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Avelgem investeert in 3 AED-toestellen
Elke dag krijgen bijna 30 mensen een hartstilstand buiten het
ziekenhuis. Slechts 7% overleeft dit. Nochtans is de kans op
overleven 70% als het slachtoffer de eerste drie à vier minuten
wordt gereanimeerd.

•

De toestellen bepalen volledig autonoom of een elektrische schok het
slachtoffer kan helpen. Kan een schok niet helpen, dan schokt het toestel niet. Het is dus onmogelijk om het toestel verkeerd of onnodig te
gebruiken.
Toch is het belangrijk om snel en juist te reageren wanneer iemand een
hartstilstand of hartritmestoornissen heeft. In samenwerking met het
Rode Kruis Vlaanderen en het Rode Kruis afdeling Avelgem zullen opleidingen gegeven worden voor het gemeentepersoneel, voor trainers en
leerkrachten, en voor de bevolking.
Hiermee voldoet onze gemeente aan alle voorwaarden die het Rode Kruis
stelt voor het bekomen van het label ‘Hartveilige Gemeente’.
Meer informatie bij de sportdienst op 056 65 30 60 of sport@avelgem.be

Wachtdiensten
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Collega’s
gezocht!
• 1 administratief
medewerker
• 3 arbeiders
• 2 technici leidinggevende / specialist

Zie achterkant
van deze
Info Avelgem

Uw gemeente

Op zaterdag 1
november is er
geen markt, dit in
samenspraak met
de marktkramers

Op 1, 2 en 11
november zijn
alle gemeentelijke diensten
gesloten

Regeling begraafplaatsen
Allerheiligen - Allerzielen
Allerheiligen is voor veel mensen hét moment om te rouwen en om met veel warmte
terug te denken aan die geliefden die hen verlaten hebben. Om je bezoek aan de begraafplaats voor te bereiden, kun je vooraf de plaats van begraving of bijzetting consulteren
op www.avelgem.be/begraafplaatsen.
Op zaterdag 1 en zondag 2 november zijn de begraafplaatsen van Avelgem, Kerkhove,
Waarmaarde, Outrijve en Bossuit open voor het publiek van 8.00 tot 19.00 uur. We
vragen ook graag aandacht voor de berichten in de infokasten aan de ingang van de
begraafplaatsen.
Bloemen en planten die op de graven gelegd worden, worden door de gemeente verwijderd wanneer ze verwelkt zijn.
Meer info: dienst burgerzaken via burgerzaken@avelgem.be of 056 65 30 30

100 jaar Groote Oorlog
Op dinsdag 11 november herdenken we 100 jaar Groote Oorlog.
Samen met de scholen eert de gemeente die dag alle Avelgemse
heldenmonumenten. Er wordt een bloemenhulde gehouden,
een groet aan de vlag gebracht en ‘Te Velde’ wordt geblazen.
Programma
| 8.45 uur

Verzamelen aan de brandweer

| 9.10 uur

Kerkhove, heldenmonument kerk

| 9.20 uur

Waarmaarde, heldenmonument kerk

| 9.35 uur

Avelgem, heldenmonument Bevrijdingslaan

| 9.50 uur

Bossuit, heldenmonument kunstkerk

| 10.00 uur

Outrijve, heldenmonument kerk

| 10.30 uur

Sint-Martinuskerk Avelgem - plechtige mis verzorgd door de Avelgemse
schoolkinderen

| 11.15 uur

11 novemberstoet - alle vaderlandslievende verenigingen met hun vaandels
en ook alle inwoners van Avelgem worden vriendelijk uitgenodigd deel te
nemen aan de optocht onder begeleiding van de Koninklijke Harmonie
De Verenigde Vrienden

| 11.30 uur

Avelgem, begraafplaats - erepark en graven Engelse soldaten - bloemenhulde,
Te Velde, Last Post en Belgisch Volkslied
Toespraak door de burgemeester, de heer Lieven Vantieghem
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Leefomgeving

Avelgem zit niet in
het afschakelplan
én toch doen we
een beroep op jou!
Door een reeks onvoorziene omstandigheden in 2014, is een deel
van het Belgische productiepark
voor elektriciteit weggevallen. Zo
bestaat er een verhoogde kans op
energieschaarste.

