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>BEELD
Overleef jij
in de bush?
Van 18 tot 20
september kan je
met het gezin op
bushcraftweekend
in Bergelen.
Je slaapt in het bos
in een zelfgemaakte
hut of shelter.
Vuur maken doe je
zonder aansteker
of lucifer. Eten
maken gebeurt
op het kampvuur.
Verder staan ook
een olielamp, fakkel
of fluitje maken op
het programma. Je
leert dierensporen
herkennen,
sjorren en knopen
maken. Avontuur
verzekerd voor
kinderen, ouders
en grootouders.
Inschrijven kan via
www.standlandschapleieschelde.be/
nl/stadlandschap/
speels-ontdekken/
natuurhelden-2020

colofon
‘ VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Bas Surmont, schepen Communicatie
Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem
056 43 34 12
bas.surmont@wevelgem.be
‘ REDACTIE EN LAY-OUT

Cel Communicatie
communicatie@wevelgem.be
‘ CONCEPT

Stapel magazinemakers
‘ DRUKWERK

www.drukkerijboonen.be
‘ GEDRUKT OP FSC®-PAPIER
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>NIEUWS
openbaar onderzoek

mobiliteitsplan
Eind dit jaar willen we het nieuwe
mobiliteitsplan af hebben. In dat plan staan
de grote essentiële doelen waar we naartoe
willen werken om de mobiliteit te verbeteren
in de drie deelgemeenten.
Voor we afronden willen we iedereen de
kans geven om het in te kijken en eventuele
opmerkingen door te geven. Dit is mogelijk
tijdens het openbaar onderzoek. Dat loopt
van 7 september tot en met 7 oktober.

723
BELEID
>DOSSIERS
RENOVATIECOACH
Meer dan 700 mensen riepen
de afgelopen drie jaar de hulp
in van de RenovatieCoach.
De coach komt bij je thuis en
geeft je gratis advies voor je
energiezuinige verbouwing.
Want wie slim renoveert,
bespaart een pak op zijn
energiekosten. Het doel van
de RenovatieCoach? Tegen
2020 zo’n 100 000 woningen
gerenoveerd krijgen tot BENniveau.
www.warmerwonen.be
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Babbel

Zomerschool
De laatste twee weken van augustus
gingen zo’n 40 kindjes naar ‘Babbel’. Deze
zomerschool werd georganiseerd voor kindjes
uit het derde kleuter, eerste en twee leerjaar.
De kinderen konden wat extra ondersteuning
gebruiken nadat een deel van vorig schooljaar
in het water viel door het coronavirus. Op een
speelse manier oefenden ze de Nederlandse
taal, ‘babbelden’ ze veel, ontdekten ze de
bib en konden ze veel sporten en spelen.
Helemaal klaar voor het nieuwe schooljaar!

Tijdens die periode kan je het plan komen
inkijken bij de dienst Mobiliteit in het
gemeenteloket. Maak wel eerst een afspraak
voor je langskomt. Stuur daarvoor een mailtje
naar mobiliteit@wevelgem.be.

>BESTUUR
Kzitermee

Meer
veerkracht
Corona heeft een enorme impact op ons
allemaal en stelt ons mentaal welbevinden
op de proef. We hebben vaker stress, voelen
ons eenzamer, angstiger en hebben minder
sociale contacten. Zowel kinderen, jongeren
als volwassenen krijgen ermee te maken.

gezocht!

uitbater
cafetaria
de zwemkom
De bouw van De Zwemkom is nog volop
bezig. In het splinternieuw gebouw komt er
naast het zwembad ook een cafetaria met
buitenterras en zicht op de site Sportspoor
met onder meer de vernieuwde atletiekpiste
en beachvolleybalveld. Voor de cafetaria
zoeken we nog een enthousiaste uitbater.
Zin om onze cafetaria uit te baten?
Dien dan ten laatste maandag 28 september
je kandidatuur in. Meer info lees je op
www.wevelgem.be/cafetariazwemkom

Info
Sportdienst: 056 43 35
sportdienst@wevelgem.be

Zit je met iets, heb je een vraag, zoek je hulp,
wil je jouw veerkracht versterken of iemand
anders helpen? Neem dan zeker eens een
kijkje op www.kzitermee.be. Je vindt er
instanties die je zowel fysiek, maar ook via
chat, telefoon of mail kan bereiken.
www.kzitermee.be

