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Gullegem 
Wintert 
O p za te rdag 17  
december is er Gul-
legem Wintert: de 
slotactiviteit van 
het feestjaar 950 
jaar Gullegem aan 
de Dwarsschuur.

De fes t iv i te i ten 
starten om 17u00 
met de uitreiking 
van de prijzen van 
de actie (H)eerlijk 
Gullegem. Door-
heen de avond kan 
je genieten van 
kinderanimatie, live 
muziek, een kerst-
spel door De Lusti-
ge Slijters, een dj en 
een supergezellige 
kerstmarkt waar je 
aan kraampjes iets 
kan eten en drin-
ken. Om 21u15 is er 
een special act met 
vuurwerk.
www.wevelgem.be/

gullegemwintert

colofon 
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER 
Marie De Clerck, schepen
Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem 
GSM 0475 49 65 53
marie.declerck@wevelgem.be 

REDACTIE EN LAY-OUT 
Cel Communicatie
communicatie@wevelgem.be 

CONCEPT 
Stapel magazinemakers

DRUKWERK 
INNI group nv, innigroup.com

GEDRUKT OP FSC-PAPIER

>BEELD
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BELEID

Op zoek naar werk?

Vacature
Gemeentebestuur Wevelgem en OCMW  
Wevelgem organiseren samen een selectie-
procedure voor:

schoonmaakpersoneel 
Voltijds of deeltijds, niveau E1-E3 (m/v),  
contractueel onbepaalde duur.

Selectieprocedure
Praktische en mondelinge proef 

Uiterste inschrijvingsdatum
21 december 2016

Meer info
Haal een fiche met de volledige jobomschrij-
ving op aan het gemeenteloket, in de Bib in 
het park of kijk op onze website.

Contact
Lynn Geeraert, 056 43 34 30, personeels-
dienst@wevelgem.be 
www.wevelgem.be/vacatures-gemeente

Samenleesmomenten

Kennisge-
vingsnota 
plan-MER 
Ter Biest 
(Ikea)
Ikea wil een nieuw woonwarenhuis in het 
gebied Ter Biest realiseren. Hiervoor moeten 
alle milieueffecten onderzocht worden in een 
plan-milieu-effectenrapport. De eerste stap 
in de procedure is de publicatie van de kennis-
gevingsnota. De nota bevat een beschrijving 
van het plan, een voorstel van methode om de 
milieu-effecten te bestuderen en alternatieve 
locaties die onderzocht worden. Je kan van 14 
november 2016 tot en met 12 januari 2017 de 
nota inkijken en opmerkingen geven. De dienst 
MER zal op basis van alle reacties richtlijnen op-
maken voor het opstellen van het plan-MER.

Nog vragen? 
De gemeente organiseert samenleesmo-
menten waarop de kennisgevingsnota wordt 
doorgenomen en waarop wordt toegelicht 
hoe de burger opmerkingen kan formuleren. 
Deze vinden plaats op 28/11 (Porseleinhallen), 
12/12 (OC de Cerf), 19/12 (OC De Stekke),  
9/1 (OC de Cerf), telkens om 19u30. Het aantal 
deelnemers is beperkt, inschrijven is verplicht. 
Voor inschrijvingen en specifieke vragen kan 
je terecht bij Sofie Van Neste (056 43 34 80,  
omgeving@wevelgem.be).

www.wevelgem.be/ikea

>CIJFER
Fietskluis station
De gemeente neemt een 
fietskluis in gebruik in het 
stationsgebouw. Dagelijkse 
pendelaars kunnen zo hun 
fiets in een afgesloten ruimte 
stallen. Gebruik is gratis, mits 
waarborg voor de toegangs-
badge. Er zijn 30 plaatsen 
beschikbaar, snel zijn is de 
boodschap. Kandidaturen via
www.wevelgem.be/

fietskluis 

> NIEUWS



let op!

Wegen-
werken

Dorpsplein Gullegem
Begin december komt een proef-
opstelling voor de herinrichting 

van het kruispunt Bankstraat – Dorpsplein in 
Gullegem. Het kruispunt wordt heringericht 
met brede voetpaden en een smallere rijweg. 

N8
Vanaf januari begint AWV met de vervan-
ging van de verkeerslichten langs de N8. Ze 
zullen zorgen voor een betere doorstroming 
van het verkeer. Aan het kruispunt met de 
Brugstraat komen rateltikkers voor slecht-
ziende personen. 