Deze verhoogde kans is er zeker bij een
strenge winter, wanneer we allemaal veel
meer elektriciteit verbruiken. De piekuren
zijn tussen 17.00 en 20.00 uur. Heel wat
bedrijven en kantoren zijn dan nog open
en tegelijk beginnen er veel mensen thuis
te koken en te verwarmen.

Dag van de Natuur 15 november 2014
Wandelingen langs de Rijtgracht, door de meersen en langs de
Scheldemeanders. Iedereen welkom!

Geleide wandeling Rugge-Waarmaarde-Rugge
Een gids vertelt over de natuurherstelwerken, archeologische vondsten, natuur en landschap.
Praktisch: verzamelen op het grasplein in de Ruggestraat ter hoogte van de Waterhoek
om 13.45 uur | vertrek 14.00 uur | einde 16.00 uur | inschrijven op www.avelgem.
be/dagvandenatuur vóór 12 november.

Vrije bewegwijzerde wandeling Rugge-Avelgem-Rugge
Je wandelt op eigen houtje en krijgt een folder mee met info over de natuurherstelwerken.
Praktisch: vertrek tussen 14.00 en 14.45 uur.
Beide wandelingen zijn gratis, nadien wordt ook een drankje voorzien.
Parkeren kan op de parking aan de Ruggestraat. Voor beide wandelingen zijn
laarzen aanbevolen. Het terrein is niet geschikt voor buggy’s en rolstoelen.
Meer info bij de dienst milieu op 056 65 30 30 of via milieu@avelgem.be

Op korte termijn grote productiecapaciteit
bijbouwen is onmogelijk. En ook op de
import van elektriciteit uit het buitenland
staat een limiet.
Wat we wel kunnen doen, is ons energieverbruik verminderen of verschuiven naar
de daluren. Lukt ook dat niet, dan is het
zogeheten ‘afschakelplan’ een allerlaatste
noodmiddel om erger te voorkomen.
Avelgem is niet opgenomen in het afschakelplan, maar toch moeten we solidair zijn
Zo knipt Avelgem in de verlichting aan
monumenten en openbare gebouwen.
En worden er ook inspanningen geleverd om zuiniger om te springen met de
straatverlichting.
Daarnaast doen we ook een beroep op jou!
Als antwoord op een uitzonderlijke situatie
moeten we allemaal samen ons steentje
bijdragen. Alleen als we allemaal een
inspanning doen om ons stroomverbruik
te beperken, kunnen we een afschakeling
helpen vermijden!
Hoe vermijd je verspilling en verminder je
jouw consumptie?
• Schakel onnodige verlichting uit.
• Zet je thermostaat lager en trek een
pull aan.
• Zet elektrische apparaten die in standby staan, volledig uit (dus: de stekker
uittrekken).
• Vermijd het gebruik van strijkijzer,
wasmachine, droogkast, fornuis, microgolfoven, afwasmachine of stofzuiger,
behalve als het absoluut noodzakelijk
is. Gebruik die toestellen bij voorkeur
na 22.00 uur.
• Moedig vrienden aan hetzelfde te doen.
Meer info bij de dienst milieu op 056 65 30
30 of via milieu@avelgem.be

De ruiming en herinrichting van de Rijtgracht zijn het sluitstuk van het natuurinrichtingsproject
West-Vlaamse Scheldemeersen. Het werd uitgevoerd door de Vlaamse Landmaatschappij i.s.m.
het Agentschap voor Natuur en Bos, de gemeente Avelgem en de provincie West-Vlaanderen.
Eerder is in het kader van dit project een gescheiden riolering aangelegd in de Ruggekouterweg
en de Waterhoek. Daarnaast zijn fiets- en wandelverbindingen aangelegd en werden tal van
natuurherstelwerken uitgevoerd in de meersen en langs de Scheldemeanders.

