Info

Avelgem
UITNODIGING
Inhuldiging
fietsbrug
“IJzerwegbrug”

De IJzerwegbrug is een feit!
Een belangrijke ‘missing link’ is weggewerkt op
het grensoverschrijdend fietsnetwerk. Zo wordt
de regio nog aantrekkelijker, verkeersveiliger én
beter bereikbaar voor het fietstoerisme en voor
functioneel fietsen.

Als inwoner van Avelgem ben je van
harte welkom op zaterdag 9 mei 2015 om
11.00 uur voor de officiële inhuldiging
van de IJzerwegbrug.
Programma
| 11.00 uur onthaal op het jaagpad ter
hoogte van de brug
| 11.15 uur verwelkoming en toespraken
| 12.00 uur receptie
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Uw gemeente

Feest 55-jarigen

Sluitingsdagen

17 oktober 2015 in Salons Alta Ripa

Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op:

Ben je geboren in 1960? Dan ben je samen met je partner van
harte welkom op het feest van de 55-jarigen! Voor een vlotte
organisatie vragen de organisatoren nu al aan alle 1960-ers om
hun e-mailadres te bezorgen. Dit kan via 60wordt55@gmail.
com of op 0472 43 84 58.
Ken je nog iemand uit 1960, die uitgenodigd kan worden?
Mail dan ook zeker zijn/haar adresgegevens door. De officiële
uitnodiging met alle verdere praktische gegevens valt begin
september in de bus.

• vrijdag 1 mei
• donderdag 14 mei
• zondag 24 en maandag 25 mei
Het containerpark is ook gesloten op zaterdag 2 mei.
Op vrijdag 15 mei zijn alleen het containerpark en de
bibliotheek open. Alle andere gemeentelijke diensten
zijn gesloten.

Op reis zonder zorgen…
vraag je reisdocumenten tijdig aan!
Hebben je kinderen een geldig identiteitsbewijs? Heb je een identiteitskaart of een
reispas (=internationaal reispaspoort)
nodig voor het land waar je heen reist?
Neem een kijkje op www.diplomatie.be
voor meer informatie.
Je vindt er ook alles over inentingen en
voorzorgsmaatregelen, visum, internationaal rijbewijs, reisadvies per land, …

De elektronische identiteitskaart
Zorg dat je elektronische identiteitskaart
nog geldig is. Met een vervallen kaart kun
je in de luchthaven niet vertrekken. Hou er
rekening mee dat voor verscheidene landen je identiteitskaart nog een bepaalde
duur geldig moet zijn. Dit kun je zelf nakijken op www.diplomatie.be.

De Kids-ID: het identiteitsbewijs
voor kinderen onder de 12 jaar
Dit reisdocument geldt binnen Europa, in
de landen waar geen reispas verplicht is.
Een Kids-ID is 3 jaar geldig.
Kostprijs en leveringstermijn
Een Kids-ID kost 6 euro en die ontvang
je 3 weken na de aanvraag. Indien je de
Kids-ID sneller wil, betaal je meer:
• 110 euro voor een leveringstermijn van
3 werkdagen
• 170 euro voor een leveringstermijn van
2 werkdagen
Eén van de ouders doet de aanvraag.
Het kind moet altijd aanwezig zijn bij de
aanvraag.
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Meebrengen
• elektronische identiteitskaart van de
ouder die de Kids-ID aanvraagt
• recente pasfoto van het kind met witte
achtergrond
• vereiste bedrag (betalen met bancontact is mogelijk)

Reispas
Indien je naar het buitenland reist, raadpleeg dan zeker www.diplomatie.be om
te zien of je een reispas nodig hebt. Dit
verschilt immers van land tot land. Je kunt
ook contact opnemen met de ambassade
van het land waar je naartoe reist. Ook
deze gegevens vind je op dezelfde site.
Een reispas is zeven jaar geldig. Heb je
een nieuwe reispas nodig? Dan moet je
de oude inleveren.
Leveringstermijn
Vraag je reispas zo snel mogelijk aan. In
drukke periodes kan de leveringstermijn
oplopen tot twee weken. Een spoedprocedure (met leveringstermijn van 3 dagen)
kan in uitzonderlijke gevallen, maar is
veel duurder.
Kostprijs voor meerderjarigen
• gewone procedure: 75 euro
• spoedprocedure: 250 euro
Kostprijs voor minderjarigen (-18 jaar)
• gewone procedure: 45 euro
• spoedprocedure: 210 euro
Bij de aanvraag worden vingerafdrukken
genomen. Als aanvrager moet je dus
persoonlijk aanwezig zijn. Minderjarigen
moeten altijd vergezeld zijn van een ouder.