Blijf op de hoogte
van de wegenwerken
www.wevelgem.be/verkeershinder

vergeet het niet!

sluitings-
dagen

Op 26 december en 2 januari zijn 
alle gemeentelijke diensten en 

het OCMW gesloten. 

 Op 31 december zullen de Bib in het park, de 
filialen van de bib en burgerzaken in Gulle-
gem en Moorsele gesloten zijn. De balie van 
OC de Cerf in Gullegem zal gesloten zijn van 
27 tot en met 30 december. Het zwembad 
zal vanaf 24 december 16u00 tot en met 2 
januari gesloten zijn. 

De recyclageparken aan de Nijverheidslaan 
en de Rijksweg in Gullegem zullen gesloten 
zijn op 24, 26 en 31 december. 

www.wevelgem.be/sluitingsdagen

ENKELE 
PUNTEN
UIT DE 
GEMEENTE-
RAAD

Werken in de Marktstraat 
wegens slechte staat van 
riolering, rijwegverharding 
en voetpaden. Er wordt een 
gescheiden rioleringsstelsel 
(afvalwater en rioleringswa-
ter) aangelegd. De uitvoe-
ring is voorzien vanaf eind 
2017. Raming: 544 268,47 
euro (incl. btw). Subsidie: 176 
328,75 euro.

Het RUP ‘Moorselestraat 
vlaskavel’ wordt opge-
maak t: een onderzoek 
naar de mogelijkheden tot  
reconversie van de bedrijfs-
site ‘Brille’ (ongeveer 4 ha) in 
de Moorselestraat. Er wordt 
gestreefd naar een mix van 
wonen en KMO’s. Basisra-
ming: 29 966,59 euro (vrij 
van btw). 

De woonprogrammatie: 
een lijst van projecten die op 
korte of langere termijn ver-
wacht worden in Wevelgem. 
Bedoeling is vooral om vraag 
en aanbod goed op elkaar af 
te stemmen. Daarnaast is ze 
nuttig om toekomstige pro-
jecten zowel naar woonvorm 
als ruimtelijk een kwalitatie-
ve invulling te geven.

 

Volg de 
gemeenteraad 
op de voet

www.wevelgem.be/ 

gemeenteraad

>RAAD
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ZUINIG 
VERBOUWEN, 
LUKT DAT?  

 BIB IN 
HET PARK

De regio koos vijf icoonprojecten 
om de doelstellingen te halen, waar 
Wevelgem ook mee aan de slag 
gaat. De eerste is aanmoedigen van 
energiebesparende maatregelen in 
bestaande gebouwen: de warm-
tefoto van alle Wevelgemse daken 
helpt om inwoners te sensibiliseren. 
Via wevelgem.be/warmtefoto kan 
je vlot de energieverliezen van je 
eigen woning evalueren. 

Voor het thema duurzame mobili-
teit werd een fietsplan opgemaakt 
dat uitgevoerd wordt. 

De keuze voor nachtelijk doven van 
de openbare verlichting en gebruik 
van energiezuinige lampen past in 
het luik gedoseerde openbare ver-
lichting. 

Op vlak van duurzame energie in 

In 2013 ondertekende Wevelgem 
het burgemeestersconvenant om 
de CO2-uitstoot in Wevelgem 
met 20% terug te dringen tegen 
2020. De verbouwing van de Bib 
in het park was een testcase voor 
één van deze doelstellingen.

>REPORTAGE
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“Een 
toonbeeld 

van een 
duurzame 
verbou-

wing,
 opgaand 

in een 
groene 

omgeving.
“

De toekomst 
Er is nog de vernieuwing van een aantal HVAC-instal-
laties gepland (gemeentehuis (Kasteel), gemeente-
lijk depot Moorsele en Gullegem, sporthal Moorsele, 
sportcentrum Gullegem). Binnen de gemeentelijke 
basisschool wordt een project van relighting opge-
start. Nieuwe verlichting voor sporthal De Vlaschaard 
is gepland in 2018. In de sporthal van Moorsele zijn er, in 
overleg met Infrax, nog bijkomende ingrepen voorzien.  

woningen en bedrijventerreinen is 
er onder andere de organisatie van 
een samenaankoop van PV-panelen. 