ENKELE
PUNTEN
UIT DE
GEMEENTERAAD
In de recentste
gemeenteraad werden nog
een reeks maatregelen
goedgekeurd om de
financiële gevolgen die de
federale coronamaatregelen
gehad hebben voor onze
inwoners, te milderen.
• Wie zijn huwelijk
noodgedwongen moest
verzetten, moet geen
kosten betalen voor een
nieuwe aangifte.
• Marktkramers moeten geen
standgeld betalen voor
de periode dat markten
verboden waren.
• Wie signalisatiemateriaal
uitleent om de
veiligheidsmaatregelen te
kunnen naleven moet geen
huurgeld betalen.
• Wie socio-culturele
infrastructuur geboekt
had tussen 13 maart en 31
oktober, kan de reservatie
kosteloos annuleren.
De maatregelen zijn een
verdere uitwerking en
concretisering van de
maatregelen die in de zitting
van juni werden vastgelegd.
Er wordt meer dan
600 000 euro vrijgemaakt voor
maatregelen om de lokale
economie, verenigingen,
het onderwijs en de meest
kwetsbare inwoners te
ondersteunen tijdens deze
coronacrisis.
Volg de
gemeenteraad
op de voet
www.wevelgem.be/
gemeenteraad
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>REPORTAGE
In september start Jana als brugfiguur in onze gemeente. Ze zal aanwezig zijn in alle afdelingen van de
kleuter- en lagere scholen in Gullegem, Moorsele en Wevelgem. Ze
ondersteunt kinderen en hun ouders
op verschillende levensdomeinen,
zodat elk kind alle kansen krijgt.

NIEUW

BRUGFIGUUR
Eén van de pijlers uit het meerjarenplan is
kinderarmoede wegwerken. Dat doen we onder
andere door een brugfiguur aan het werk te zetten.
Tijdens directieoverleg en pedadogische studiedagen
met de scholen kwam de vraag naar een brugfiguur
ook al verschillende malen naar voren. Jana Durnez
neemt nu die rol op zich. Ze heeft al vier jaar ervaring
als buurtwerker hier in Wevelgem: ‘Een brugfiguur
bouwt bruggen tussen het gezin enerzijds en
anderzijds verschillende hulp- en dienstverlening,
sportverenigingen, cultuur, ... ’, legt ze uit.
Onbetaalde schoolrekeningen
‘Schoolrekeningen die blijven open staan zijn vaak
een signaal dat er meer aan de hand is. Het is mijn taak
om dan contact te leggen met de mama of papa en te
kijken waar het gezin ondersteuning nodig heeft. Vaak
hebben ze recht op een tegemoetkoming of andere
hulp maar weten ze dit niet. En dat gaat niet alleen over
het financiële aspect, maar over alle levensdomeinen:
vrije tijd, huisvesting, werk, gezondheid, opvoeding, …
Door het hele gezin te versterken krijgen de kinderen
meer kansen.
Veel trajecten starten met een doorverwijzing vanuit de
school. Leerkrachten staan dag in dag uit in contact met
hun leerlingen. Zij merken vaak aan kleine dingen dat
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niet alles op rolletjes loopt bij een leerling thuis, maar kunnen daar niet altijd iets
mee doen. Als zij het gevoel hebben dat een bepaald gezin wat hulp kan gebruiken,
dan kunnen ze dit doorgeven aan mij en dan neem ik contact op met de ouders.
Eerst zorg ik dat er een vertrouwensband ontstaat en daarna doorlopen we een
traject. En bij elk gezin ziet dat er anders uit. Soms help ik kinderen een leuke hobby
vinden. Ik vraag hen dan wat ze tof vinden, ga samen met hen naar een vereniging
of club om kennis te maken en zorg dan dat ze kunnen starten. Bij andere gezinnen
merk ik dat de mama of papa graag wat meer Nederlands willen oefenen. Dan ga ik
mee naar de praattafels, of zoek ik een buddy voor hen. En nog bij anderen moet ik
doorverwijzen naar één of andere dienst. Dan ga ik altijd de eerste keer mee, dat
gaat soms makkelijker. Bij iedere stap in het traject vraag ik hoe alles loopt, pols ik
naar hun gevoel en ervaring en stuur ik bij waar nodig.