Meebrengen
• identiteitskaart
• recente pasfoto met witte achtergrond,
deze foto moet conform zijn aan de
normen van de I.C.A.O.(International
Civil Aviation Organization), deze kun je
terugvinden op www.avelgem.be
• oude reispas (als je er een hebt) of
een attest (van de politie) van verlies/
diefstal van de reispas
• vereiste bedrag (betalen met bancontact is mogelijk)

Reistoelating minderjarige
Als een minderjarige zonder ouders, alleen
of in groepsverband, naar het buitenland
reist, is het aangeraden om een reistoelating mee te geven. Die kun je bekomen
bij de dienst burgerzaken.
Aanvraag
De persoon die het ouderlijk gezag uitoefent (vader, moeder of voogd) geeft de
toestemming en vraagt het document aan.
Meebrengen
• elektronische identiteitskaart
• afreis- en terugreisdatum
• bestemmingsgegevens
• organisatie waarmee de minderjarige
reist

Vrije tijd

Je vraag stellen aan de bib, kan nu
ook online!
Je weet het wel al even: in de bibliotheek kun je niet enkel
terecht voor een goed boek of om de krant te lezen, maar
ook om een antwoord te zoeken op je vragen. In de oudheid
hadden de Grieken het orakel van Delphi. Vandaag ga je met
je vraag naar de bibliotheek.

Correct gebruik
parkeerplaatsen
personen met
een handicap

De Provincie West-Vlaanderen leidde alle medewerkers op tot
informatiespecialisten. We staan klaar om naar je vraag te
luisteren en we gaan mee op zoek naar de plaats waar het
antwoord te vinden is. Dit kan een boek zijn, een website,
maar ook een instelling of een vereniging,… Omdat elke vraag
anders is, wordt maatwerk geleverd.
Nieuw is dat je vanaf nu de vragen ook online kunt stellen. Surf naar www.avelgem.be/
bibliotheek of naar www.steljevraagaandebib.be. Daar vind je naast inspiratie en interessante websites ook de ‘steljevraagaandebib’-knop. Zo wordt jouw vraag automatisch
geregistreerd en opgevolgd.

Oproep cultuurprijzen
Ken je een persoon of een vereniging
die het afgelopen jaar in Avelgem een
prachtige culturele prestatie heeft neergezet? Een vrijwilliger die bergen verzet
voor een vereniging? Een bijzondere
activiteit die Avelgem extra uitstraling
gaf? Een creatieve geest aan wiens brein
fraaie werken ontsproten? …

Dan moet je misschien wel een kandidaat voorstellen voor de Avelgemse cultuurprijzen 2015!
Kandidaturen indienen kan tot 31 mei bij de
dienst jeugd & cultuur (Spikkerelle, Scheldelaan
6, 8580 Avelgem).
Het volledig reglement en indienformulier voor
de cultuurprijzen vind je terug op www.avelgem.
be/cultuurprijzen.

Douchegebruik voor
recreatieve sporters
Jog jij nu en dan? Of maak je wel eens een sportief ritje met
de fiets? Gebruik dan het sportcentrum als uitvalsbasis!
Als particulier gebruik je voor 1 euro een kleedkamer en heb
je ook douchemogelijkheden achteraf. Waardevolle voorwerpen kun je gratis opbergen in de vestiairekastjes.

Vooral aan het sportcentrum wordt
regelmatig vastgesteld dat de parkeerplaatsen, voorzien voor personen met
een handicap, onrechtmatig worden
ingenomen.