Over energiezuinige openbare ge-
bouwen lees je in deze reportage 
hoe de nieuwe bib één van de voor-
beelden daarvan is.

De inzet op energiebesparing in de 
gemeentelijke openbare gebouwen 
wordt nauwgezet opgevolgd en de 
cijfers bewijzen dat het convenant 
geen dode letter blijft. Sedert 2009 
daalde de uitstoot van CO2 van de 
gemeentelijke infrastructuur van 
2989 ton in 2009 naar 2747 ton in 
2015.

Het nieuwe gebouw op het sport-
centrum in Gullegem is een pareltje 
van een energiezuinige nieuwbouw. 
Ook de vernieuwde Bib in het park 
kan mooie energiecijfers voorleggen.

Energiezuinig verbou-
wen, loont dat?
De verbouwing van de Bib in het 
park was niet alleen nodig om beter 
te beantwoorden aan de eisen van 
een moderne belevenisbibliotheek. 
Een duurzaam gebouw neerzetten 
met aandacht voor energiebespa-
rende maatregelen was minstens 
even belangrijk. En de resultaten 
mogen gezien worden.

De besparing op gas is spectaculair 
dankzij goede isolatie, warmtere-
cuperatie en betere technieken. 
Nu wordt slechts een vijfde van de 
hoeveelheid gas verbruikt in verge-
lijking met de oude bib. 

Het tweede cijfer, de factuur 
voor elektriciteit, is maar lichtjes 
gedaald in vergelijking met vroe-
ger. Hier realiseert de gemeente 
een daling van 20%. Redenen 
hiervoor zijn de verdubbeling 
in grootte van het gebouw, dat 
volledig als bibliotheek verlicht 
wordt en energiezuinige stu-
ringen hebben natuurlijk ook 
stroom nodig. De balans is ook 
hier positief. 

Naast energiebesparing is be-
zuinigen op het waterverbruik 
de uitdaging van de toekomst. 
Voor dit facet van de verbouwing 
was de aandacht dan ook groot. 
Maatregelen om de watertoets 
te doorstaan in de vorm van 
voldoende buffering bij hevige 
neerslag was een eerste priori-
teit. Verspilling van drinkwater 
tegengaan was een tweede en 
dankzij de inzet van regenwater 
is dit ook heel mooi gelukt. De 
grote zomerpieken van verbruik 
door de Parkies en speelplein-
werking zijn compleet uitge-
vlakt en het totale verbruik van 
drinkwater is niet eens het dub-
bele van een modaal gezin, dat 
gemiddeld 40 m³ verbruikt.

Dankzij de ruime aandacht en de 
grote inspanningen tijdens de 
verbouwing werd de Bib in het 
park een duurzaam en energie-
vriendelijk huis van beleving en 
verwondering.
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januari-maart

Sport je 
fit 
Vanaf december kan je het nieuwe aanbod 
sportreeksen ontdekken. Je kan kiezen uit: 
zwemlessen, sport voor kleuters en kinderen 
van het lager onderwijs, sport voor jongeren 
en volwassenen, 50-plussers en personen met 
lichte tot matige beperking.

Inschrijven voor de lessenreeksen kan vanaf 12 
december. Je kan de folder vanaf 5 december 
afhalen op de sportdienst  of vinden op de web-
site. Alle activiteiten voor kinderen/jongeren 
staan in de Doewa/Checkta.
www.wevelgem.be/sport

Kennismaking

Wandel-
voetbal
Heb je voetbal nog in de benen en is een beetje beweging  
altijd welkom? Denk aan minivoetbal zonder lopen en je 
hebt wandelvoetbal. Ook Curve Bowls komt naar de sporthal 
in Moorsele. Het is iets als petanque met kaasballen. 

Vrijdagen 9 en 16/12. 14u00-16u00 sporthal Moorsele.  
Inschrijven: 0470 93 67 67 – MO2@moorsele.be of de sport-
dienst 056 43 35 60 voor 6/12.