Jana durnez - brugfiguur

‘Elk kind
moet
evenveel
kansen
krijgen’

Impact van corona
De lockdown en het bijhorende afstandsleren heeft op veel gezinnen een grote
impact gehad. Sommige kinderen hebben een leerachterstand opgelopen. Dit is
iets wat ik dit jaar sowieso goed in de gaten zal houden. Want ik zorg niet alleen
voor individuele begeleiding voor gezinnen en scholen. Het is ook mijn taak om
structurele problemen te signaleren aan het beleid. Als ik zie dat er bijvoorbeeld
nood is aan een huiswerkklas, dan zal ik dat melden aan het gemeentebestuur,
vrijwilligers zoeken, gezinnen hiernaartoe leiden, …
Verkenningsjaar
Ik ben nog maar pas gestart als brugfiguur. Het eerste jaar zal dus vooral een
verkenningsjaar worden. Na dat jaar komt er een evaluatie en de nodige bijsturing.
Maar het is wel zo dat ik dit jaar in elke afdeling van elke kleuter- en lagere school
in Gullegem, Moorsele en Wevelgem een zitdag zal hebben. Ouders, maar ook
leerkrachten, zorgcoördinatoren en directie kunnen dan bij mij eens binnenspringen
met vragen, suggesties of gewoon om eens kennis te maken. Sowieso kunnen
ouders mij bereiken via mail of telefoon. We kunnen op school afspreken, thuis, in
het park, … op de plek waar ouders zich het best voelen.
In alle vertrouwen
Of mensen geen schrik zullen hebben om bij mij langs te komen? Dat hoeft zeker
niet. Ik ben absoluut neutraal en vel nooit een oordeel. Ik ga enkel samen met de
gezinnen op zoek naar een oplossing op maat. Bovendien ben ik gebonden aan
mijn beroepsgeheim. Nooit deel ik informatie over het gezin met anderen, tenzij
ik hiervoor in alle vertrouwen de toestemming krijg. Die vertrouwensband is voor
mij echt de basis.’
www.wevelgem.be/brugfiguur

Hoe kan je de brugfiguur bereiken?
Vanaf september zal brugfiguur Jana op verschillende dagen in de scholen
aanwezig zijn. Je kan dan even bij haar langsgaan. Wie liever eens belt of
een mail stuurt, kan Jana bereiken op 056 45 56 00 of 0478 63 71 16, via mail
brugfiguur@wevelgem.be of vind ze op Facebook: Brugfiguur Jana.
• Gratis
• Vertrouwelijk
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>NIEUWS
Workshops

Juniortechniekacademie
Vanaf september is de juniortechniekacademie er
terug voor kinderen van het 3e en 4e leerjaar.
Via 10 concrete workshops maken kinderen kennis
met chemie, voeding, hout, metaal, kunststof,
elektriciteit, elektronica, informatica en robotica.
De lessen vallen telkens op woensdag van 13.30 tot
15 uur. Ze starten op 23 september en lopen tot en
met 9 december.
Je kan ze zowel in Gullegem als in Wevelgem volgen.
Inschrijven kan nog via
www.wevelgem.be/techniekacademie

BELEEF
Workshop

Lederen
handtas
naaien

>GEOCACHE
Wist je dat we een nieuwe
geocacheroute hebben in
Wevelgem? Geocaching is een
soort schattenjacht waarbij je
aan de hand van coördinaten
op zoek gaat naar caches.
Het is een laagdrempelige
interactieve manier om
mensen aan te zetten tot
wandelen. Een smartphone of
GPS en honger naar avontuur
is al wat je nodig hebt. Haal
je papieren kaart in de bib,
jeugddienst, sportdienst,
cultuurcentrum of download
ze via www.wevelgem.be/
geocaching
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In deze creatieve workshop maak je een kleine lederen
handtas. De ervaren Julie Wyseur begeleidt je stap
voor stap. Op het einde van de reeks neem je je unieke,
gepersonaliseerde handtas mee naar huis. Je naait je tas met
de hand, er komt geen naaimachine aan te pas. Do 24/09,
1/10 en 8/10, van 19.30 tot 22 uur, CC Guldenberg, 140 euro
(inclusief materiaal). www.ccwevelgem.be

amateurkunstenaars
ROUTE ARTISTIQUE

Benieuwd wat er in Wevelgem gebeurt op vlak
van amateurkunsten? Neem dan een kijkje op
www.wevelgem.be/route-artistique. Je vindt
er niet alleen oproepen en evenementen, maar
ook alle informatie rond ondersteuning van de
gemeente.

