefomgeving

Dag van de Trage Weg
Je landschap binnenstebuiten

Gooi jij thuis 
ook afval op 

Na de inventarisatie van de trage wegen in Kerkhove en 
Waarmaarde eerder dit jaar, brengt de gemeente in samen-
werking met Natuurpunt enkele van die trage wegen in beeld. 
Beweeg je door het landschap over historische paden. Trage 
wegen laten je genieten van de omgeving. Ze zijn veilig. Ze 
maken je verbinding korter. Ze geven je voeling met het ver-
leden. Ze zijn actueler dan ooit!

Op zondag 18 oktober organiseert de gemeente in samen-
werking met Natuurpunt Avelgem een tragewegenwandeling  
(± 6 km). Deelname is gratis.
Praktisch: 18 oktober om 14.00 uur op de parking van het 
bedrijf Limagrain in de Kapellestraat in Kerkhove. 
Wat breng je mee? Wandelschoenen voor onverharde paden.

Meer info: dienst mobiliteit, tragewegen@avelgem.be

18
/1

0 

Neem ook deel aan de 
GROEPSAANKOOP  
ZONNEPANELEN

Schrijf je vóór 29 oktober vrijblijvend in via www.wijkiezen.be

Meer info 0800 26 8 29 (maandag tot vrijdag van 9.00 tot 
17.00 uur) of zonneenergie@wijkiezen.be

de grond? 
Natuurlijk gooien we thuis 
geen afval op de grond. 
Waarom dan wel op straat? 

Sigarettenpeuken, kauwgom, 
etensresten, blikjes, plas-
tic flesjes, tickets, papieren zakjes, 
kranten,... noem maar op, het wordt vaak nonchalant op straat 
weggegooid. En ja, meestal gaat het om kleine hoeveelheden. 
Maar al die kleintjes zorgen er samen wel voor dat onze straten, 
pleinen en bermen vuil ogen. 

Rondslingerend zwerfafval is voor velen een bron van ergernis. 
Zwerfafval is niet alleen hinderlijk, vuil en storend, het is ook 
slecht voor mens, dier en natuur.

Het opruimen van zwerfafval kost handenvol geld, veel tijd en 
inzet. Afval verdwijnt echt niet vanzelf. Een bananenschil verteert 
in één tot drie jaar, een sigarettenpeuk vergaat na twee jaar, een 
plastic fles doet er vijf tot tien jaar over en een drankblikje al 
gauw 50 jaar. Een stukje kauwgom? 20 tot 25 jaar...

Iets op de grond laten vallen, is dus helemaal niet zo onschuldig 
als het lijkt. De oplossing is nochtans eenvoudig: hou het afval 
gewoon even bij tot je het in een vuilbak kan gooien. 

Net zoals van een proper huis, houdt iedereen van een propere 
gemeente. Doe mee en geef zwerfvuil geen kans!

DAAROM is er een nieuwe campagne tegen zwerfvuil.
Sinds kort worden zowel de inwoners als de bezoekers van onze 
gemeente via displays langs de weg bewust gemaakt van deze 
problematiek en aangemoedigd om hun afval in de vuilbak te 
werpen.

Shop bewust met de FairTradespaarkaartenactie 

Wedstrijd van 1 oktober tot 

30 november 2015 | Meer 

info: www.avelgem.be/ftg 

Koop 6 duurzame producten. 

De boer krijgt een juiste 

prijs en ook jij wint erbij!
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Vrije tijd

Deponeer deze volle spaar-
kaart in de doos bij één van 
de deelnemende zaken. 

Meerdere kaarten per per-
soon zijn mogelijk. 

Prijzen
Iedere volle kaart = deelne-
men aan de grote prijzenpot. 
Bij afgifte ontvangt u reeds 
een kleine verrassing...

Naam

Adres

Telefoonnummer

e-mail

Kaart ingediend bij (aankruisen aub)

Vorming After  
Effects & 
Greenscreen 
17 oktober – 14.00-17.00 uur (Jeugdhuis Krak)

Deze workshop is een kennisma-
king met video effecten in Adobe 
After Effects. 

