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Zondag
januari
Nieuwjaarsreceptie inwoners
Het gemeente- en het OCMW-bestuur
nodigen je van harte uit

A f s p r a a k
Spikkerelle
11.00 tot 14.00 uur

Klinken op het nieuwe jaar
Het gemeente- en het OCMW-bestuur nodigen alle inwoners uit voor de
nieuwjaarsreceptie op zondag 11 januari. Van 11.00 tot 14.00 uur kun je in
Spikkerelle nieuwjaarswensen uiten en gezellig bijpraten bij een hapje en
een drankje.
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Ook de kinderen krijgen de kans om het nieuwe jaar feestelijk in te zetten.
Er zijn niet alleen kindvriendelijke hapjes en bubbels, ook glittertattoos en
een knettergek kapsalon maken het feest compleet!

We wensen je alvast een fantastisch 2015
en heten je van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie!

Vacature
directeur
Spikkerelle zie
achteraan deze
Info Avelgem

Uw gemeente

1 januari 2015: wijzigingen college
van burgemeester en schepenen
Burgemeester Lieven Vantieghem (CD&V)
| bevoegdheden: algemeen bestuur, veiligheid, ruimtelijke ordening, lokale economie
Schepen Koen Van Steenbrugge (CD&V)
| bevoegdheden: financiën, publieke ruimte en mobiliteit
Schepen Tom Beunens (sp.a)
| bevoegdheden: jeugd, cultuur, bibliotheek, onderwijs, ICT en communicatie, toerisme
Schepen Lut Deseyn (CD&V)
| bevoegdheden: sport, milieu, landbouw, nutsbedrijven
Schepen Annicq Verschuere (sp.a)
| bevoegdheden: welzijn en ambtenaar van de burgerlijke stand
Schepen Trees Vandeputte (CD&V)
| bevoegdheden: OCMW-voorzitter
Het volledige overzicht met contactgegevens en zitdagen werd bedeeld samen met deze
Info Avelgem.

Adreswijziging
belastingontvangkantoor
Waregem
Het belastingontvangkantoor van het
Pand in Waregem is verhuisd naar de
Kortrijkstraat 2 in Harelbeke.
Je kunt er onder meer terecht met vragen over de terugvorderingen van de
personenbelastingen of een gewijzigd
rekeningnummer bezorgen.
De dienst ‘Controle 2’ (taxatiedienst)
blijft wel nog in het Pand in Waregem.
Deze dienst helpt je bij het invullen van
je aangifte van personenbelasting.
Meer info
Ontvangkantoor: 02 57 82 530
Controle 2: 02 57 82 710

Samen voor de toekomst van de brandweerhulpverleningszone
hervorming zijn die brandweerkorpsen samengesmolten tot één hulpverleningszone
met 17 posten, die over de grenzen heen
samenwerken op diverse vlakken.
De 300.000 burgers en de 24.000 ondernemingen van de hulpverleningszone Fluvia
kunnen rekenen op 760 vrijwillige brandweerlieden en 60 beroepsbrandweerlieden.
Nadat de brandweerhulpverleningszone Fluvia op 26 september
2014 een financieel akkoord bereikte, zet de zone alle hens aan
dek voor de praktische uitvoering.
Op 1 januari 2015 is de hulpverleningszone Fluvia een feit.
820 brandweerlieden: 760 vrijwilligers en 60 beroeps worden in hun
nieuwe organisatie verenigd.

Instap op 1 januari 2015
Het Koninklijk Besluit over de hulpverleningszones deelt de huidige 250 Belgische
brandweerkorpsen herin tot 34 hulpverleningszones. Die zones vormen de organisatiestructuur van de toekomstige brandweer.
De hulpverleningszone Fluvia bestaat
uit 14 gemeenten: Anzegem, Avelgem,
Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne,
Ledegem, Lendelede, Menen, SpiereHelkijn, Waregem, Wevelgem, Wielsbeke
en Zwevegem.
Tot nog toe waren er 12 brandweerkorpsen
(met 11 voorposten). Met de brandweer-
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Onderlinge samenwerking
De praktische realisatie voor het verenigen
van 17 brandweerposten in één grote organisatie vergt onderlinge samenwerking. De
lokale posten stemmen de violen gelijk om
tot een uniforme samenwerking te komen.
De toekomstige structuur moet de dienstverlening van de brandweer naar een
hoger niveau tillen. Een niveau waarbij
alle onderdelen van de veiligheidsketen
volwaardig geïntegreerd zijn in de werking
van de hulpverleningszone. Branden blussen is één zaak, ze voorkomen door middel
van preventie is minstens even belangrijk.