Boek en Koek
MOET ER NOG VLEES ZIJN?

De bib kleurt je namiddag. Wij zorgen voor een
boeiende spreker, lekkere koeken en heerlijke
koffie. Op donderdag 17 september (van 15 tot
16.30 uur) stelt Laurens De Meyer in Bib in het
Park de vraag of er nog vlees moet zijn.
www.wevelgem.be/boekenkoek

>DOEN
laat je adviseren en inspireren

Mijn Leestipper
Op zoek naar een goed en origineel fictieboek? Verdwaal je een
beetje in het ruime aanbod? Laat je adviseren en inspireren door
‘Mijn Leestipper’.
Log snel in op mijnleestipper.bibliotheek.be en geef onder meer je
favoriete genres en je lievelingsboeken in. Op basis van je leesprofiel
en leenhistoriek krijg je nadien maandelijks een nieuwe lading
leestips op maat in je mailbox, met boeken uit de fictiecollectie van
onze bibliotheek.
Een boek gevonden? Mijn Leestipper is geconnecteerd met onze
catalogus en je ‘Mijn Bibliotheek’-profiel. Zo kan je meteen de
beschikbaarheid in de bib controleren, het aantal pagina’s bekijken,
recensies lezen of het boek op een leeslijstje plaatsen.

3X ACTIEF
Na een moeilijke coronaperiode
met weinig activiteiten is het tijd
om de draad terug op te pikken.
De sportdienst heeft een ruim
aanbod van allerlei sportcursussen voor jou klaar!

Aanmelden doe je snel en eenvoudig met je ‘Mijn Bibliotheek’-profiel
op https://mijnleestipper.bibliotheek.be/

GOESTING

1
IN EEN BOEK

Start zwemlessen

DAT

De zwemlessen voor k inderen vanaf
geboortejaar 2015 starten vanaf 29 september.
Inschrijfmoment op 12 september van 9 - 12 uur
op de sportdienst. Twijfel je over het niveau van
je kind? Schrijf ze in voor de gratis testlessen op
3 of 5 september.
www.wevelgem.be/zwemlessen

ECHT

2

BIJ JE PAST ?

atletiek en beachvolley
In september openen de vernieuwde
atletiekpiste en het nieuw beachvolleybalveld
in Wevelgem. De toegang is vrij en gratis, maar
elke sporter heeft een persoonlijke badge nodig
om de site te betreden. We garanderen alle
gebruikers veel beweegplezier!
www.wevelgem.be/gemeentelijkeopenluchtcentra

M IJ

Bib in het park
Kinderen Jeugdjury
ST
IPP

N

LE E

3

Multimove in Wevelgem
Multimove biedt kinderen een gevarieerd
bewegingsaanbod met de focus op de algemene
ontwikkeling van verschillende vaardigheden.
Vanaf 2 september elke woensdagnamiddag in
Gullegem én Wevelgem.

www.wevelgem.be/bibliotheek

www.wevelgem.be/multimove

ER

Praat je graag over wat je leest met vrienden of
vriendinnen? Word dan lid van de Kinder- en
Jeugdjury! Inschrijven in Bib in het Park.
Start in september. Hou de website in de gaten:
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>INTERVIEW

INJECTIES VAN
KLEUR IN HET
STRAATBEELD
BETON MET EEN VLEUGJE KUNST

In september krijgen drie muren in onze gemeente een metamorfose dankzij de organisatie
achter de Crystal Ship, All About Things. De komende jaren komen er nog eens zes dergelijke
muurkunstwerken bij. ‘Het worden telkens injecties van kleur in vaak grijze omgevingen’, zegt
Sanne Loncke, vrijetijdsmedewerker.
All About Things
All About Things is een culturele
organisatie die gespecialiseerd
is in hedendaagse kunst in
openbare ruimtes. Een bekend
voorbeeld is Crystal Ship in
Oostende.

kunstwerk echt wel kleur brengt
in het straatbeeld, was een
reactie die we bovendien heel
vaak hebben gehoord.’