>KLASSIEK 
MET BUBBELS
Zondag 18 december is er in 
CC Guldenberg weer Apero 
Classico: klassieke muziek 
met achteraf een glaasje 
cava. Voor de eerste Apero 
Classico van dit seizoen staat 
Bruxello, The Brussels Cello-
quartet, geprogrammeerd. 
De speellijst bevat stukken 
specifiek voor cello en ook 
arrangementen van klassie-
ke composities. Het concert 
start om 11u00. 
www.ccwevelgem.be/

bruxello

Ben je graag creatief bezig?
 Techniekacademie 

Voor leerlingen van het vijfde of zesde 
leerjaar. De lessen gaan door vanaf 18/1 op 
woensdag  van 13u30 tot 15u30 of 16u00 tot 
18u00 in De Startbaan en Gulleboom. Kost-
prijs: 70 euro. Schrijf in vanaf 17/12 via 
www.techniekacademie-wevelgem.be 

Nieuwe datum
 Aanplant geboorteboompjes 

De aanplant van het geboortebosje kon op 20 
november niet doorgaan wegens het storm-
weer. Zondag 11 december van 9u00 tot 12u00 
wordt het bosje aangepant. 
www.wevelgem.be/geboortebos

>NIEUWS

BELEEF
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Daguitstap
 Valkenburg en Maastricht 

Zaterdag 10 december kan je met CC  
Wevelgem naar Valkenburg en Maastricht. 
Een dagje in het spoor van de koers, maar ook 
in de sfeer van eindejaarsshopping en kunst. 
Alle info vind je op 
www.ccwevelgem.be/valkenburg  

PC-cursussen

Allemaal 
digitaal
Een leven zonder computers, tablets of smartphones is ondenk-
baar geworden. Daarom organiseert het CC in het voorjaar 2017 pc- 
cursussen. Beginners kunnen terecht bij ‘starten met computer’ of 
‘starten met internet’. Een computer wordt voorzien. Voor ervaren 
gebruikers zijn er lessen over ‘Windows 10’, ‘toepassingen op iPad’ 
of ‘Android voor tablets en smartphones’. 

Nieuw in het aanbod zijn o.a. de wekelijkse typlessen overdag in 
lokaal dienstencentrum Het Knooppunt (Gullegem). Cursussen in 
Moorsele worden in OC De Stekke gegeven. Alle informatie staat in 
een aparte infofolder. Je vindt zo’n folder aan de balie van CC Gul-
denberg,  dienstencentra Elckerlyc, Het Knooppunt en OC De Stekke. 
Inschrijvingen starten op 12 december via het cultuurcentrum. De 
eerste lessen starten in de week van 30 januari. 
www.ccwevelgem.be/pccursussen      

FAMILIE

1

3X

2

3

Het cultuurcentrum heeft  
leuke dingen in petto voor 
(klein)kinderen. Maak van 
jouw vrije tijd een cultuur-
moment met de hele familie.   

Jeugdtheater
De Zinderij speelt op 11 december hun nieuw 
stuk Vlek, theater voor negenplussers over ‘an-
ders zijn’. Voor jongere kinderen is er gratis cul-
turele opvang met verteltheater en  animatie. 
De Zinderij is de groep rond ex-Wevelgemnaar 
Vincent Vandevyvere.
www.ccwevelgem.be/vlek  

Vakantiefilms
Kerstvakantie is filmtijd bij CC Wevelgem. Don-
derdag 29 december kan je FC De Kampioenen 
2 bekijken. Donderdag 5 januari staat Kung Fu 
Panda 3 geprogrammeerd. Films starten tel-
kens om 14u30. Toegang is 3 euro of gratis in 
ruil voor 5 UiTPASpunten. 
www.ccwevelgem.be/vakantiefilm  

Kapitein Winokio
Zaterdag 4 februari komt kapitein Winokio met 
zijn muzikale matrozen naar Wevelgem met de 
show ABC, zing maar mee! De ticketverkoop 
loopt vlot maar er zijn nog kaartjes (€ 16) be-
schikbaar. Een ideaal eindejaarsgeschenk?  
www.ccwevelgem.be/kapiteinwinokio     

>DOEN



Stephanie, je boek is erg per-
soonlijk. Is het het verhaal van 
jij en je vriend Simeon?
“Het is absoluut 100% autobio-
grafisch. Het boek is er gekomen 
vanuit een soort frustratie over 
hoe iedereen zijn leven afschil-
dert op sociale media en daarop 
altijd doet alsof alles perfect is. 
Dat is niet zo en als je denkt dat 
dat wel zo is, dan word je daar 
bijzonder ongelukkig van. Ik 
denk dat ik een redelijk doorsnee 
relatie heb en het is dan ook de 
bedoeling van het boek om dat 
te tonen. Om te zeggen: het is 
ok om normaal te zijn. 