Plan je een evenement in Avelgem?
Vraag tijdig je toelating!
Wil je een evenement (fuif, festiviteit, wijkfeest,...) organiseren in Avelgem? Vergeet
dit niet te melden aan de evenementencel! Alleen zo verkrijg je alle nodige vergunningen en toelatingen. Te laat gemelde evenementen kunnen geweigerd worden.
Een melding doe je online via www.uitinavelgem.be/evenementenloket of persoonlijk
bij het evenementenloket in GC Spikkerelle. De evenementencel komt 6 keer per
jaar samen. Alle betrokken gemeentelijke - en externe diensten (brandweer, politie,
Rode Kruis,...) zijn hierin vertegenwoordigd.
Datum evenement

Uiterlijk melden op

•
•
•
•
•
•

1
1
1
1
1
1

15
15
15
15
15
15

jan. – 15 mrt. 2015
mrt. – 15 mei 2015
mei – 15 jul. 2015
jul. – 15 sep. 2015
sep. – 15 nov. 2015
nov. – 15 jan. 2016

dec. 2014
febr. 2015
apr. 2015
jun. 2015
aug. 2015
okt. 2015

Bijeenkomst evenementencel

Dinsdag 16 dec. 2014 om 18.00 uur
Dinsdag 17 febr. 2015 om 18.00 uur
Dinsdag 14 apr. 2015 om 18.00 uur
Dinsdag 16 juni 2015 om 18.00 uur
Dinsdag 18 aug. 2015 om 18.00 uur
Dinsdag 13 okt. 2015 om 18.00 uur

Zorg dat je evenement is gemeld vóór de uiterste indiendatum!
A V E L G E M
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Vrije tijd

Lezing bibliotheekweek
Lieve Blancquaert: Birth Day

364.501 keer per dag begint er ergens
op aarde een nieuw leven en een nieuw
verhaal. Birth Day is de wereldreis van
Lieve Blancquaert, moeder, fotografe en
journaliste op zoek naar die verhalen en
het antwoord op de vragen: ‘Waarom zetten wij vandaag kinderen op de wereld?
Wat betekent het om op een bepaalde
plek in de wereld geboren te worden? En
hoe verwelkomt de wereld zijn kinderen?’
Lieve Blancquaert werkte twee jaar aan dit
project. Ze bezocht veertien plekken over
de hele wereld. Een mix van arm en rijk,
culturen, religies en gemeenschappen.
Telkens stapt Lieve een bevallingskamer
binnen en dus ook letterlijk in het leven
van de baby’s en hun familie. Ze ontmoet

Feesteloop
Zaterdag 8 november
wordt opnieuw een
hoogdag voor sportief en feestvierend
Avelgem!

de moeders tijdens één van de meest
emotionele gebeurtenissen uit hun leven:
de geboorte van hun zoon of dochter. Maar
ze praat ook met familieleden, gaat langs
bij hen thuis, neemt deel aan feesten en
rituelen.
Je kon al kennis maken met de tv-reeks,
nu komt Lieve zelf haar verhaal doen!

De opbrengst gaat integraal naar
Aquarelle. Deze vzw is een toevluchtsoord
voor moeders die geen toegang hebben tot
de sociale zekerheid, uit migrantenmiddens en uit kansarme groepen.

PRAKTISCH

| Donderdag 27 november om 20.15 uur
| Spikkerelle, 056 65 30 90, spikkerelle@
avelgem.be
| Info en kaartenverkoop (5 euro
VVK) vanaf 11 oktober in de bibliotheek
en bij de organiserende verenigingen
(zie www.avelgem.be/bibliotheek)

met de Popdaddies

Feesteloop Avelgem

ZA 8 nov 14

spikkerelle 21.30u
gratis optreden

Tijdens de 6de editie
van de Feesteloop presenteren we opnieuw
WWW.FEESTEWORP.COM
4 loopwedstrijden: 2
wedstrijden voor kinderen en 2 voor volwassenen. De Feesteloop is meer dan een
klassieke loopwedstrijd. Met de verkeersvrije omloop door het
centrum, de sfeervolle verlichting en de muzikale animatie
op en rond het parcours is dit loopevenement een echt feest!
pop, rock, punk en disco van de seventies tot nu