Muren in Moorsele en Gullegem
In 2018 werden twee muren in
onze gemeente beschilderd met
twee kustwerken: De Dromer
in de Koningin Fabiolastraat
in Gullegem en Julie met de
rozen in de Rozenstraat in
Moorsele. ‘Die twee projecten
waren wat ons betreft heel erg
geslaagd‘, zegt Sanne Loncke,
vrijetijdsmedewerker. ‘We
merken dat onze inwoners echt
wel fier zijn op dat stukje kunst in
hun gemeente, want er werden
heel veel foto’s van gedeeld op
sociale media. Dat een dergelijk

‘Projecten
als dit
vormen
een ideale
manier
om kunst
tot bij
de mensen
te brengen’
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Sanne

Kunst tot bij de mensen
Als gemeente vinden we
projecten als dit ten slotte een
ideale manier om kunst tot bij
de mensen te brengen. ‘Kunst
tot bij de mensen brengen’, is
iets waar het kunstcomité van
onze gemeente zich ook enorm
achter schaart. ‘De tijd dat je
ergens op een plekje waar je
toevallig plaats vrij hebt om het
even welk kunstwerk plaatst,
is voorbij’, zegt Luc Doutrebon,
gepensioneerd directeur van
de Kortrijkse Kunstacademie.
Hij is lid van dat comité. ‘Kunst
mag niet losstaan van haar
omgeving en de mensen die er
voorbijkomen. Door kunst een
plek te geven in het straatbeeld,
zorg je ervoor dat kunst helemaal
opgaat in de omgeving en je
sneller voorbijgangers bereikt.
Als de mens niet komt, moet je

zelf gaan.’
Karinne Ottevaere uit Wevelgem
was jarenlang directeur van
de kunstacademie in Tielt.
Zij deelt de mening van Luc:
‘Kunst moet je tot dicht bij de
mensen brengen. Ook al hebben
bepaalde inwoners niet meteen
interesse in kunst, het is ook de
taak van een overheid om het
publiek daar voor een stuk wat
in te ‘pushen’. Hen kunst te léren
zien. Als het goeie dingen zijn,
krijg je de mensen wakker.’
9 extra muren
De eerste twee kunstwerken
smaakten naar meer, en dus
komt er een vervolg onder de
noemer Kaleidoscope. All About
Things zal de komende jaren
nog negen extra muren in onze
gemeente een metamorfose
geven. We beginnen dit jaar

‘De curator
van
The Crystal
Ship is
telkens op
zoek gegaan
naar de
juiste
kunstenaar
voor
elke muur’
Sanne

met drie muren, één in elke
deelgemeente. ‘Net zoals bij de
vorige twee muren, hebben we
nauw overlegd met de betrokken
buur t. Afhankelijk van de
vragen en verlangens van de
buurtbewoners, is curator Bjorn
Van Poucke telkens op zoek
gegaan naar de juiste kunstenaar
voor elke muur. ‘
Dit jaar 3 nieuwe muren
In Gullegem krijgt de muur van
slagerij Hans en Stefanie, in
de Peperstraat, een realistisch
werk met fauna en flora, iets
wat de buurtbewoners hebben
gevraagd. In Moorsele is het de
muur aan het gebouw van De
Vlaschaard die een make-over

krijgt. De Spaanse Kunstenaar
Mohamed l’Ghacham zal er in de
stijl van de ‘Vlaamse meesters’
-jawel, in het buitenland
krijgen ze opleidingen om in
de stijl van de Vlaamse grote
schilders te werken- een
sereen gezinstafereel brengen.
Zijn werk is gebaseerd op
een Moorseelse foto, wat het
kunstwerk toch echt heel lokaal
maakt.
De laatste muur tot slot is de
muur aan de Axabank in de
Roeselarestraat, vlakbij het
station. De Brusselse kunstenaar
Oli-B brengt er een werk met
kleuren en organische vormen.
Dit wordt een mooi voorbeeld
van hoe kunstwerken als dit
injecties van kleur betekenen in
anders soms grijze en betonnen
omgevingen.’