Veel meer dan branden blussen
De brandweer zet, naast interventie, volop
in op preventie. Onder het motto ‘Beter
voorkomen dan genezen!’ zal zone Fluvia
haar burgers sensibiliseren rond brandveiligheid. Hier wordt onder andere het belang
van een rookmelder onderstreept. Wist je
dat enkel een rookmelder je kan wakker
maken wanneer het brandt? De reukzin
wordt tijdens het slapen namelijk uitgeschakeld. Zo’n rookmelder kost ongeveer

20 euro en kan gemakkelijk worden bevestigd met dubbelzijdige kleefband. Door de
burger te helpen een brand te voorkomen,
willen we als brandweer meer betekenen
voor de maatschappij.
Daarnaast is een goede voorbereiding
op incidenten door middel van vorming,
training en opleiding onontbeerlijk. Onze
brandweermensen moeten immers te allen
tijde paraat staan.
Een brand of een verkeersongeval bezorgt
slachtoffers en betrokkenen grote zorgen,
ook nadien.

Nazorg als vijfde schakel van de
veiligheidsketen
Een voorbeeld van nazorgtraject dat zonaal
werd uitgewerkt, is de infoavond op 27
oktober 2014 in Anzegem. De kerkbrand
op 16 oktober 2014 heeft een diepe indruk nagelaten op de gemeenschap van
Anzegem. Aan de inwoners werd feedback
van de brand gegeven. Grote branden hebben een zware impact op de gemeenschap
en vragen nazorg. Mensen hebben vragen
en noden om hun gevoelens te ventileren.
Vaak worden mensen dan pas bewust dat
ze eigenlijk niet goed voorbereid zijn op
brand. Sensibiliseren maakt bijgevolg onvermijdelijk deel uit van het nazorgtraject.
Zo worden er brandpreventietips voor thuis
meegegeven en krijgen de mensen het
aanbod voor een persoonlijk advies door
een brandpreventieadviseur omtrent rookdetectoren en blusmiddelen bij hen thuis.

Leefomgeving

Hakselronde
Praktisch

• Wanneer? Van 2 tot en met 20 maart

Avelgem als finalist met
“Stil genieten rond kunstkerk”
Op dinsdag 16 december 2014 vond in Eeklo de finale plaats van de Groene Lente 2014,
een wedstrijd die uitgaat van de Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG). Voor het
onderdeel “Groene gemeente” deed Avelgem mee aan de wedstrijd met de renovatie
van de begraafplaats van Bossuit.
Na de artistieke transformatie van de voormalige Sint-Amelbergakerk in Bossuit werd
de begraafplaats gerenoveerd. Het was een heel bewuste keuze van het bestuur om de
begraafplaats in ere te houden en de vrijgekomen plaatsen niet in te zaaien met gras.
De padenstructuur bleef grotendeels behouden, maar de rode steenslag werd vervangen
door betonnen stapstenen. De breedte van het rondgaand pad werd verminderd van 2 m
naar 1 m. Ook de binnenpaden werden versmald. Hierdoor kwam heel wat plaats vrij
voor extra beplanting, waardoor de begraafplaats een heel wat zachtere en aangenamere
aanblik krijgt. De grafrijen die aansluiten bij de voormalige kerk werden niet behouden,
maar vervangen door de aanplanting van hogere, in de lente witbloeiende struiken, ter
“aankleding” van de kunstkerk. Als laagblijvende beplanting werd voornamelijk een
groenblijvende en witbloeiende lage geranium aangeplant met op enkele plaatsen een
roodbloeiende heesterroos.
Op de militaire graven groeit eenzelfde witbloeiende plant. Deze plant is niet wintergroen,
maar heeft een zeer lange bloeitijd in de zomer en het najaar. Door de kleuren beperkt
te houden wordt een serene sfeer gecreëerd.
Met dit project werd Avelgem finalist in de categorie begraafplaatsen omdat het als
voorbeeld kan dienen in de aanpak om oudere begraafplaatsen om te vormen zodat op
die plaatsen geen sproeistoffen meer moeten worden gebruikt. Het is een schitterend
resultaat voor een project dat volledig in eigen beheer ontworpen en aangelegd werd.