Simeon was een beetje bang dat 
ik hem als een botte neander-
thaler zou neerschrijven. Maar hij 
heeft het boek gelezen en moest 
toegeven dat dat ‘niet echt zo 
was’. Hij vond het heel grappig. “

sche komedies. Het begint daar 
waar de meeste romantische 
komedies eindigen: wanneer de 
verliefdheid over is en je ‘opge-
scheept’ zit met een langdurige 
relatie. Dat is niet altijd ideaal 
maar je kan er dus maar beter 
mee lachen op die momenten 
dat het even tegen zit.”

Aagje, ook de titel van jouw 
boek is erg goed gekozen. 
Waarover gaat ‘Veerkracht’?
“Het is een boek over vallen en 
opstaan. Ik heb in de 29 jaar dat 
ik leef vaak moeten vechten 
om terug te komen, er weer te 
staan na blessures en tegensla-
gen. ‘Veerkracht’ is dus niet al-
leen een sportief verhaal, maar 
een schatkist vol inspiratie voor 
iedereen die het verschil wil ma-
ken in topsport én in het leven. 
Talent is één zaak, maar je moet 
ook bepaalde skills en denk-
technieken verwerven in het 
leven, wat je ook doet.”

Ook jij gaat kwistig om met 
veel talenten, Stephanie… Je 
bent hobbykok, mediafiguur, 
columniste, schrijfster…
“Ik wil zo veelzijdig mogelijk 
zijn. Ik ben absoluut niet gelovig 
maar ik moet altijd denken aan 

AAGJE EN STEPHANIE EN DE 
PARABEL VAN DE TALENTEN

Vorige maand verschenen twee boeken van 
jonge Wevelgemse auteurs. In ‘Veerkacht’ 
kijkt Aagje Vanwalleghem terug op haar 
carrière als topturnster. Stephanie Coore-
vits geeft in ‘De romantische komedie’ een 
bijzondere kijk op de onmogelijkheid van de 
levenslange romantiek in een relatie.  

de parabel van de talenten. Ik ga 
bewust op zoek naar die dingen 
waar ik goed in ben en probeer 
die zo goed mogelijk te ontwik-
kelen. Ik zou het heel jammer 
vinden om maar één talent te 
ontwikkelen, dat is zo beper-
kend.” 

Van talent gesproken. Aagje, 
jij haalde in 2004 in Athene 
de finale van de Olympische  
Spelen. Wat herinner je je nog 
van je Olympische prestatie?
“De sfeer in het Belgische team, 
de kwalificatiewedstrijd, de 
spanningen en ontladingen 
die zo’n Spelen met zich mee-
brengen. Opluchting, geluk,  
teleurstelling worden extra in de 
verf gezet.

>INTERVIEW

De titel is heel mooi. Dekt hij 
volledig de lading van wat je 
met het boek wil?
“Dankjewel en eigenlijk wel. Mijn 
boek is een parodie op romanti-

10 WE ELGEM

BLIJVEN ZOEKEN NAAR NIEUWE UITDAGINGEN

Aagje Vanwalleghem 
(1987) is gewezen topturnster. Ze 
haalde de Olympische finale in 
Athene 2004. Nu is ze commenta-
tor voor turnwedstrijden op Sporza, 
personal trainer en geeft ze lezin-
gen over talentontwikkeling. Ze 
nam deel aan ‘Expeditie Robinson’ 
en ‘Eeuwige Roem’.

‘Simeon 
was bang 

dat ik hem 
als een 
botte 

neander-
thaler 

zou neer-
schrijven.’ 

Stephanie



De finale halen op de Olympische 
Spelen is een ervaring om altijd 
te koesteren.

Vorige zomer heb ik erg genoten 
van de Spelen in Rio de Janeiro. 
Sport en topsport in het alge-
meen, kijken naar atleten die 
het allerbeste uit zichzelf willen 
halen, de emoties die bij zo’n 
evenement gepaard gaan: het is 
prachtig om te zien.”