Hoe voeg je effecten toe in je video? 
Hoe voeg je titels toe? Hoe zit het met 
animatie? We bekijken de interface van 
het programma en zetten dan enkele 
stappen in de videobewerking met een 
Greenscreen. 

Na afloop van de workshop kun je op ei-
gen houtje knutselen met After Effects. 
Transformeer zo jezelf tot middeleeuwse 
kruisvaarder of vuurspuwende draak! 

De deelnemers brengen hun eigen laptop 
mee naar deze workshop. Aangeraden 
wordt om After Effects vooraf te instal-
leren. Een gratis proefversie installeren 
kan via de website van Adobe.

Lesgever: Robbe Vervaeke / 
Prijs: 15 euro

Stand-up Come-
dy Night 

Stand-up comedy night met Gunter Lamoot, 
David Galle & Koen Rijsbrack
3 oktober – 20.15 uur (Jeugdhuis Krak)

De zowel verguisde 
als verafgode ko-
miek Gunter Lamoot 
sjeest de planken 
op! Zal hij vertel-
len over zijn nieuwe 
hond? Zal hij haar-
fijn uit de doeken 
doen hoe hij uit 
l iefde voor zi jn 

vrouw die lang beloofde vasectomie met 
lokale verdoving onderging? Veel maakt 
het niet uit, wat telt is dat raskomiek 
Lamoot opnieuw de puntjes op de bühne 
zet. Slechts gewapend met rosse haren en 
een losse tong, zoekt David Galle nieuwe 
hilarische horizonten op. En zo botst hij al 
snel op onontgonnen absurditeiten die ons 
‘in our face aanstaren’. David Galle legt 
de ondraaglijke lichtheid van ons bestaan 
quasi argeloos én pijnloos bloot. En zo 
wordt ze toch weer wat draaglijker. Koen 
Rijsbrack ten slotte beschouwt zichzelf als 
de ideale schoonzoon. Ook zijn schoonou-
ders bevestigen dit alle vier. Maar eigenlijk 
zit er een gemeen kantje aan. Noem het 
een vleugje sarcasme op een bedje van 
ironie. Hij tast graag de grenzen van het 
toelaatbare af. Daagt graag uit, maar zet 
je nog liever in je hemd…
Prijs: 10 euro (ADD) - 8 euro (VVK) 

© 2014 Tom Verbruggen

Verborgen parels 
in de bibliotheek
Bibliotheekweek oktober 2015
Tijdens de VERWENDAG, op zaterdag 10 
oktober is de bib uitzonderlijk doorlopend 
open van 9.30 tot 16.30 uur. Die dag start 
ook de campagne ‘Verborgen parels’: de 
bib schenkt aandacht aan boeken die mis-
schien niet de nodige aandacht kregen. 
Vanaf oktober kan er in heel Vlaanderen 
online gestemd worden voor de beste titel.

Bibliotheekgebruikers krijgen alle aandacht 
en worden verwend met een verrassende 
babbel, een hapje, een drankje. Iedereen 
kan gratis een verborgen parel uit de biblio-
theek ontlenen. En er is meer... 

Van 11.00 tot 13.00 uur is er animatie: 
ballonplooien en kindergrime. Nieuw inwo-
ners krijgen een persoonlijke uitnodiging 
en kersverse ouders ontvangen een leuk 
geschenkpakket. Als toemaatje kunnen 
alle dvd-video’s (enkel op de verwendag) 
gratis ontleend worden.

Na de verwendag hebben we een nieuwe 
afspraak: de BOEKENVERKOOP op zater-
dag 17 oktober van 9.30 tot 12.30 uur. 
Er is een ruim aanbod. Een must voor 
boekenwurmen die graag grasduinen en 
bibliotheekmaterialen een tweede leven 
gunnen. Na die dag staat er permanent een 
beperkt, wisselend aanbod te koop tijdens 
de openingstijden van de bibliotheek.