Loopwedstrijden: vanaf 18.45 uur . centrum Avelgem



A V E L G E M

Winterfoor: parking Atheneum

v.u. Tom Beunens, Waterhoek 5, 8580 Avelgem

De avond wordt afgesloten door een spetterend optreden
van de Popdaddies in Spikkerelle. Deze band met Avelgemse
links zorgt voor ambiance met pop, rock, punk en disco van
de seventies tot nu!

PRAKTISCH
|
|
|
|
|
|
|
|

Zaterdag 8 november
Start en aankomst feesteloop Kerkstraat Avelgem
Info en inschrijven www.feesteloop.be
18.45 uur start 500 m Kids Feesteloop
19.00 uur start 1000 m Kids Feesteloop
19.15 uur start 5 km Feesteloop
20.00 uur start 10 km Feesteloop
22.00 uur Popdaddies in Spikkerelle
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ROUND THE BEND: een
avond met Bent Van Looy
Misschien ken je Bent Van Looy als de wonderbare Das Pop
frontman? Of ken je hem als jurylid uit The Voice? Je kunt
Bent Van Looy ook kennen als Soulwax-drummer, slimste
mens of wijnkenner. In Spikkerelle legt hij zijn ware ik
bloot en weet hij ook solo te bekoren!
Het bezwerende debuut ‘Round The Bend’ bevat persoonlijke
songs, gebaseerd op sierlijke pianolijnen, door kenners vergeleken
met 70’s emo-grootmeesters als Elton John of Billy Joel. Zelf omschrijft hij de plaat als “bitterzoete nostalgie naar het onbekende”.
Alleen vertellend, achter zijn kleine elektrische piano, wordt het
concert onweerstaanbaar intiem! In alle eenvoud vertelt Bent Van
Looy zijn verhaal.

PRAKTISCH
| Vrijdag 28 november om 20.15 uur
| Spikkerelle, 056 65 30 90, spikkerelle@avelgem.be
| 20 euro - 19 euro (-26/+55/abo)

© Dimitri Van Zeebroeck

Op donderdag 27 november 2014
is Lieve Blancquaert te gast in
Spikkerelle, dit op uitnodiging van
de bibliotheek Avelgem en tal van
Avelgemse verenigingen.

Vrije tijd

secretariaat@uwavondschool.be | 056 65 01 42
|www.avelgem.be/kunstonderwijs

Zak tussen 10 en 16 november dus zeker af naar het Avelgemse
zwembad (opgelet: 11 november gesloten).
Meer info bij de sportdienst 056 65 30 60 of sport@avelgem.be

Feest 55-plussers

Donderdag 20 november 2014
Ben je 55 of meer en woon je in Avelgem? Dan word je op donderdag 20 november verwacht in Salons Regency, Leopoldstraat 7 in Avelgem voor het Feest van de
55-plussers van de gemeente Avelgem. Deelnemen kost 7 euro.

Programma
14.00 uur:

Salons Regency opent de deuren en heet je van harte welkom

14.30 uur:

na het onthaal kun je onbeperkt aanschuiven en genieten van lekkere
pannenkoeken met een uitgebreid assortiment van garnituren en koffie.
Er is ook tijd voor een gezellige babbel.
DJ POLL VAN GHENT zorgt voor de muzikale omlijsting: zachte sfeermuziek, amusementsmuziek en live dansmuziek.
einde optreden van DJ POLL Van GHENT

19.00 uur:

Je komt toch ook?
Je wordt alvast verwacht in opperbeste stemming.