Nu woon je in Oudenaarde. Mis 
je Wevelgem of je thuisland 
Brazilië wel eens?
“Mijn man en ik zijn niet echt 
mensen om ons hele leven op 
eenzelfde plek te blijven wo-
nen. We gaan wonen waar de 
toekomst ons brengt. Ouden-
aarde is heel fijn om te wonen 
en in Wevelgem komen we nog 
wekelijks. Ik mis wel eens de Bra-
ziliaanse mentaliteit en klimaat. 
De mensen leven er anders. Min-
der gejaagd, terwijl het ook heel 
harde werkers zijn. Brazilië is hoe 
dan ook mijn favoriete reisbe-
stemming.”

Stephanie, jij woont momenteel 
in de Wevelgemse Roeselare- 
straat. Is dat je ultieme en  
gedroomde woonplaats? 
“Ik woon graag in mijn huis maar 
ben niet per se gehecht aan We-
velgem en al zeker niet aan de 
Roeselarestraat want dat is nu 
niet bepaald een idyllische plek. 
Ik zie me dan ook zeker nog ver-
huizen in de toekomst. Ik denk 
dat ik voorlopig wel België als 
uitvalsbasis zal behouden en 
intussen heel veel zal reizen. Er-
gens geloof ik dat ik ooit op een 
plek zal aanbelanden waarvan 
ik zeg: Ja, dit is het, hier wil ik 
wonen en hier voel ik me thuis. 
Ik denk dat dat Italië is, maar Si-
meon is het daar absoluut niet 
mee eens.”

11

 Stephanie Coorevits 

 gekend van ‘De beste hobbykok van Vlaanderen’ 

 Auteur van ‘De romantische komedie’ 

 Aagje Vanwalleghem 

 Gewezen topturnster 

 Auteur van ‘Veerkacht’

Stephanie Coorevits 
(1984) werkt als psychologe. Ze 
is gekend van televisieprogram-
ma’s als ‘De beste hobbykok van 
Vlaanderen’ en ‘Temptation Island’. 
Ze schrijft columns over koken en  
relaties in ‘Dag allemaal’ en ‘De 
Krant van West-Vlaanderen’.

‘Brazilië 
is hoe 

dan ook 
mijn 

favoriete 
reis- 

bestemming.’ 
Aagje
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BURGER

Succes gegarandeerd

Gratis 
stille 
blokruimte
Bijna kerstvakantie. Voor velen effectief  
vakantie, maar voor vele anderen een tijd vol 
studieboeken en stress. Een belangrijke tijd voor 
de studenten, die ze sinds enkele jaren samen 
kunnen doorbrengen in de blokruimte in de 
Porseleinhallen. 

Deze stille blokruimte opent opnieuw haar  
deuren van 26 december tem 16 januari, van 
8u00 tot 22u00. Alle belangrijke info vind je 
op de facebookpagina ‘blokruimte Wevelgem’. 
Schitterende resultaten gegarandeerd!

feest

Vuurwerk
Je hebt geen voorafgaande machtiging meer nodig 
om feestvuurwerk te mogen afsteken in de nacht 
van 24 op 25 en 31 december op 1 januari. Ook op 
kerst- en nieuwjaarsdag mag je vuurwerk afsteken. 
Het blijft wel een gevaarlijke bedoening. Wens-
ballonnen oplaten is niet toegelaten! Tips om het 
feest niet in een drama te laten eindigen: 
www.wevelgem.be/vuurwerk.

 Met kinderen op reis
Op reis in het buitenland? Vraag 
minstens 15 werkdagen voor je ver-
trek een Kids-ID aan. Hierna kan, 
tegen een hogere prijs, de Kids-ID 
in spoedprocedure of een reis-
pas worden afgeleverd. Meer info: 
dienst burgerzaken of op 
diplomatie.belgium.be

 Nieuw: 
Speelpleinwerking 
Gullegem
Van 21 t.e.m. 31 augustus organi-
seert de gemeente ‘Haasje-Over in 
Gullegem’.

Deze speelpleinwerking is er voor 
alle kinderen van het eerste t.e.m. 
het zesde leerjaar en vindt plaats 
in De Gulleboom. Inschrijven vanaf 
mei 2016 (geen beperking op aantal 
plaatsen).
www.wevelgem.be/jeugd

>QUOTE

‘La vita è 
bella.’