• Prijs? Het eerste uur is gratis, vanaf
het tweede werkuur wordt 25 euro per
begonnen uur aangerekend.
• Inschrijven? Bezorg het inschrijfstrookje aan de dienst milieu in het
gemeentehuis, via www.avelgem.
be/hakselen of stuur uw gegevens
door naar milieu@avelgem.be. De
inschrijvingen worden afgesloten op
maandag 9 februari.
Worden niet gehakseld noch
meegenomen
Snoeihout waarvan de takken kriskras op
elkaar gestapeld zijn, takken met doornen 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

2 tot en met 20 maart 2015
Voornaam:

Meer info: dienst openbare werken en patrimonium | 056 65 30 30 | technische.dienst@avelgem.be
Naam:
Straat en nr.:
Gemeente:
E-mail:
Het snoeihout zal gelegen zijn in de
straat, nr.:
Ik wens het hakselhout te behouden/ niet
te behouden (schrappen wat niet past).
Handtekening en datum:

A V E L G E M
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Vrije tijd

De passionele
tango van Orquesta
Tanguedia
Orquesta Tanguedia is een tango-orkest, maar
dan net een beetje anders. Door de brede
achtergrond en ervaring van de verschillende
groepsleden doorbreken ze alle schotten tussen de verschillende muziekgenres.
Als luisteraar kun je onmogelijk onbewogen
blijven bij de muziek van Orquesta Tanguedia.
Dit virtuoze sextet doorbreekt de grenzen van
klassieke muziek, folk, jazz en tango. De groep
blijft vasthouden aan de traditie van de tango,
maar creëert een origineel nieuw uniek en
eigentijds klankbeeld. Jarenlang samenspelen
bracht hen op een duizelingwekkend niveau
van componeren, arrangeren en performen:
teder, klein en gevoelig, maar evengoed verrassend eclectisch, onbeschaamd passioneel
en groots!
PRAKTISCH: vrijdag 16 januari om 20.15 uur
| € 15 - € 14 (-26/+55) – abonnementsvoorstelling | Spikkerelle | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be

© Lieven Dirckx

Inschrijfstrook
Hakselronde
2 tot en met
20 maart
Bezorg het inschrijfstrookje
aan de dienst milieu
in het gemeentehuis via
www.avelgem.be/hakselen
of stuur uw gegevens door
naar milieu@avelgem.be.

De inschrijvingen worden
afgesloten op
maandag 9 februari 2015.
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MANIAK van
Steven Mahieu
Comedy in Spikkerelle
In 2013 kon Steven Mahieu het
Avelgemse publiek overtuigen met
de voorstelling Mahieustueus. In zijn
tweede avondvullende voorstelling wil
Humorologiewinnaar Steven Mahieu
simpelweg de beste zijn. De lovende
commentaren die hij met zijn debuutvoorstelling Mahieustueus overal in
Vlaanderen kreeg, maakten van Steven
in een flits één van de grootste Vlaamse
comedytalenten van de afgelopen jaren.
Mahieu doet dat waar velen ooit mee
zijn begonnen: pure stand-up. Het theatrale laat hij achterwege, hij glipt op
het podium, ratelt door zijn microfoon
en bedwelmt zijn publiek. Met succes,
met gelach, met applaus.
Steven Mahieu neemt Lukas Lelie mee
als supportact voor deze theatertour.
Lukas is winnaar van de Lunatic Comedy
Award 2013.
PRAKTISCH: zaterdag 24 januari om
20.15 uur | € 13 - € 12 (-26/+55/abo)
– voorstelling jongerenabonnement |
Spikkerelle | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be

© Filip Naudts

Vrije tijd

Fluo-flits-fuif

Week van de Poëzie
Poëtische voorstellingen, poëzieontbijt
met bubbels en poëtische verrassingen

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de
jeugdraad ook in 2015 een activiteit voor de
Avelgemse kinderen. Na tal van toneelvoorstellingen en vorig jaar een geslaagde circusworkshop pakken we deze keer uit met een
heuse kinderfuif!
Vergis je niet: dit feestje heeft niets te maken met verkeersveiligheid, hoewel de naam
anders kan doen vermoeden. Geen poppenkasten, flauwe clowns of goochelaars, maar
verrassende lichteffecten, optische illusies,
een rookmachine en een top-dj zorgen voor
de nodige sfeer en gezelligheid. Kortom: een
niet te missen spektakel voor iedereen die van
een origineel feestje houdt! De jeugdraad zorgt
tussendoor voor een hapje en een drankje.