Spaanse Kunstenaar Mohamed l’Ghacham

Wil je ze aan het werk zien?
Tussen 5 en 13 september
zullen de drie kunstenaars ‘hun’
muur beschilderen. Het is echt
boeiend om te zien hoe dat tot
stand komt, een kunstwerk op
een dergelijke oppervlakte. Zo
delen ze de muur bijvoorbeeld
op in verschillende vakken, om
de verhoudingen juist te krijgen,
en soms moeten ze zelfs toeren
uithalen om elk uithoekje van de
muur te bereiken. We proberen
de ontwerpen nog wat geheim
te houden, dus je zal er live het
mysterie ontrafeld zien worden.

Tijdens het weekend van 12 en 13 september zorgen we voor
wat extra sfeer op drie locaties. We maken er een gezellig
plekje van waar je even kunt stoppen en de kunstenaars
aan het werk kunt zien. Zet je even in onze strandstoelen,
bestel een drankje aan de bar en geniet van het streepje
muziek. De omgeving wordt coronaproof gemaakt. Meer
info over het evenement vind je op www.wevelgem.be/
kaleidoscope.

Deze muur in Gullegem krijgt in septepmber een metamorfose
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>NIEUWS
Bib in het park

>QUOTE

‘Ik vind het
een supertof
ontwerp.
Veel mensen
vragen of
het een
portret van
mij is’

Infopunt
Toerisme
Het Infopunt Toerisme heeft een nieuwe
stek in Bib in het Park! Het Infopunt vormt
het toeristisch onthaal in Wevelgem en
is het aanspreekpunt voor alles wat met
toerisme te maken heeft. Je kan er folders
en brochures vinden van de Leiestreek, maar
ook van andere regio’s in West-Vlaanderen.
Daarnaast kan je in de bib heel wat toeristische
informatie ontlenen. Aan de balie kunnen
ook fietsnetwerkkaarten en tickets voor
toeristische activiteiten gekocht worden.
www.wevelgem.be/toerisme

BURGER
Subsidie

We willen burgers aanmoedigen
om een aantal eenvoudige maar
belangrijke maatregelen te nemen
om hun woning extra te beveiligen
tegen inbraak. Heb je dergelijke
plannen? Vraag dan de ‘subsidie
inbraakpreventie’ aan. Het gaat om
een subsidie van maximum 250 euro
per woning. Meer info vind je op

Anja Vandommele
’t Stofhoekje, Moorsele

Illustratrice Lemon Lizzie ging
voor Kunstroute aan de slag
op het raam van ’t Stofhoekje.
Het is geen portret van Anja,
maar Anja heeft net als de
tekening lang krullend haar
en loopt constant met de
lintmeter rond. Bij Anja kan
je terecht voor verschillende
stoffen, en ze geeft er ook les.
www.wevelgem.be/
kunstroute

www.wevelgem.be/subsidie-

zondag 20 september

Autovrije
Zondag
Op 20 september doen we mee aan Autovrije
Zondag. Het volledige centrum van Moorsele
(Ieperstraat 1-89, Kasteeldreef, Sint-Maartensplein,
Damberdstraat, Salinusstraat en Sint-Janstraat)
wordt de hele dag autovrij gemaakt. Iedereen mag
op deze zondag activiteiten organiseren in het
centrum van Moorsele. Heb je zelf een leuk idee?
Vul dan eerst het O-formulier in:
www.wevelgem.be/formulieren/o-formulier

inbraakpreventie

Praattafels gaan
weer van start

We organiseren praattafels om
anderstaligen de kans te geven hun
Nederlands te oefenen. Er wordt
altijd gestart vanuit een bepaald
onderwerp, maar het wordt vaak een
informele babbel over alledaagse
dingen. Er zijn praattafels in Bib in het
Park en in de lokale dienstencentra in
Wevelgem, Gullegem en Moorsele.
Deelnemen is gratis, inschrijven vooraf
hoeft niet.
www.wevelgem.be/praattafels
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>VRAAG
gezocht

zorgzame
buurt: iets
voor jou?
Met onze lokale dienstencentra zijn we op zoek naar mensen
die 75-plussers uit hun buurt een bezoekje willen brengen,
hen beter willen leren kennen, of die willen helpen met een
buurtbabbel in de buurt. Ben je sociaal, maar discreet? Heb
je wat tijd? Dan ben jij misschien de persoon die we zoeken!
Maak van je buurt een Zorgzame Buurt en neem contact op.