>NIEUWS

Jene Bijls | organisator 

‘Chanté Doré’/Dochter van

In 2011 was er het muziekfes-
tival ‘Chanté’, een initiatief 
van Chantal Vandamme, een 
jonge moeder van vijf kinde-
ren die streed tegen kanker. 
Chantal overleed 2 jaar ge-
leden, maar haar familie en 
vrienden organiseerden op 
31 oktober ‘Chanté Doré’. Het 
werd een avond vol sfeer en 
muziek en met veel warm-
te. De opbrengst gaat naar 
‘Saying Goodbye’, een orga-
nisatie die rouwkampen voor 
kinderen organiseert.
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niet-geconcedeerde graven

herneming 
graven
Vanaf december 2017 worden niet-geconcedeerde graven/
nissen hernomen waarvan de ligduur (15 jaar) is verstreken. 
Aan elke begraafplaats werden de namen bekendgemaakt 
en aan elk betrokken graf werd een aanduiding voorzien. 
Het graf kan overgebracht worden naar een concessie. 
Dit moet vóór 1 december 2017 aangevraagd worden bij de 
dienst burgerzaken.  

Nabestaanden kunnen tot 30 november 2017 het grafmo-
nument en/of voorwerpen zelf verwijderen, hierna worden 
ze ambtshalve verwijderd.

Mirom

Oude rest-
afvalzakken 
omruilen tot 
eind 2016
Heb je thuis nog volle rollen oude MIROM-zakken liggen? 
Dan kan je deze mits opleg van het prijsverschil omruilen 
bij MIROM Roeselare en de hoofdzetel van MIROM Me-
nen (Industrielaan 30). Enkel volle rollen groene en oranje 
MIROM-zakken met de originele wikkel worden aanvaard. 
Ook volledige afvalstickers van 0,30 euro kan je er tegen 
geld inwisselen. De terugbetaling en omruiling kan nog tot 
31 december 2016.

Wil jij besparen op je energiefactuur en 
daarbij ook je steentje bijdragen tot het 
milieu?  Doe dan mee met de groeps-

aankoop gas en 100% groene stroom van de pro-
vincie West-Vlaanderen. Inschrijven kan vanaf 
1 december tot 8 februari 2017 via www.samen 
gaanwegroener.be. Op 9 februari is er een veiling. 
Daarna krijg je een voorstel op maat met een zicht 
op je mogelijke besparing. Pas dan beslis je om al 
dan niet te veranderen van leverancier. 

Nam je al eens deel aan een vorige groepsaankoop 
van de Provincie, dan ben je niet automatisch op-
nieuw ingeschreven. Heb je geen toegang tot het 
internet? De gemeente helpt je graag inschrijven 
in het gemeenteloket. Op afspraak: 056 43 34 60 op 
dinsdag-, woensdag- en vrijdag van 9u00 tot 12u00 
en op woensdag van 17u00 tot 18u30.

Vragen?
samengaanwegroener@west-vlaanderen.be of 
0800 76 101.
www.samengaanwegroener.be. 

Medewerkster Gemeente Wevelgem

Conny Vandendriessche, dienst milieu

>VRAAG

?

Hoe kan ik 
deelnemen 

aan een 
groepsaankoop 
gas en groene 

stroom?
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WEVEL-
GEMSE 
KADOBON?

Ik vermoed dat ik reeds een 3-tal keer een 
Wevelgemse kadobon heb gekocht voor 
vrienden: al 2 keer aan de automaat en 1 keer 

in het gemeenteloket. Daar krijg je er ook een 
mooi geschenkdoosje bij. Als ik een cadeau 
koop dan heb ik toch graag dat de mensen 
er ook effectief iets aan hebben. Maar in een 
tijd waarin iedereen al zoveel heeft, is de 
juiste keuze maken niet altijd gemakkelijk. 
Een Wevelgemse kadobon is volgens mij dan 
de ideale oplossing. Mensen kunnen zelf uit 
talrijke mogelijkheden kiezen en tegelijker-
tijd steunen we de plaatselijke handelaren. 
Een bijkomend voordeel is dat je dankzij de 
kadobon nooit meer met beschaamde kaken 
op een feestje toe moet komen omdat je te 
laat besefte dat je nog geen kado had en alle 
winkels al gesloten waren. Eén ding staat vast, 
mijn vrienden waren er zeker en vast blij mee.