Geboren in 1959? Dit jaar 55!
Dan ben je voor het eerst van harte welkom op het Feest van de 55-plussers! De
Avelgemse seniorenraad laat die 55 lentes niet onopgemerkt voorbijgaan: na de koffie
krijgt elke 55-jarige een leuke attentie aangeboden.
Inschrijvingen vinden plaats in het gemeentehuis op maandag 10 november van 9.00
tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

A V E L G E M

Schrijft / schrijven zich in voor het Feest van de 55-plussers in Salons Regency op donderdag
20 november en betaalt / betalen hierbij € 7 per persoon.
X €7 = €

Conservatorium@avelgem.be | 056 65 30 67

Adres:

| Info en reservatie:

Prijzen opduiken, doe je op zondag 16 november. Dan gooit de
redder regelmatig genummerde objecten in het water die kunnen
ingeruild worden tegen een prijs.

Geboortedatum:

| Kaarten kosten 7 euro en zijn enkel in voorverkoop te verkrijgen
tot 12 november

Op vrijdag 14 november nemen de senioren een duik naar koffie- en taartbonnetjes voor na hun zwem- of aquagymmoment.
De aansluitende zwemschool maakt dan weer gebruik van de
onderwaterzwembaan met hindernissen.

Voornaam en naam:

| Basisschool de Toekomst, Kerkhofstraat 51 Avelgem

Gedurende heel de week kunnen de scholen gebruik maken van
een heuse onderwaterzwembaan met diverse hindernissen. Ook
op woensdagnamiddag 12 november kun je verschillende onderwaterhindernissen trotseren.

Adres:

| Woensdag 26 november om 18.30 uur 		
(deuren openen om 18.00 uur)

Avelgem neemt opnieuw deel aan de Vlaamse actie
‘Zwembaddagen’. Topdagen zijn vrijdag 14 en zondag 16
november, maar ook in de week die hieraan voorafgaat,
voorziet de sportdienst activiteiten rond het thema ‘zot van
onderwater zwemmen’.

Geboortedatum:

PRAKTISCH

van 10 t.e.m. 16 november

Voornaam en naam:

Op woensdag 26 november zorgen het
CVO en het conservatorium van Avelgem
opnieuw voor een avond vol culinaire
en muzikale verwennerijen. Duurzaam
consumeren en het gebruik van lokale
producten staan bij deze editie centraal.
Ontdek vooral zelf deze leuke combinatie
van muziek, een hapje en een drankje.

Zwembaddagen

Donderdag 20 november 2014 in Salons Regency

Week van de Smaak 2014

Zot van onderwater zwemmen

Inschrijfstrook Feest 55-plussers

Duurzaamheid horen,
zien en proeven
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Leven en welzijn

Hoe bellen naar noodnummers?
• Wacht rustig op antwoord en blijf ook
rustig tijdens het gesprek. Haak niet in!

Als je een noodnummer moet bellen,
bevind je je meestal in een stressvolle situatie. Toch is het belangrijk
dat je precieze en juiste informatie
kunt meedelen aan de operator en
dat je zijn vragen kunt beantwoorden.
Probeer, vóór je de noodcentrale belt,
het volgende te weten te komen: de
juiste locatie, het soort noodgeval en
of er gewonden zijn.

Volg deze stappen
Vorm het nummer 112 voor de BRANDWEER en AMBULANCE. Vorm het nummer 101 voor dringende POLITIEHULP.

Inschrijfstrook Feest 55-plussers

Donderdag 20 november 2014
Salons Regency

Om in te schrijven bezorg je dit inschrijfstrookje samen met gepast geld
aan de verantwoordelijken van de Avelgemse seniorenraad
op maandag 10 november 2014 in het gemeentehuis.

Inschrijvingen vinden plaats vanaf 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
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• Geef het juiste adres waarnaar de hulpdiensten zich moeten begeven (stad,
straat, nummer, kruispunt, jaagpad,
speciale toegang, praatpaal, enz.) en
eventueel wat de gemakkelijkste manier
is om er te geraken. Als je niet belt vanaf
de plaats van het incident, vertel dit dan
ook aan de operator.
• Beschrijf wat er is gebeurd (brand, ongeval, agressie, inbraak, enz.).
• Geef aan of er mensen in gevaar of
gewonden zijn en hoeveel.
• Haak niet in vooraleer de operator zegt
dat je mag inhaken. De operator is getraind in het stellen van dé vragen om
zeer snel de juiste hulp ter plaatse te
kunnen sturen.
• Hou je telefoonlijn vrij zodat de operator
je kan terugbellen als hij meer informatie nodig heeft.
• Als de situatie verergert of verbetert,
meld dit dan aan de noodcentrale.