Zelfs bij kortstondig gebruik, bega
je een overtreding en kun je geverbaliseerd worden. Een verwittigd chauffeur is er twee waard!

Renovatie voetbalterreinen
Elk jaar opnieuw worden de
Avelgemse voetbalterreinen
gerenoveerd. Deze renovatie
beperkt zich niet tot het herinzaaien.

Vooral de terreinen van het voetbalstadion worden grondig aangepakt.
Vooraleer er wordt ingezaaid, wordt de
ondergrond losgemaakt en gemixt. Het
terrein wordt geëffend en uitgevlakt.
Er is ook bijzondere aandacht voor de
nazorg: het opschietende gras wordt
regelmatig gemaaid en voorzien van de
nodige mestbeurten. De nazorg wordt
uitbesteed tot aan de start van het
voetbalseizoen. Een sproeirobot zorgt
voor het benevelen van de terreinen op
het stadion.
Bij de renovatie wordt het oefenterrein
van het stadion ook deels opgeschoven en enkele meters in de breedte
ingekort. Vervolgens worden de doelen
herplaatst en wordt ook de veldbelijning
volledig aangepast. De aanpassing
aan het oefenterrein is noodzakelijk
voor de aanleg van het extra terrein
in kunstgras.
A V E L G E M
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Leefomgeving

Bluuft e bitje van de beke
’t start met 1 meter
Sommige waterlopen zijn ‘ingeschreven’. Dit betekent dat ze
opgenomen zijn in de Vlaamse Hydrografische Atlas (je vindt ze
terug op www.giswest.be/waterlopen). Ingeschreven waterlopen
worden beheerd door de overheid.
Sinds 1 juli 2014 zijn de meeste ingeschreven onbevaarbare
waterlopen in West-Vlaanderen (3.653 km) in beheer van de
provincie.
Let op: de waterlopen die niet ingeschreven zijn, dienen door
de eigenaars zelf onderhouden te worden. Zij staan dan garant
voor de goede waterhuishouding (vloei) van die waterlopen.

Woon je langs een waterloop?
Hou er rekening mee dat niet alles kan of mag in
de nabijheid van een waterloop.

Je mag uiteraard niets doen dat de vrije doorgang van het water
in de beekbedding kan belemmeren.
De wetgever wil ook garanties dat regelmatig onderhoud van
waterlopen kan uitgevoerd worden wanneer nodig. Daarom
moeten de waterloop en zijn oevers vlot toegankelijk zijn voor
de waterbeheerder. Ook de stabiliteit van de oevers verdient
een bijzondere aandacht.
Daarom zijn er een aantal beperkingen voor de onmiddellijke
omgeving van een waterloop! Vooral twee getallen zijn belangrijk: 1 meter en 5 meter!
Deze afstanden worden gemeten vanaf de “taludinsteek” .

van de taludinsteek van de waterloop.
Op deze strook moet de waterbeheerder kunnen passeren voor
onderhoudswerken.
Daarom mogen in deze strook géén beplantingen, bebouwing,
constructies of ophogingen worden uitgevoerd. Eventuele verhardingen (zoals een terras) moeten een overgang van een
kraan tot 30 ton kunnen weerstaan!
Afsluitingen, hagen en bomenrijen kunnen wel als ze aan een
aantal voorwaarden voldoen:
• Ze kunnen enkel toegestaan worden, evenwijdig met de loop
van de beek, op een afstand van minimaal 0,75 meter en
maximaal 1 meter van de taludinsteek van de waterloop.
• De afsluiting of haag mag niet hoger zijn dan 1,5 meter.
• Bomen moeten een tussenafstand hebben van minimum
10 meter.
• Een afsluiting van je eigendom dwars op de waterloop kan
in de vijfmeterstrook, maar moet kunnen opengezet worden
voor de doorgang van de kraan.
De waterbeheerder mág in deze vijfmeterstrook maaisel en slib
(ten gevolge van onderhoudswerken) leggen.
Hou dus de vijfmeterstrook langs een waterloop vrij:
(tuin)afval, rommel, gestockeerde materialen en andere obstakels horen hier niet thuis.

