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GEMEENTEBELANGEN AVELGEM

Teambuilding GBA – bedrijfsbezoek Vyncke
Op 16 september bracht de GBA-ploeg bij wijze van
teambulding een bezoek aan de firma Vyncke in
Harelbeke, een familiebedrijf, met ondertussen de 4de
generatie aan het roer. Het bedrijf is gespecialiseerd in
het ontwerpen en bouwen van groene energiecentrales.
Daarin worden biomassa en afvalstromen omgezet in
energie: dezer dagen een zeer actueel thema gezien onze
zoektocht naar duurzame energie. Vyncke is actief in heel
Europa, maar ook in Zuid-Amerika en Azië en telt
wereldwijd 385 ‘Vynckeniers’.
Het bedrijf wordt vandaag gerund door Peter en Dieter
Vyncke. Het was hun vader Dirk die ons een bezielde
voorstelling gaf van het bedrijf en uitvoerig uitlegde wat
‘ondernemen met hart en ziel’ voor de firma nu eigenlijk
betekent. Onze GBA-voorzitter Kurt Desmet, die al 25 jaar
met zeer veel trots werkt voor Vyncke als project director,
gaf ons daarna een rondleiding op dit prachtige bedrijf en
domein. We kunnen echt spreken van een domein waar
zowel plaats is voor werken, wonen, ontspannen,
eventing, enz, en dit alles in een mooie groene omgeving
met bos, fruit- en wijngaard en zelfs Finse piste. Alles
werd in het werk gesteld om de oude hoeve met
bijgebouwen van waaruit het bedrijf is ontstaan in zijn
oorspronkelijke
oude
glorie
te
herstellen.
De
gereconstrueerde smidse waar Louis Vyncke het bedrijf in
1912 startte is echt een beleving. In alles worden de
waarden en normen van het bedrijf nagestreefd:
ondernemend, engagement, duurzaamheid en zin voor
schoonheid en authenticiteit. Met GBA willen wij die
waarden ook uitdragen en zo de gemeente mee besturen
met hart en ziel.

Maar ook ‘jeunen’ is een kernwoord bij Vyncke. Dit WestVlaamse werkwoord werd in 2017 uitgeroepen tot
dialectparel van het jaar en betekent simpelweg 'plezier
maken' en ook 'iemand iets gunnen' en ‘samen iets
bereiken’. Vermits je een heel groot deel van je leven
doorbrengt op je werk, kan je inderdaad maar beter
plezier scheppen in wat je doet, met wie je het doet en dit
in een aangename omgeving. Deze reflectie hebben we
ook gemaakt naar Avelgem. Hoe kunnen wij als GBA er
voor zorgen dat de Avelgemnaar zich kan jeunen in
Avelgem en hoe kunnen wij ook genoegen vinden in het
bereiken van dit doel?
We sloten dit stimulerende bezoek af met de klassiekers
van een teambuilding: een drankje, een hapje, zelfs een
kampvuur. Het drankje was een mousserende wijn,
‘Wijngoed Oosterluys’, product van de eigen wijngaard, en
enkel gebruikt voor interne ontvangsten en events.

Eerstelijnszones (ELZ) werden vanaf 2018 opgericht om
het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners
beter op elkaar af te stemmen zodat de persoon met een
zorg- en ondersteuningsvraag centraal komt te staan.
Elke ELZ bedient ongeveer 100.000 inwoners. Avelgem
behoort net als Anzegem, Deerlijk, Zwevegem, SpiereHelkijn, Waregem en Wielsbeke tot de eerstelijnszone
Waregem. Aan het hoofd ervan staat een Zorgraad.
Die Zorgraad (met daarin vertegenwoordigers van de
gemeenten,
artsen,
verpleegkundigen,
kinesitherapeuten, apothekers, diëtisten, oppasdiensten,
mantelzorgers, woon-zorgcentra en ziekenfondsen) heeft
quasi direct na haar aantreden een zeer belangrijke taak
op zich genomen: de uitrol van de operationele werking
van de vaccinatiecentra te Zwevegem en Waregem in
samenwerking met de lokale besturen. Het is niet
overdreven dit één van de belangrijkste logistieke
uitdagingen van de voorbije decennia te noemen. De
opdracht was niet min: in een zo kort mogelijke periode
(ongeveer 6 maanden) moest een zo groot mogelijk deel
van de populatie (ongeveer 35.000 inwoners voor
Avelgem, Zwevegem en Spiere-Helkijn) 2 maal
gevaccineerd worden door een team van voornamelijk
vrijwilligers en dit met respect voor alle Covid-regels die
op dat moment van kracht waren.
Nu dit proces hopelijk grotendeels achter de rug is,
kunnen we zeggen dat de inspanningen van de
honderden vrijwilligers die hun medewerking hebben
verleend aan dit huzarenstuk in ruime mate werden
beloond. De lokale besturen van Avelgem, Zwevegem en
Spiere -Helkijn en de Zorgraad hebben daadkracht
getoond. Het vaccinatiecentrum van Zwevegem heeft al
die maanden gefunctioneerd als een geoliede machine en
dat was bij de opstart allerminst vanzelfsprekend.

Avelgemnaren, jullie zijn geweldig!!
Het is ongezien!!
Enkele resultaten: op dit moment heeft 94,31 % van de
volwassenen in Avelgem minstens 1 dosis gekregen en is
93,64 % al volledig gevaccineerd tegen COVID 19. De
participatie bij 12-18-jarigen bedraagt 91 %!

Helaas is het werk nog niet af.
Het voornaamste doel van vaccineren is, door de
bescherming tegen ernstig verloop van COVID 19, het
sterftecijfer terugdringen en de druk op het zorgsysteem
wegnemen, zodat de reguliere zorg niet in het gedrang
komt. Deze doelstellingen worden al sinds april 2021
gehaald.
Studies bevestigen echter dat bij mensen van 65 jaar en
ouder, net als bij mensen met een verzwakt
afweersysteem, de werkzaamheid tegen ziekenhuisopname al ca. 6 maand na de basisvaccinatie begint af te
nemen. Daarom worden zij op dit moment uitgenodigd
voor een herhalingsdosis. Voor personen jonger dan 65
jaar zonder verzwakt immuunsysteem blijkt de
bescherming voldoende hoog.
Alle lopende studies in dat verband worden op de voet
opgevolgd door de Hoge Gezondheidsraad en de
Taskforce vaccinatie.
Gehoopt mag worden dat door de geweldige
inspanningen die de ganse bevolking heeft geleverd,
nieuwe uitbraken vermeden of toch zeker onder controle
gehouden kunnen worden.

We zijn de firma Vyncke zeer dankbaar voor de goede
ontvangst, maar vooral voor het inspirerende bezoek aan
dit dynamische familiebedrijf.

Wil je ook lid worden van gbA
contacteer ons :
bestuur@gbavelgem.be
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