Onder het motto van de Poëzieweek ‘met
zingen is de liefde begonnen’ brengen
de leerlingen van het Conservatorium
de mooiste gedichten in een wervelende
voorstelling.
Iedere bibliotheekbezoeker ontvangt een
poëtische verrassing. In Spikkerelle en
de bibliotheek staan poëtische blikvangers opgesteld.
Praktisch:
zondag 25 januari van 14.30 tot 16.30
uur | inkom gratis! | locatie: Jeugdhuis
Krak | leeftijdsgroep: 5 – 12j

Gezocht: stuurgroepleden
‘vrijetijdssite Outrijve’
Het gemeentebestuur voorziet voor deze legislatuur een bedrag van 200.000 euro voor
de ontwikkeling van de vrijetijdssite (site OC en voetbalterrein) in Outrijve. Hierbij wil
het bestuur rekening houden met de wensen en verzuchtingen van alle betrokkenen.
In 2014 vond al een overleg plaats met de verschillende gebruikers en de buurtbewoners. In 2015 gaat een stuurgroep aan de slag met de informatie, bekomen uit
beide overlegmomenten, om het project effectief vorm te geven.
Wil je graag deel uitmaken van deze stuurgroep? Bezorg dan vóór 15 januari je kandidatuur bij de sportdienst (sport@avelgem.be of 056 65 30 60) of bij de jeugddienst
(jeugd@avelgem.be of 056 65 30 90).

Avelgem voor het
derde jaar op rij
‘Sportelgemeente’

Op zaterdag 31 januari verwennen wij
jou met een poëzieontbijt met bubbels
in de bibliotheek. Een heerlijk ontbijtbuffet staat op jou te wachten terwijl je
ondergedompeld wordt in een poëtische
sfeer. Van 9.30 tot 10.30 uur serveert het
Theater van de Verloren Tijd elke bibliotheekbezoeker gedichten op aanvraag.
PRAKTISCH
Poëtisch avondprogramma: donderdag 29 januari om 18.30 uur | toegang
gratis | locatie: Spikkerelle | Info:
Conservatorium Avelgem, 056 65 30 67,
conservatorium@avelgem.be
Poëzieontbijt met bubbels: zaterdag
31 januari vanaf 7.00 uur | € 7 - inschrijven vóór 23 januari in de bibliotheek of in Spikkerelle | locatie en info:
bibliotheek, 056 65 30 40, bibliotheek@
avelgem.be

Sportieve agenda 2015
Stip alvast volgende data aan!
•

Vrijdag 30 januari: huldiging sportlaureaten

Met de titel ‘Sportelgemeente’ beloont
BLOSO alle Vlaamse gemeenten die extra inspanningen leveren om het sporten
voor 50-plussers binnen hun gemeente te
promoten.

•

Zaterdag 14 februari: spectaculaire LRC cyclocrosswedstrijd (achter de kerk in Outrijve)

•

Woensdag 1 april: Buitenspeeldag, de namiddag waarop alle beeldschermen worden uitgeschakeld en iedereen sport en buiten speelt

De sportdienst voorziet naast een jaarlijkse
lokale sportdag ook een wekelijks sportaanbod voor 50-plussers: yoga, aquagym,
seniorenzwemmen, badminton, basketbal
en baantjeszwemmen. Daarnaast verleent
de sportdienst ook medewerking aan
wandeltochten in het voor- en najaar en
is er een samenwerking met OKRA voor
de deelneming aan de Senior Games in
Blankenberge.