Ilse Vercauteren, Wevelgem, 44 jaar 

Onze kleine Anna zag op 23 septem-
ber nog maar net het levenslicht of 
ze werd al overladen met cadeautjes 

van familie en vrienden. Knuffels, kleertjes, 
ballonnen, speelgoed, bijdragen op de pam-
perrekening,... noem maar op. Ze beseft zelf 
nog niet wat haar allemaal te wachten staat. 
Papa Olivier en ik waren als ouders ook zeer te-
vreden met de attentie van de gemeente. Een 
cadeaubon van 25 euro is als ouder zeker altijd 
mooi meegenomen. Je kan altijd wel wat spul-
letjes gebruiken voor je baby. Het is bovendien 
zeer handig dat je online alle handelszaken kan 
bekijken waar je de bon mag inruilen! Een rui-
me keuze, en met de feestdagen voor de boeg 
zullen we zeker een leuk geschenkje voor Anna 
kunnen kiezen waar ze dan samen met haar 
zusje Louise zal kunnen van genieten.

Bieke Accou, 27 jaar, Moorsele, mama van 

Anna Vervacke, 2 maand, Moorsele

Sinds vorig jaar 
september hoef 
je niet lang(er) te 
zoeken wat je als 
cadeau kan  
geven als je naar 
een feestje moet. 
Met een Wevel-
gemse kadobon 
maak je jong en 
oud gelukkig. 

Wat vindt een 
gever, ontvanger 
en handelaar van 
de bon?

www.wevelgem.be/kadobon

“Ik weet waar ik er 
zelf mee naartoe 

zou gaan”

“Een mooi 
geschenk van de 

gemeente”

>RONDVRAAG
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TOT UW
DIENST!

VOLG 
ONS…

HULP  
NODIG?

In mijn lingeriezaak La Luna krijg ik regelma-
tig een Wevelgemse kadobon binnen. Het is 
een zeer mooi initiatief van de gemeente. 

In de eerste plaats is het voor ons als han-
delaar volledig gratis om in te stappen in het 
systeem. Geen drempel dus! Met andere bon-
nensystemen wordt vaak nog een kost aan-
gerekend of is er op de duur een wirwar van 
bonnen. Bovendien is de kadobon zeer mak-
kelijk om te verwerken. Een groot verschil met 
de jubileumcheques. Je kan de bonnen onli-
ne inwisselen en twee weken later ontvang je 
het bedrag. Daarbij merk ik ook dat ik zelf niet 
minder eigen geschenkbonnen verkoop nu de 
Wevelgemse bon er is. Een handig middel dus 
voor zowel de handelaars als de klanten.

Griet Kindt, 51 jaar, La Luna, Gullegem.

“Zeer handig 
voor handelaars”

Gemeenteloket
Vanackerestraat 12
8560 Wevelgem
056 43 34 00

Gemeentehuis (Kasteel)
Vanackerestraat 16
8560 Wevelgem
056 43 34 10

Meldpunt
Meldingen en klachten
056 43 34 33
www.wevelgem.be/meldpunt

info@wevelgem.be
www.wevelgem.be

@Wevelgem8560 
#Wevelgem #igwevelgem

www.facebook.com/ 
wevelgem8560

Apothekers
De apotheek van wacht is terug te vinden via:
0903 99 000 (€ 1,5/ minuut)
geowacht.be

Huisartsen
Centraal oproepnummer 056 40 47 48

politiezone Grensleie
101 of centraal oproepnummer: 056 51 01 11

Brandweer – Fluvia
112 of 056 22 44 44

Ambulance
112

BIN Wevelgem
BuurtInformatieNetwerk
www.bin-wevelgem.be

>SERVICE



 deanezzz

Plan B 2016! Merci aan alle aanwezigen! #jctg #igwevelgem 
#mccaptain #topvrijwilligers

 sintpaulus

college

Steun jij ook het 
goede doel_ Koop 
voor 5 euro een 
rode neus bij de 
leerlingenraad 
#spwerodeneuzen 
#rodeneuzendag

 hanne_q

De Sint is terug in het land 
#sinterklaasje 
#igwevelgem
#leukstetijdvanhetjaar

 Tom.delmotte 

Bergelen, 
een aanrader 
#igwevelgem

 leiemarathon

Ready to go! 
#leiemarathon 
#aflossingsloop 
#igwevelgem 
#marathon 
#running

 jasperstragier 

Bergelen! x 
#igwevelgem 

Breng onze gemeente in beeld. Plaats je foto’s op instagram, twitter en Facebook 
met hashtag #igwevelgem. Wie weet haalt jouw foto onze fotomuur!

>TAG