Eénmeterstrook
Het bewerken van de grond langs een ingeschreven waterloop,
mag slechts vanaf een afstand van 1 m vanaf de taludinsteek
van de waterloop. Ook weiden langs waterlopen moeten worden afgesloten. De afsluiting komt op 0,75 tot 1 meter van de
taludinsteek van de waterloop, dit om trappelschade aan de
oevers te vermijden.
Voor het gebruik van pesticiden zijn de oever én de eerste meter vanaf de taludinsteek van de waterloop sowieso verboden
terrein.

Vijfmeterstrook
Om de bereikbaarheid van deze waterlopen te vrijwaren, gelden
bijzondere regels binnen een vijfmeterstrook aan weerszijden
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Het getal 5 is ook belangrijk op het vlak van bemesting. In de
vijfmeterstrook langs een ingeschreven waterloop mag ook niet
bemest worden.

Eén of vijf meter
Wat wel of niet kan langs een waterloop lijkt op het eerste gezicht niet eenvoudig, maar eigenlijk valt het best mee.
De wetgever heeft al deze regelingen voorzien in functie van
de waterkwaliteit, de oeverstabiliteit en een vlot onderhoud
van de waterloop.

Een goed functionerende beek is cruciaal om wateroverlast te vermijden, dus ‘Bluuft e bitje van de beke!’.
Meer info: www.west-vlaanderen.be/waterlopen
www.inagro.be/bufferstrook
www.giswest.be/waterlopen

Leefomgeving

Ophaling huisvuil
Naar aanleiding van O.L.H.-Hemelvaart wordt de ophaling in de deelgemeenten van donderdag 14 mei
verplaatst naar woensdag 13 mei 2015.

De Lijn schrapt ritten
De Lijn moet besparen en dit vertaalt zich ook
in een aantal ritten die verdwijnen. Vanaf 1
mei 2015 rijden volgende bussen niet meer
• lijn 85, Waregem Station – Spiere Kerk,
zondag om 8.40 uur
• lijn 85, Spiere Kerk - Waregem Station, zondag om 19.33 uur
• lijn 91, Kortrijk Station - Avelgem Station, zondag om 19.50
en 20.50 uur
• lijn 65, Avelgem Station - Oudenaarde Station, zondag om
9.50 uur
• lijn 65, Oudenaarde Sportcentrum – Avelgem station,
woensdagmiddag en alle dagen in de examenperiode om
12.15 uur
• lijn 65, Avelgem Station – Oudenaarde Station, woensdagmiddag en alle dagen in de examenperiode om 13.07 uur

Samen gaan we voor een
net(ter) Avelgem
Oproep: zet uw huisvuil niet te vroeg buiten!
Het huisvuil, PMD en papier en karton mag
pas na 19.00 uur de avond voor de ophaaldag buitengezet worden. Het afval vroeger
buitenplaatsen staat gelijk aan sluikstorten
en daarop staat een boete die kan oplopen
tot 620 euro. Dit zal in de toekomst strenger
gecontroleerd worden.

Nette Regio Avelgem - Netheidsbarometer
De netheidsbarometer
is het meetinstrument
om de netheid van
steden en gemeenten
te bepalen. Meten is
weten, en de netheidsbarometer vertelt ons
“Wat is vuil?”. Dankzij
de netheidsbarometer
winnen we aan efficiëntie van middelen
en mankracht, en natuurlijk aan netheid. Er
worden 4 parameters
geteld, die samen het
netheidsbeeld van een
straat bepalen: zwerfvuil, sluikstorten, fout
aangeboden huisvuil
en externe factoren.
In 2014 werden op 4 verschillende tijdstippen metingen uitgevoerd in Avelgem. Uit die metingen blijkt dat de algemene
netheidsscore voor Avelgem 91,7% bedraagt. Dit ligt een stuk
boven de Vlaamse netheidsscore van 86%, doch stellen we
vast dat er sinds 2012 een daling is van de netheid in Avelgem.
Dit blijkt ook uit het stijgende aantal klachten dat de gemeente
ontvangt over de aanwezigheid van ratten en ander ongedierte.
Dit is een gevolg van het dumpen van zwerfvuil, het te vroeg
buitenzetten van huisvuil, sluikstorten,…