•

Vrijdag 5 juni: seniorensportdag, in het kader
van ‘Sportelgemeente 2015’

•

Eind juni: tal van activiteiten voor de studenten van het secundair onderwijs om het einde
van hun examens te vieren. Vorig jaar werd
dit initiatief uitgebreid in samenwerking met
de jeugddienst en het jeugdhuis krak

•

Zaterdag 7 november: Feesteloop, de sfeervolle loopwedstrijd die ook afgelopen jaar
weer op een fors stijgend deelnemersaantal
mocht rekenen

•

15 november: wandeltocht Vlaamse diabetenliga in samenwerking met Pasar en familie
Joost Deseyn

Hierdoor wordt ruim voldaan aan de criteria
om de titel ‘Sportelgemeente’ te bekomen.
Voor het derde jaar op rij kreeg onze gemeente de welverdiende plaquette. Het
officieel huldigingsmoment vond plaats in
Izegem op 11 december.

A V E L G E M
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Leven en welzijn

Appreciatie- en zorgtoelage
Beide toelagen moeten jaarlijks aangevraagd worden en
zijn beperkt tot het door de
gemeenteraad goedgekeurd
budget.

Zorgtoelage
Bedrag: 25 euro/maand

De gemeente geeft een zorgtoelage aan wie net uit de boot valt
bij de Vlaamse zorgverzekering
en die in aanmerking komt voor
de verhoogde tegemoetkoming
van de mutualiteit of een OMNIOstatuut heeft. Ook (klein)kinderen die hun (groot)ouders in hun
eigen huis verzorgen, kunnen op
gemeentelijke steun blijven rekenen, op voorwaarde dat zij recht
hebben op een tegemoetkoming
van de Vlaamse Zorgkas of recht
hebben op de gemeentelijke zorgtoelage.

Voor mensen die al enige hulp nodig hebben, maar nog niet in aanmerking komen voor de Vlaamse
Zorgverzekering.
Specifieke voorwaarden
• gedomicilieerd zijn en hoofdverblijfplaats hebben in Avelgem
• minimum 21 jaar zijn
• een score van zorgbehoefte hebben
van min. 28 en max. 34 op de BEL-foto
van de Vlaamse Zorgverzekering of in
de wachtperiode zijn van de Vlaamse
Zorgverzekering of een attest van palliatieve zorg kunnen voorleggen

Appreciatietoelage
Bedrag: 10 euro/maand
Voor kinderen en kleinkinderen die een
zorgbehoevende (groot)ouder thuis
verzorgen.
Specifieke voorwaarden
• de zorgbehoevende (groot)ouder en
de mantelzorger zijn minstens drie
maanden gedomicilieerd op dezelfde
woon- en verblijfplaats in Avelgem
• de zorgbehoevende (groot)ouder heeft
recht op de Vlaamse Zorgverzekering
of gemeentelijke zorgtoelage
• de mantelzorger verklaart op erewoord
dat hij/zij daadwerkelijk instaat voor de
thuisverzorging van de (groot)ouder
Meer info en aanvraagformulieren in het
Sociaal Huis bij de dienst Woon-Zorg, op
056 65 07 70 of via woonzorg@avelgem.
be.

• recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming of OMNIO-statuut
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Gas - Elektriciteit
opnieuw vergelijken loont!

Gas - ElEktricitEit: durf vErGElijkEn!
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Leven en welzijn

Eerste hulp verle- Jubilea en
nen is gemakkelij- ontvangsten
ker dan je denkt!

Bevolking
Geboorten
31.10.2014 Louise Naessens,

© Frank Toussaint - Rode Kruis-Vlaanderen

dochter van Marino en Katrien Van

Het Rode Kruis wil
het je graag leren
Wie snel kan optreden na een ongeval, kan vaak erger voorkomen.

Hoorebeke
04.11.2014 Fay Debaere,
dochter van Davy en Sarina Himpe
05.11.2014 Antoine François,

5e en 6e leerjaar van de verschillende scholen
Daguitstap Flanders Fields Ieper 23/10/2014

zoon van Maarten en Trui Parmentier
07.11.2014 Matti Verleyen,
zoon van Koenraad en Sandra Platteau
14.11.2014 Robin Vanherzeele,
zoon van Nico en Ibrich Ghesquiere
21.11.2014 Esmée Vandendriessche,
dochter van Joeri en Cindy Waelkens
28.11.2014 Megan Lottin,
dochter van Frederik en Ellen Hostyn

Eric De Baveye en Marie-Claire Vanhamme
Gouden Bruiloft (Avelgem 24/11/1964)

Huwelijken

Op dinsdag 20 januari start opnieuw een
gratis cursus eerste hulp bij het Rode Kruis
in Avelgem.