Iedereen steeds van harte welkom! 

Winkels
 ̙ B i o b o e r d e r i j  H e t 

Ganzenhof, Bosstraat 2, 
Avelgem

 ̙ Oxfam-Wereldwinkel, 
Doorniksesteenweg 185, 
Avelgem

 ̙ Colruyt*, Doornikse-
steenweg 272, Avelgem

 ̙ * Stickers te bekomen 
in het gemeentehuis op 
vertoon van het kasticket.

 ̙

Landbouwbedrijven 
met hoevewinkel 
 ̙ De Bouvriehoeve, Bouvrie-

straat 11, Bossuit

 ̙ Johan Vandendriessche, 
Blauwe Poortstraat 15, 
Waarmaarde

 ̙ De Hakboer, Bosstraat 86, 
Avelgem

 ̙ Hof ‘t Klokhuis, Vinkestraat 
7, Sint-Denijs

Horecazaken
 ̙ C a f é  V o l l e  M a a n , 

Stationsstraat 8, Avelgem

 ̙ Café ‘t Eenvoudig Bestaan, 
Krevelstraat 38, Kerkhove

 ̙ @Bothino, Oudenaardse-
steenweg 2, Avelgem

 ̙ Maraille, Maraillestraat 16, 
Outrijve
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Vrije tijd

Expo Sabine Sulmon in Spikkerelle
SO - Sabine Sulmon - PERSONA Collages
02.10.15 - 30.10.15 | Foyer Spikkerelle
Persona is een spiegel.

Een trotse, gewaagde spiegel.

Laat je eigen PERSONA spelen en spreken.

Een beleving.

De tentoonstelling is toegankelijk tijdens de openingsuren 
van Spikkerelle (maandag, dinsdag en donderdag van 
9.00 tot 12.00 uur, woensdag van 14.00 tot 18.00 uur en 
vrijdag van 14.00 tot 19.00 uur) en tijdens de pauze van 
de voorstellingen. De toegang is gratis.

Jeugdfilm Hector 
21 oktober – 13.30 uur (Thea-
terzaal Spikkerelle)
Bakker Achiel wil per se dat zijn zoon 
Jos kampioen kermiskoersen wordt, al 
was het maar om verzekeringsmakelaar 
Gregoire, wiens zoon de eeuwige win-
naar is en die bovendien openlijk flirt 
met Achiels vrouw Ella, eens een lesje te 
leren. Maar het vele werk in de bakkerij 
neemt alle tijd in beslag.

Ella stelt voor om tijdens de vakantie 
haar neef Hector gratis in te schakelen in 
de bakkerij. De jongen van 35 is op zijn 
vijfde in een weeshuis ondergebracht en 
zijn moeder is hem nooit meer komen 
ophalen. Hector weet zelfs niet dat 
hij nog familie heeft. Moeder Overste 
staat eerst weigerachtig tegenover het 
verzoek van de familie, maar geeft uit-
eindelijk toch toe.

Ondanks de kinderlijke naïviteit en de 
opeenvolging van catastrofen die zich 
in zijn kielzog voltrekken, is Hector 
helemaal geen uil, maar een gevoelige 
jongen, die zichzelf nog liever wegcijfert 
dan iemand kwaad te berokkenen…

Prijs: 2,50 euro – 2 euro (vrije-
tijdspas) – 3 euro (volw.) 

Herfstkriebels
Geen reden tot vervelen in de herfstva-
kantie! Avonturiers krijgen een initiatie 
ropeskipping voorgeschoteld, sportievelin-
gen komen onder meer aan hun trekken 
in het gloednieuwe zwemparadijs Olympia 
in Brugge en voor liefhebbers van weten-
schap staat er een uitstap naar het Astrolab 
geprogrammeerd. Dit en nog heel veel 
meer! Je komt er alles over te weten via 
de vakantiefolder die bedeeld wordt in de 
scholen. 