Passief roken

Opgelet!
Bij grootschalige rampen bellen verscheidene mensen naar de noodcentrales. In
dat geval zal een operator je enkel vragen
om bijkomende bruikbare informatie. Als
je geen nieuwe informatie hebt, mag je
inhaken als de operator dat zegt. Zo zijn
de telefoonlijnen in de noodcentrales sneller weer vrij om andere noodoproepen aan
te nemen.
Als je per ongeluk een noodnummer hebt
gebeld, hang dan niet op, maar zeg de
operator dat alles in orde is. Op die manier
is de operator er zeker van dat er geen
sprake is van een noodgeval.

Er bestaan 2 noodcentrales!
Vergeet dus niet:
Bel 112 voor dringende medische hulp of bij brand.
Bel 101 voor dringende
politiehulp.

problemen, astma, middenoorinfecties,
wiegendood en kanker.

Wat kun je doen voor de gezondheid
van je kindje(s)?

Wist je dat roken tijdens de zwangerschap
de belangrijkste oorzaak is van zwangerschapsproblemen? Kinderen die van
jongs af “meeroken” hebben ook meer
gezondheidsproblemen.

(Mee)roken: een probleem in WestVlaanderen
Uit een studie van Kind en Gezin blijkt dat
er in West-Vlaanderen meer rokende gezinnen zijn dan in andere provincies en er
meer 25-34 jarigen roken, terwijl net op
deze leeftijd de meeste zwangerschappen
voorkomen. Ook is het aantal vrouwen
dat blijft roken tijdens de zwangerschap
aanzienlijk hoger.
Roken tijdens de zwangerschap zorgt
voor een verhoogde kans op problemen
voor moeder en foetus en is oorzaak van
bloedingen, miskraam, vroeggeboorte,
lager geboortegewicht, sterfte rond de
geboorte en wiegendood. Passief roken (=
meeroken) door jonge kindjes verhoogt
de kans op het ontwikkelen van luchtweg-

Zwangere vrouwen en/of partner
Het beste wat je kunt doen als aanstaande
moeder is stoppen met roken. Dit is niet
gemakkelijk, maar er zijn heel wat mensen die je hierbij kunnen ondersteunen:
je huisarts, je gynaecoloog, je vroedvrouw,… Deze mensen beschikken ook
over contactgegevens van mensen die
je persoonlijk kunnen begeleiden om te
stoppen met roken.
Ouders
Aangezien jonge kinderen van rokende
ouders heel vaak ongewild “meeroken”, is
het heel belangrijk er voor te zorgen dat
ze in de woning en de wagen niet in de
rook moeten zitten. Dit kan je natuurlijk
doen door te stoppen met roken of er
voor te zorgen dat je thuis regels hebt
over waar mag gerookt worden. Zo kun je
bijvoorbeeld buiten een plaatsje voorzien
waar gerookt mag worden, zodat dit niet
meer binnen moet.
Wil je als zwangere vrouw of partner meer
informatie over stoppen met roken of wil
je tips hoe je een rookvrije, gezonde omgeving kunt maken voor je kinderen, surf
dan naar www.rookvrijezwangerschap.be.