Wil je geen telefoongids meer?
Ontvang je liever geen papieren versie van de gouden en witte
gids? Schrijf je dan vóór 10 mei uit op www.goudengids.be.
Om te voorkomen dat de telefoongidsen bedeeld worden aan nietgebruikers, biedt de uitgever de mogelijkheid om je uit te schrijven
via een link helemaal onderaan de startpagina van de website
www.goudengids.be. Voor de regio Avelgem is de deadline voor
het uitschrijven 10 mei 2015. Wie zich voor die datum uitschrijft
met vermelding van adres en telefoonnummer, ontvangt bij de
volgende bedeling geen exemplaren meer. Met uitschrijvingen
na die datum, kan pas volgend jaar rekening gehouden worden.
De integrale gidsen werden gedigitaliseerd voor optimaal gebruiksgemak en om de milieu-impact te verkleinen. Gouden gids heeft
ook een E-book. Deze applicatie is enkel voor tablet en je kunt
die downloaden via Google of de Appstore.

Merk je ergens een sluikstort of zwerfvuil op? Geef
het door via het meldpunt
• milieudienst: milieu@avelgem.be
• IMOG: gratis nummer 0800 99 827 – info@imog.be
Ook in 2015 doet de gemeente verder een beroep op de
diensten van Team Rudy, een dienst van Imog die bestaat uit
verschillende sociale economiebedrijven. Zij ruimen zo’n 250
werkuren zwerfvuil op volgens een vaste frequentie en op
afroep na festiviteiten.
Daarnaast heeft de gemeente 4 netheidsmeesters, glasmetersen of -peters die zich vrijwillig inzetten voor een net Avelgem.
Wij willen hen en ook de scholen die een zwerfvuilactie organiseren bedanken voor hun inzet.
Ook jij kunt via IMOG een opleiding volgen tot netheidsmeester,
meer info via info@imog.be.

Meer info op www.goudengids.be
A V E L G E M

5

Leven en welzijn

De Pamperbank

Doorniksesteenweg 557, Bossuit
• Sint-Jan Berchmansbasisschool Outrijve,
Moerbeekstraat 3, Outrijve
• Sociaal Huis, Leopoldstraat 66, Avelgem
• S i n t-J a n B e r c h m a n s b a s i s s c h o o l
Avelgem, Kloosterstraat 1, Avelgem
• Basisschool De Toekomst, Kerkhofstraat
51, Avelgem
• Spikkerelle, Scheldelaan 6, Avelgem
• Bond Moyson, Doorniksesteenweg 66,
Avelgem
• Kind en Gezin, Kasteelstraat 5, Avelgem

ZOHRA (zorg aan ouderen en
hulpbehoevenden in het rurale
gebied Avelgem) bindt de strijd
aan tegen kinderarmoede
Bijna 1 op 10 kinderen in Vlaanderen groeit
op in een kansarm gezin. Een kind gebruikt
gemiddeld 5000 luiers tot het zindelijk is.
De aankoop van luiers voor baby’s neemt
voor een aantal jonge kwetsbare gezinnen een (te) grote hap uit het budget. De
Pamperbank wil die kosten helpen drukken
door luieroverschotten in te zamelen en die
te herverdelen. Gezinnen met een beperkt
budget kunnen dan aan een goedkoop
tarief een pakketje luiers aankopen in het
Sociaal Huis van Avelgem.