Inschrijven vanaf 12 oktober bij de ver-
schillende vrijetijdsdiensten of online via 
https://webshopavelgem.recreatex.be/

Meer info bij de sportdienst op 056 65 30 60, 
sport@avelgem.be of bij de dienst jeugd en 
cultuur op 056 65 30 90.

Nieuwe betaalau-
tomaat in de bib
Je hebt het misschien al gemerkt: onlangs 
werd een nieuwe betaalautomaat geplaatst 
in de bibliotheek. Meteen werden een aantal 
mogelijkheden uitgebreid. Voortaan kun je 
cash betalen met munten of biljetten of kun 
je met je bankkaart betalen. De automaat 
geeft nu ook wisselgeld terug. Het tegoed 
dat je eventueel opgebouwd had via de oude 
automaat kun je ook nog voor betalingen 
gebruiken.

Breng steeds je bibliotheekpas of identi-
teitskaart mee. We helpen je graag bij het 
gebruik van deze nieuwe service.

Meer info bij de bib, 056 65 30 40 bibliotheek@
avelgem.be

Vrijdag 23 oktober trekken we weer massaal in jeugdbewegingshemd, T-shirt of sweater 
de straat op. Op die manier vieren we het engagement van duizenden jongeren die zich 
jaar in jaar uit inzetten om meer dan 240.000 kinderen en jongeren een jaar vol spel 
en plezier te bezorgen.

Jeugdraad Avelgem organiseert voor de DVDJB een ontbijt in Jeugdhuis Krak. Vanaf 
7.30 tot 9.00 uur kun je daar terecht voor een heerlijk ontbijt. Koffiekoeken, fruit, 
warme chocolademelk en een streepje muziek voor 2 euro. Inschrijven doe je via de 
verantwoordelijken op school (College en Atheneum) of via sarah.anrijs@hotmail.com. 
’s Avonds zingt de DVDJB verder in Jeugdhuis Krak. Meer info via de facebookpagina 
van Spikkerelle.

Dag van de Jeugdbeweging
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Leven en welzijn

Hulp nodig bij het aanvragen van 
school- en studietoelagen?
Ook voor 2015 - 2016 kunnen heel wat gezinnen een beroep doen op de school- en 
studietoelagen van de Vlaamse Gemeenschap. Een aanvraag doen, kan online of op 
papier vanaf 1 augustus 2015 tot en met 1 juni 2016.

Heb je hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier of bij het online indienen 
van jouw aanvraag? Dan kun je vanaf donderdag 1 oktober op volgende dagen terecht 
in het Sociaal Huis, bij de dienst Woon-Zorg: 

• dinsdag: 9.00 – 12.00 uur 

• donderdag: 9.00 – 12.00 uur 

• op afspraak

Wat brengt je allemaal mee?
• je e-ID met pincode of federaal token (een federaal token kun je aanvragen via 

www.belgium.be. Hou wel rekening met een levertijd van 10 werkdagen). 

• bewijzen van alimentatiegeld van het jaar 2013 (aan de hand van rekeninguittreksel)

• huurovereenkomst (bij kotstudenten)

• bewijs van leefloon + het bedrag van het jaar 2013, attesten van eventuele 
inkomstenvervangende tegemoetkomingen

Help mee griep 
te voorkomen
Zwanger, 65+, diabetes of chronisch 
ziek? Bescherm jezelf: laat je vaccineren!

Incontinentietoelage
De gemeente Avelgem verleent een incontinentie-
toelage in het kader van zorg aan personen met 
een bepaald ziektebeeld.

Om in aanmerking te komen moet je als aanvrager aan een 
aantal voorwaarden voldoen:

• inwoner zijn van de gemeente, er gedomicilieerd zijn en 
er je hoofdverblijfplaats hebben

• niet permanent in een instelling verblijven

• lijden aan een chronische incontinentie, aan te tonen aan 
de hand van het bewijs van forfait incontinentiemateriaal of 
forfait incontinentiemateriaal onbehandelbare incontinentie 
van het ziekenfonds

• recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van het 
RIZIV, dit kun je ook bewijzen met een attest van het 
ziekenfonds 

De referteperiode waarvoor de gemeentelijke incontinentietoe-
lage wordt toegekend, loopt van 1 december tot 30 november. 