Zijn de
dienstencentra
al terug open?

Wevelgem
LDC Elckerlyc, 056 42 55 10 of ldc.elckerlyc@wevelgem.be
Gullegem
LDC Het Knooppunt, 056 43 20 80 of hetknooppunt@
wevelgem.be
Moorsele
LDC Martha, 0470 93 67 67 of ldc.martha@wevelgem.be

O

?

nze drie lokale dienstencentra zijn elk
verbonden aan een woonzorgcentrum.
In woonzorgcentra gelden strikte regels
om het risico op besmetting met corona tot
een minimum te beperken, en ook in de lokale
dienstencentra zijn we heel voorzichtig met onze
stappen richting een normaal aanbod.
Tijdens de zomermaanden startte de pedicure
terug op voor gebruikers van het dienstencentrum.
Het restaurant ging weer open voor de bewoners
van de assistentiewoningen en enkele vaste eters/
bezoekers van het dienstencentrum.

In gemeentelijke gebouwen

drinkwaterpunten
We kopen met z’n allen nog altijd te veel flessenwater
en drinken te weinig water van de kraan. Nochtans is
kraantjeswater gezond, milieuvriendelijk en goedkoper.
We hebben daarom in 17 gemeentelijke gebouwen
drinkwatertappunten geplaatst. Het gaat om onze depots
en culturele- en sportinfrastructuur. Zo is er voor personeel,
sporters of liefhebbers van cultuur altijd gekoeld water ter
beschikking en kunnen we samen massa’s plastic afval (en
een pak transportbewegingen voor waterflessen) vermijden.

Het aanbod van activiteiten vind je in de Wegwijzer.
Er wordt voorzichtig gestart met een mix tussen
initiatieven die buiten kunnen doorgaan en
activiteiten die op een veilige manier binnen
kunnen doorgaan. We blijven zoveel mogelijk
gescheiden werken van de woonzorgcentra. We
kiezen tijdens deze opstartfase voor activiteiten
in kleine groepen. Inschrijven is noodzakelijk.
Je kan met al je vragen altijd terecht bij het
lokaal dienstencentrum in jouw deelgemeente.
Tot binnenkort?
Hannelore Herman
Centrumleider LDC Het Knooppunt

13

>RONDVRAAG

SLAAG JIJ
ER IN OM DE
AUTO IETS
VAKER AAN
DE KANT TE
LATEN?

Elk jaar zet de Week
van de Mobiliteit
ons #goedopweg
om mee(r) te
autominderen.
De Week moet
ons doen
stilstaan bij ons
verplaatsingsgedrag
en laten
proeven van de
alternatieven. ‘Want
wie de overstap
maakt, ontdekt
zelf de voordelen
van het stappen,
trappen, trein/tram/
bus of autodelen’,
klinkt het.

‘De fiets is een
levensstijl’

A

ls ik ergens naartoe moet, en het is
minder ver dan 20 km, dan neem ik
steevast de fiets. Mijn vriendin ook,
trouwens. Voor alle verdere verplaatsingen,
nemen we het openbaar vervoer. We hebben
nog een auto, maar die delen we met twee
andere gezinnen. Zelf gebruiken we die
enkel als we ergens naartoe moeten waar
de verbinding met het openbaar vervoer
niet zo goed is. De fiets is wat mij betreft
geen louter vervoersmiddel. Het is een
levensstijl met ontzettend veel voordelen.
Het belangrijkste voor mij is uiteraard het
feit dat het een milieuvriendelijke manier is
om je te verplaatsen. Als je fietst, vermijd je
files en heel veel frustraties, kan je veel meer
genieten van je omgeving, heb je sowieso je
dagelijkse portie beweging, kan je tot vlakbij
je bestemming fietsen en gratis parkeren.
Regen schrikt me niet af. In de praktijk
gebeurt het zelfs maar weinig dat ik in een
regenbui terechtkom.
Kevin Labeeuw (38) | Wevelgem

‘Onze acties om
werknemers op
de fiets te krijgen,
werken’