Leven en welzijn

Jubilea en ontvangsten
Bevolking
Geboorten
10.09.2014 André Cousaert,
zoon van Jan en Sarah Lagrange
15.09.2014 Julien Soens,
zoon van Steve en Sabien Degroote

Robert Orroi en Arlette Anselyn
Gouden Bruiloft (1/08/1964 Sint-Denijs)

Marcel Courtens en Antonia Vandenborre
Briljanten Bruiloft (24/09/1949 Moen)

16.09.2014 Wout Bonne,
zoon van Kristof en Nele Neirynck
17.09.2014 Lowie Yserbyt,
zoon van Davy en Julie Gouverneur

Heb jij recht op een verwarmingstoelage?
De prijs van
huisbrandolie
kan mensen
met een laag
inkomen in
moeilijkheden
brengen. Soms
kan het Sociaal
Verwarmingsfonds gedeeltelijk tussenkomen in de betaling van de verwarmingsfactuur.
LET OP: de aankoopfactuur mag
niet ouder zijn dan 60 dagen!

Wie komt in aanmerking?

• Personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekteen invaliditeitsverzekering
• Personen met een begrensd inkomen

• Huishoudens met een jaarlijks bruto
belastbaar inkomen lager of gelijk aan
16.965,47 euro verhoogd met 3.140,77
euro per persoon ten laste
• Personen met schuldoverlast
• Personen die een schuldbemiddeling
of een collectieve schuldenregeling
genieten

Hoe aavragen?
Voor de aanvraag kun je terecht in het
Sociaal Huis.
Wat breng je mee
Identiteitskaart, factuur aankoop brandstof, meest recente aanslagbiljet of bewijs
van recht op verhoogde tegemoetkoming
(klevertje mutualiteit) of attest collectieve
schuldenregeling.
De vzw Sociaal Verwarmingsfonds is een uitvoerend
initiatief van de overheid, de OCMW’s en de petroleumsector.

24.09.2014 Julien Daenekindt,
zoon van Mathias en Stephanie
Demeyere
30.09.2014 Lucca Beulque,
zoon van Gianni en Julie Bouzin
01.10.2014 Iebe Mijle,
zoon van Jonas en Eline Huysegoms
06.10.2014 Emma Depreytere,
dochter van Claude en Wendy Pycke
07.10.2014 Bo Dewaele,
dochter van Niels en Sarah Lobbens
08.10.2014 Senne De Conninck,
zoon van Kim en Aurélie De Bo

Overlijdens
17.09.2014 Fabian Vanhaverbeke,
echtgenoot van Patricia Vercouter
24.09.2014 Georges Soetens
27.09.2014 Ginette De Coster,
weduwe van Achille Van Steenbrugge

Samen op weg naar goedkopere
groene energie
Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je daarbij ook je steentje bijdragen tot het milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop 100% groene
stroom van de provincie West-Vlaanderen.
Voor de vierde keer wordt deze groepsaankoop georganiseerd.
Onze gemeente ondersteunt deze campagne. Inschrijvingen
starten vanaf 1 december via de website www.samengaanwegroener.be.
In de loop van februari 2015 is er een veiling en kunnen de
energieleveranciers hun beste bod doen. Daarna krijg jij een
voorstel op maat met een duidelijk zicht op je mogelijke besparing. Pas dan beslis je om al dan niet te veranderen van
energieleverancier.
Let op: ook wie bij een vorige editie heeft deelgenomen aan
de groepsaankoop moet opnieuw inschrijven.
Voor meer info kun je terecht in het Sociaal Huis op
056 65 07 70 of via jennifer.hilderson@avelgem.be.

30.09.2014 Ria Vermeulen,
echtgenote van Dario Warnitz
07.10.2014 Alfred Frooninckx,
weduwnaar van Genoveva Reynaert
09.10.2014 Jacqueline Coussement,
weduwe van André Debue
11.10.2014 Gilbert Courtens

Wachtdiensten
Apotheek: www.geowacht.be of
0903 922 48 (1,5 euro per minuut en
verplicht tussen 22.00 en 9.00 uur)
Dokter: 056 64 75 20
maar 055 38 89 00 voor de inwoners
van Kerkhove
Tandarts: 0903 399 69
A V E L G E M
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GEMEENTEBESTUUR AVELGEM WERFT AAN
1 ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
Vervangingsovereenkomst van ongeveer 5 maanden |
kans op verlenging tot 11 maanden | Voltijds | C1-C3

TAKEN
• Je ondersteunt de dienst grondgebiedzaken (stedenbouw, milieu en mobiliteit)
en andere gemeentediensten als nodig.