De toelage wordt enkel toegekend aan personen die gedurende 
heel de periode aan alle voorwaarden voldoen. 

De gemeentelijke incontinentietoelage bedraagt 50 euro per 
jaar en wordt in de maand december uitbetaald voor de voor-
bije referteperiode. 

De aanvraag moet ingediend worden voor 10 december van 
het lopende kalenderjaar. Avelgem komt hiermee tussen in 
de meerkosten van chronische incontinentie die niet volledig 
worden gedekt door andere overheden (vb. RIZIV).

Voor meer info kun je terecht in het Sociaal Huis bij de dienst Woon-
Zorg op het nummer 056 65 07 70 of via sociaal.huis@avelgem.be.

DE PAMPERBANK  

Eerste 1000 luiers ingezameld! Op 
naar de 2000! Help jij ook mee? De 
pamperbank dankt je! 

Overschotten van kinderluiers kun je 
naar 1 van de 11 inzamelpunten brengen.
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Leven en welzijn

Jubilea en ontvangsten

Herman Delrue en Marcella Beyens  
Diamanten Bruiloft (Moorsele 28/05/1955) 

Herman Meeus en José Seynaeve  
gouden Bruiloft (Outrijve 7/06/165)

Carlos Van Branteghem en Hiddy Vergracht  
Gouden Bruiloft (Avelgem 9/08/1965) 

Jean Claude Vandecandelaere en De Reuse Renée  
Gouden Bruiloft (Avelgem 09/08/1965) 

Luc Vuylsteke en Rita Vilaeys  
Gouden Bruiloft (Waarmaarde 18/08/1965) 

François Christiaens en Maria Deprez  
Diamanten Bruiloft (Tiegem 3/09/1955) 

Jean Baptiste Owel en Jeanne Vanhoutte  
Diamanten Bruiloft (Avelgem 3/09/1955) 

Roger Vanmeenen en Brigitte Declercq  
Gouden Bruiloft (Avelgem 4/09/1965) 

Wachtdiensten
• Apotheek: www.apotheek.be of 0903 
99 000 (1,5 euro per minuut)

• Dokter: 056 64 75 20  
maar 055 38 89 00 voor de inwo-
ners van Kerkhove

• Tandarts: 0903 399 69 
Daniël Orroi en Marcella Ovyn  
Diamanten Bruiloft (Avelgem 10/09/1955) 

Bevolking
Geboorten
10.08.2015 Maud Breda,  
dochter van Leen en Sofie Naessens
19.08.2015 Vita De Clerck,  
dochter van Brian en Jolien 
Vanpachtenbeke
21.08.2015 Nathan Soudant,  
zoon van Michaël en Stephanie 
Himpe
21.08.2015 Marilou Becel,  
dochter van Piet en Bauke Stevens
25.08.2015 Amir Zanki,  
zoon van Nordine en Farah Laidouni
27.08.2015 Ilana De Mey,  
dochter van Henderique en 
Angelique Mahieu
04.09.2015 Ralf  en  Theo Tandt,  
zonen van Ioànnis en Lisa 
Depraetere
07.09.2015 Lowie Degraeve,  
zoon van Thijs en Elly Voet

Huwelijken
21.08.2015 Jurgen Mercher en 
Eulalie Decock
22.08.2015 Arne Demeire en Sharon 
Depauw
28.08.2015 Kenny Naessens en 
Sofie Laridon
05.09.2015 Marc Vandewaetere en 
Marcelline Schenkels
11.09.2015 Kenneth Hennion en 
Kelsey T ‘Kint
12.09.2015 Joris Tremerie en Joke 
Veys
18.09.2015 Mathieu Vandevelde en 
Laurence Bauffe