• ‘t Schoolke Rugge, Ruggestraat 39,
Avelgem
• S i n t-J a n B e r c h m a n s b a s i s s c h o o l
Kerkhove, Sint-Amandswijk 34b,
Kerkhove
Heb je zelf geen luiers op overschot, maar
wil je toch je steentje bijdragen? Dan kun
je een Pamperkaart aankopen bij ZOHRA
voor 5 euro. Hiermee koopt de Pamperbank
dan luiers aan.
Laat ons samen kinderarmoede een figuurlijke schop onder de kont geven!
Meer info bij ZOHRA in het Sociaal Huis, 056
65 30 36, zohra@avelgem.be

Op 5 mei 2015 start ZOHRA de Pamperbank
op.
Wie luiers wil schenken, kan dit doen in één
van de inzamelpunten van de Pamperbank:
•K i n d e r d a g v e r b l i j f P i n o k k i o ,
Doorniksesteenweg 511, Bossuit
•Vrije Kleuterschool Bossuit,

Dorpsrestaurant ZOHRA
zoekt extra chauffeur
De vrijwilligersdienst ZOHRA is op zoek naar een
enthousiaste vrijwilliger om gebruikers te vervoeren
naar het DORPSRESTAURANT van ZOHRA.

Kun jij je enkele keren in de maand vrij maken op dinsdagmiddag
om mensen uit Avelgem te brengen naar het Dorpsrestaurant?
Dan ben jij de chauffeur die we zoeken om ons ZOHRA-team
te vervolledigen!
Aan de hand van een beurtsysteem breng je samen met andere
vrijwilligers, minder mobiele inwoners van Avelgem naar het
Dorpsrestaurant.

Spreekt dit alles je aan? Aarzel dan niet en
neem vrijblijvend contact op.
Meer info bij ZOHRA op 056 65 30 36 of via zohra@avelgem.be

6 | Info Avelgem | www.avelgem.be

Jij gaat op vakantie. Anderen
ook?
Vakantie voor iedereen? Voor
heel wat kinderen, jongeren en
volwassenen is dit helaas geen
realiteit. Financiële of familiale
omstandigheden zorgen ervoor
dat zij helemaal niet op vakantie
kunnen.

Daarom organiseert
Kruis-Vlaanderen:

Rode

• vakantiekampen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen
• speelweken voor kinderen in opvangcentra
• aangepaste vakanties voor ouderen
en personen met een handicap of
ziekte
Wil je graag helpen als vrijwilliger voor
deze vakanties? Neem een kijkje op
www.wordvrijwilliger.be en contacteer
de verantwoordelijken.

Leven en welzijn

Gezond tuinieren met
www.gezonduiteigengrond.be
Tuinieren is populairder dan ooit. Zelf tuinieren
is duurzaam, goedkoop en gezond.
Een goede oogst vraagt wel een goede voorbereiding. Daarom lanceert de Vlaamse overheid
de campagne ‘Gezond uit eigen grond’. Het
doel: op een heldere manier uitleggen hoe een
gezonde moestuin eruitziet, en wat een tuinier
nodig heeft voor een goede oogst.

Gezond tuinieren?
Zo doe je het!
DEPARTEMENT
LEEFMILIEU
NATUUR &
ENERGIE

www.gezonduiteigengrond.be

Een gezonde moestuin begint bij gezonde
grond: een vruchtbare bodem, zonder vervuiling. Daarom biedt de website www.gezonduiteigengrond.be een slimme webtool aan die
met snelle vragen de belangrijkste factoren in
kaart brengt. Na afloop krijgt de tuinier een
duidelijk advies.

Pesten, gedaan ermee!
Lezing Week van de Opvoeding
Gastspreker Gie Deboutte

De media confronteren ons bijna dagelijks met schokkend
nieuws over pesterijen. Iedereen kijkt op van de gruwel
die kinderen, jongeren en volwassenen elkaar aandoen.
Slachtoffers worden onderuit gehaald. Hun machteloosheid, eenzaamheid, ingehouden woede, wanhoop, … laat
zich raden.

© Barbara Lettany

Gie Deboutte geeft een lezing over pesten en cyberpesten.
We leren pesten detecteren: wat zijn de kenmerken en wanneer wordt plagen pesten? We staan stil bij het “nieuwe”
pesten via mails, Facebook en andere sociale media. Gie
geeft ook tips hoe we onze kinderen kunnen weerbaar maken en hoe we pesten bespreekbaar kunnen maken.