PROFIEL
• Als creatieve, administratieve duizendpoot heb je een praktische aanpak.
• Microsoft Office heeft nauwelijks geheimen voor jou.
• Je hebt een brede maatschappelijke interesse waarbij klantgerichtheid op
1 staat.

WIJ BIEDEN
Een veelzijdige job in een aangename
werkomgeving.
Geïndexeerd bruto jaarsalaris bij nul
jaren anciënniteit: 21.793,82 euro +
maaltijdcheques en fietsvergoeding.

INTERESSE?
Solliciteer vóór 13 november online
mét motivatiebrief op www.avelgem.
be/vacatureadminstratiefmedewerker.

• Je bezit een diploma secundair onderwijs.

3 ARBEIDERS
Contractueel | voltijds | D1-D3

Contractueel | voltijds | D4

TAKEN

• Je werkt mee aan het permanent
beheer en onderhoud van gebouwen,
wegen, groenperken en begraafplaatsen.

• Je voert individueel of in teamverband herstellingen uit (wegenbouw,
groenaanleg, sanitair, schrijnwerk,
…).
• Je schrikt niet terug voor basisonderhoud zoals onkruid wieden, straten
vegen,…
• Er zijn geen diplomavoorwaarden.
• Technische kennis van wegenbouw,
groenaanleg, machines, onderhoudswerken gebouwen en/of een rijbewijs
C of CE zijn een meerwaarde.
• Je bent flexibel ingesteld en bent
bereid om occasionele opdrachten
buiten de reguliere werktijd uit te
voeren (begrafenissen, voorbereiden
feestelijkheden,…)

Een veelzijdige job in een aangename
werkomgeving.

Bezorg je CV én het inschrijfformulier aan het college van
burgemeester en schepenen,
Kortrijkstraat 8, 8580 Avelgem.

• Je staat in voor de directe leiding van de gemeentelijke arbeiders.
• Je verzorgt permanent de opmaak en opvolging van de planning.
• Je voert diverse taken uit, onder andere in functie van jouw geschoold
vakgebied.
• Je bent mee verantwoordelijk voor het goed beheer en onderhoud van
het gemeentelijk patrimonium (gebouwen, wegen, groenperken, begraafplaatsen, ...), materiaal, werktuigen en voertuigen.

PROFIEL

• Je beschikt minimum over 4 jaar relevante beroepservaring.
• Naast leidinggevende vaardigheden heb je ook een technische specialiteit.
• Je bent flexibel (= occasionele opdrachten buiten de reguliere werktijd).
• Je hebt verantwoordelijkheidszin en bezieling voor je job.

WIJ BIEDEN
Een veelzijdige job in een aangename werkomgeving.
Geïndexeerd bruto jaarsalaris bij nul jaren anciënniteit: 27.181,96 euro +
maaltijdcheques, fietsvergoeding en hospitalisatieverzekering.

INTERESSE?

WIJ BIEDEN

INTERESSE?

TAKEN

• Er zijn geen diplomavoorwaarden.

PROFIEL

Geïndexeerd bruto jaarsalaris bij nul jaren anciënniteit:
21.391,72 euro + maaltijdcheques, fietsvergoeding en
hospitalisatieverzekering.

2 TECHNICI LEIDINGGEVENDE/
SPECIALIST

Bezorg je CV mét motivatiebrief én het inschrijfformulier aan het college
van burgemeester en schepenen, Kortrijkstraat 8, 8580 Avelgem.

Om in aanmerking te komen voor de functie van arbeider of de functie
van technicus leidinggevende/specialist moet je slagen in een mondelinge
proef/grondig sollicitatiegesprek.
Op donderdag 13 november 2014 worden beide kandidatenlijsten
afgesloten.
Indiensttreding voorzien op 1 januari 2015.
Het inschrijfformulier en meer info vind je op www.avelgem.be of kun je
opvragen bij de personeelsdienst via 056 65 30 30.
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