Overlijdens
22.08.2015 Gerard Vanneste,  
weduwnaar van Christiana Despriet
22.08.2015 Eddy Favril,  
echtgenoot van Anna Marie 
Vandervennet
29.08.2015 Cecilia Buysse,  
echtgenote van Henri Cluyse
24.08.2015 Antoon Vossaert,  
weduwnaar van Laura Debels
25.08.2015 Lea Van de Putte,  
weduwe van Eugène De Cremer
12.09.2015 Frank Tomme,  
echtgenoot van Marie-Anne 
Janssens
12.09.2015 Robert Vansteenbrugge, 
echtgenoot van Jenny Lampole
16.09.2015 Maria Louisa 
Christiaens, weduwe van Julien 
Foulon
16.09.2015 Lia Catteloin, weduwe 
van Romain Reyntjens
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V A C A T U R E S

INTERESSE?
Solliciteren doe je online.

Bezorg op www.avelgem.be/vacature een motivatiebrief gericht aan het college van burgemeester en schepenen, een dui-
delijk CV en een kopie van het gevraagde diploma. De kandidatenlijst wordt afgesloten op 14 oktober 2015, om 19.00 uur.

Er is een preselectie op basis van CV en motivatiebrief.

De functiebeschrijvingen vind je 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 aangepaste bezoldiging, hospitalisatieverzekering, 
maaltijdcheques, tweede pensioenpijler en fietsvergoeding

• Aanvangswedde stafmedewerker € 2318,78 bruto/maand > eindwedde  
€ 3907,07 bruto/maand

• Aanvangswedde sportanimator € 1816,15 bruto/maand > eindwedde  
€ 3324,03 bruto/maand 

• Functierelevante anciënniteit kan in aanmerking komen 
• Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor 2 jaar

STAFMEDEWERKER  
PERSONEEL & HR
(voltijds - contractueel B1-B3) 

TAKEN 
• Je werkt op de ondersteunende dienst Secretariaat & 

Personeel van de gemeente
• Samen met de gemeentesecretaris en jouw directe 

collega zorg je voor de uitbouw van een volwaardige 
personeelsdienst voor de gemeente en bij uitbreiding 
het OCMW

• Je geeft mee vorm aan het personeelsbeleid en ver-
zorgt het dagelijks personeelsbeheer

• Je bent hét aanspreekpunt voor alle personeels- 
aangelegenheden

• Je volgt op permanente basis het sociaalrechtelijk 
kader op en weet dit op maat toe te passen op de 
gemeente 

• Je vormt ook een doublure voor het secretariaatswerk 
van jouw collega, in het bijzonder de voorbereiding en 
afwerking van de beleidsvergaderingen

PROFIEL
• Je beschikt over een bachelordiploma, hebt kennis van 

sociaal recht & HR of je bent bereid je 
hierin bij te scholen

• PC-vaardig zijn, orde, netheid en cor-
rectheid zijn jouw handelsmerken

• Je bent policompetent, kunt zeer zelf-
standig werken, bruist van de zin voor 
initiatief en denkt probleemoplossend

SPORTANIMATOR
(voltijds - contractueel C1-C3) 

TAKEN
• Je coördineert sportactiviteiten en geeft les in het eigen 

sportaanbod
• Via verschillende kanalen zorg je voor een duidelijke 

en aantrekkelijke bekendmaking van het sportaanbod
• Je biedt administratieve ondersteuning binnen de dienst 

en aan de sportraad
• Je werkt ook deels als redder en springt bij aan het 

onthaal
• Je werkt onder de rechtstreekse leiding van de direc-

teur sport

PROFIEL
• Je hebt minstens een diploma hoger secundair 

onderwijs
• Je beschikt over het hoger reddersbrevet of bent bereid 

dit te behalen
• Je bent een ploegspeler en dus neem je occasio-

neel taken over van andere medewerkers binnen de 
sportdienst