29.11.2014 Stijn Isebaert en Ellen

De lessenreeksen bevatten veel praktische
oefeningen. Een volledige cursus bestaat
uit 2 reeksen van 6 avonden:

Katrien De Muynck

Van Wyngene
05.12.2014 Brecht Depraetere en

05.12.2014 Dave Lampole en Mirella
Everaert

Reeks 1: ‘Eerste hulp’

omvat o.a.
reanimatie, huidwonden, brandwonden,
verstikkingen, verstuikingen …

10.12.2014 Danny Temmerman en

Ontvangst 50 jarigen (29/11/2014)

Reeks 2: ‘Helper’ is het vervolg op
reeks 1 en omvat o.a. hersenschudding,
hyperventilatie, flauwte, tekenbeet …

Overlijdens
18.11.2014 Jeanne Loof,
weduwe van José Dewolf

Praktisch

19.11.2014 Agnes Maroy,

• Rode Kruislokaal, IJzerwegstraat 2, 8580
Avelgem
• 2 reeksen van 6 avonden op dinsdagavond van 19.00 tot 21.15 uur
• reeks 1 start op dinsdag 20 januari
(mogelijkheid om een test af te leggen
op zaterdag 7 maart)
• reeks 2 start op dinsdag 10 maart (mogelijkheid om een test af te leggen op
zaterdag 2 mei)
• minimum leeftijd: 16 jaar tijdens het jaar
dat men de cursus volgt.
Meer inlichtingen en inschrijvingen: Jacques
Casteur, verantwoordelijke Vorming afdeling
Avelgem, 056 64 62 62 of jacques.casteur@
skynet.be

Tineke Cartreul

weduwe van Raphaël Vanwynsberghe
30.11.2014 Marie Van Eeckhout,
weduwe van Roger De Graeve

Romain Van Wymelbeke en Françinne Deweer
Gouden Bruiloft (Avelgem 4/12/1964)

Wachtdiensten

30.11.2014 Freddy De Raedt
03.12.2014 Norbert De Fruytier,
echtgenoot van Leona De Clercq

Apotheek: www.geowacht.be of
0903 922 48 (1,5 euro per minuut en
verplicht tussen 22.00 en 9.00 uur)

04.12.2014 Gerard Malfait,

Dokter: 056 64 75 20 maar 055 38 89
00 voor de inwoners van Kerkhove

echtgenote van Alfred Coppin

weduwnaar van Maria Dendoncker
04.12.2014 Marie José Muyshondt,

Tandarts: 0903 399 69
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VACATURE

Directeur gemeenschapscentrum Spikkerelle
diensthoofd Jeugd en Cultuur
Vervangingsovereenkomst van ongeveer 8 maanden | voltijds | A1-A3
PROFIEL

•

•

•

Je hebt de leiding over het
gemeenschapscentrum
Spikkerelle, met alle beleidsen praktische verantwoordelijkheden die deze managementfunctie met zich
meebrengt
Je stimuleert het gemeentelijk
cultuur-, jeugd- en toerismebeleid en coördineert de werking van het kunstonderwijs
Samen met de sportdienst
geef je mee vorm aan het
Avelgems vrijetijdsbeleid

•

Je beschikt over een masterdiploma

•

Je hebt een brede culturele interesse

•

Ervaring in de sector is een pluspunt

INTERESSE ?
Solliciteren kan enkel via www.avelgem.
be/vacaturedirecteurspikkerelle.
Op 8 januari 2015
wordt de kandidatenlijst afgesloten.

WIJ BIEDEN
Een veelzijdige job in een aangename werkomgeving. Geïndexeerd bruto jaarsalaris
bij 0 jaren anciënniteit 35.143,54 euro +
maaltijdcheques en fietsvergoeding.

Meer info via personeelsdienst@avelgem.
be of op 056 65 30 30.
Indiensttreding voorzien op 1 februari
2015
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