Gie Deboutte, voorzitter Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten, werkt vanuit de
Universiteit Antwerpen mee aan het “Friendly Attac”-onderzoeksproject, een game
tegen cyberpesten. Daarnaast leidt hij een pilootproject dat gericht is op pestpreventie
in het basis- en secundair onderwijs. Deboutte schreef ook talrijke artikels en boeken.
Zijn laatste publicatie ‘Leven met een pestverleden’ geeft inzicht in de ervaringen van
daders en slachtoffers van pestgedrag op school.
Praktisch: donderdag 21 mei om 20.15 uur in Ter Biest bibliotheek Avelgem | € 6 (1
euro korting op lid-/spaarkaart Gezinsbond, op bibliotheekpas) | inschrijven en betalen
vóór 16/05/2015: bibliotheek Avelgem - mee te brengen: lid-/spaarkaart Gezinsbond
of bibliotheekpas/identiteitskaart
Organisatie: samenwerking Gezinsbond Gewest Avelgem, Gezinsbond afdelingen GrootAvelgem en bibliotheek Avelgem

Wachtdiensten

Bevolking
Geboorten
05.03.2015 Thomas Walcarius,
zoon van Bert en Leen Demasure
13.03.2015 Josse Vanoost,
zoon van Domien en Janne
Gousseau
16.03.2015 Loïc Putman Dubois,
zoon van Bart Putman en Ann
Dubois
27.03.2015 Xiebe Lombaert,
zoon van Nick en Eline Bossuyt
27.03.2015 Ralph Maes,
zoon van Steven en Mariska Voet
30.03.2015 Lotte Vanmaercke,
dochter van Bart en Ine Van
Wyngene
09.04.2015 Nicolas Saba,
zoon van Chahid en Catharina
Bluemink

Huwelijken
21.03.2015 Peter Van Den Heede
en Isabel Desmet
18.04.2015 Jonathan Labie en
Stephanie Saelens
18.04.2015 Lieven Vlaeminck en
Peggy Coussement

Overlijdens
13.03.2015 Frans Vandenbroucke,
echtgenoot van Maria Symus
16.03.2015 Agnes Depaepe,
weduwe van Leon Delft
31.03.2015 Roger Delcoucq,
echtgenoot van Liliane Dobbelaere
05.04.2015 Marie-Thérèse
Despriet,
echtgenote van Michel Messeeuw
09.04.2015 Danny Vinois,
echtgenoot van Christel
Detollenaere
12.04.2015 Anna Reulens,
weduwe van André Lameyze

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

13.04.2015 Laurette Verhiest,
echtgenote van Marcellus
Verschuere

Tandarts: 0903 399 69

13.04.2015 Solange Bodart

Apotheek: www.apotheek.be of 0903 99 000 (1,5 euro per minuut)
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VACATURE
onthaal- en baliemedewerker jeugd en cultuur
voltijds | contractueel | C1-C3

Taken

Profiel

Je verzorgt de brede dienstverlening en
het onthaal van het gemeenschapscentrum Spikkerelle (19u) én de gemeentelijke openbare bibliotheek (19u).
Als eerste aanspreekpunt van beide
entiteiten zorg je voor een vlotte dienstverlening en bied je een antwoord op
alle vragen.

Wij bieden

• Je hebt een diploma secundair onderwijs.

Een veelzijdige job in een aangename
werkomgeving.

• Je werkt vooral tijdens de openingsuren van Spikkerelle en de bibliotheek.

Geïndexeerd bruto jaarsalaris bij nul
jaren anciënniteit: 21.793,82 euro, maaltijdcheques en fietsvergoeding.

• Je bent gebeten door cultuur en literatuur in de meest brede zin.
• Je houdt van diversiteit, bent gedreven en werkt resultaatgericht.

Indiensttreding voorzien op maandag 17
augustus 2015 (of in overleg)

Interesse?
Solliciteren doe je online via de gemeentelijke website www.avelgem.be/vacaturecultuur.
Op woensdag 13 mei 2015 om 17.00 uur wordt de kandidatenlijst afgesloten.

© Lucas Bultereys

Meer info of de functiebeschrijving vind je op www.avelgem.be/vacatures of via personeelsdienst@avelgem.be of op 056 65 30 30.
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