H

et is voor mij niet evident om met
de fiets naar het werk te komen. Als
bedrijfsleider van Demuynck nv moet
ik vaak naar klanten, en het is ook belangrijk
dat ik een auto bij de hand heb bij eventuele
noodgevallen. Ik fiets wel 2 keer per week
als sportactiviteit. Maar we doen met de
vereniging achter Bedrijventerrein BLeie
heel veel moeite om de werknemers van
de bedrijven hier wél zoveel mogelijk op de
fiets te krijgen. Zo hebben we al vier keer een
groepsaankoop voor fietsen georganiseerd.
Zo’n 320 werknemers kochten op die
manier een fiets tegen een scherpe prijs,
waarvan 65% een elektrische fiets. Dat zijn
toch al heel wat minder auto’s op de baan.
Daarnaast organiseren we in het voorjaar een
‘fietsonderhoud’. Dan komt een lokaal bedrijf
langs in alle bedrijven om er de fietsen van de
medewerkers een onderhoudsbeurt te geven.
We merken dat onze mensen vaker de fiets
nemen.
Thierry Demuynck (43) | Wevelgem
Voorzitter Bedrijventerrein BLeie
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>SERVICE
TOT JE
DIENST!

Gemeenteloket

Vanackerestraat 12, 8560 Wevelgem | 056 43 34 00

Burgerzaken Gullegem
Peperstraat 10, 8560 Gullegem

Burgerzaken Moorsele
Sint-Maartensplein 12, 8560 Moorsele

Gemeentehuis (Kasteel)
Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem

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

Deken Jonckheerestraat 9 | 056 43 55 00

VOLG
ONS…

www.instagram.com/
gemeente_wevelgem

‘De fiets blijft ons
favoriet
vervoermiddel’

W

ij nemen altijd de fiets voor
afstanden tot 15 à 20km. Magda
is daar nog ferventer in dan ik. Als
het eens regent, zou ik al sneller toch de auto
nemen, maar Magda is ook dan niet van haar
stuk te brengen. Hoewel we onze wagen zo
vaak het kan aan de kant laten, kunnen we
hem niet missen. Onze kinderen wonen in
Doornik en in Gent, en om daar op bezoek te
gaan of om de kleinkinderen te halen of terug
te brengen, nemen we toch wel de auto. Maar
de fiets blijft ons favoriet vervoersmiddel.
Het is ook gewoon een gemak: naar Kortrijk
gaan met de auto, ik vermijd het zelfs liever.
Het is niet alleen druk op de weg ernaartoe,
daar ter plaatse moet je nog eens parking
zoeken en daarvoor betalen. De fiets is veel
gemakkelijker.
Dirk Dobbelaere (72) en Magda
Bekaert (68) | Wevelgem

info@wevelgem.be
www.wevelgem.be

www.facebook.com/
wevelgem8560

HULP
NODIG?

Huisartsen

Wachtdienst: 056 40 47 48

Apothekers

Wachtdienst: 0903 99 000 | geowacht.be

TANDARTSEN

Wachtdienst: 0903 39969

politiezone Grensleie

101 of centraal oproepnummer: 056 51 01 11

Brandweer – Fluvia
112 of 056 22 44 44

Ambulance
112

BIN Wevelgem
BuurtInformatieNetwerk
www.wevelgem.be/veiligheid-preventie
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lvdyck

Playdate
#playtime
#artwork
#timelesswaves
#groenlint
#gullegemcity
#igwevelgem
#zomerinwevelgem
#ikzomerwestvlaams

lisadelbeke

#elektriekkaske #deschoonstestaaninwevelgem #mooi
#surprieze #bij #bijtjes #trees #nature #zomerinwevelgem #igwevelgem #wevelgem #streetart

>TAG

lemonlizzie_
illustration

Yesterday I
put about a
thousand(ish) stripes on this dress
for @gemeente_
wevelgem, Phew!
My illustration will
be part of an art
route that leads
you along several
art interventions.
hanne_qui

jctengoud-

Pannavoetbal ... eens iets
anders op zondagmorgen
#parkwevelgem
#soccermom
#zaligezondag
#igwevelgem

berge

JC XL dag 2.
Samen zomeren
op de Koer in
het fantastische gezelschap
van @vincentcoomans & @
pingpongclubmusic #JCXLLive
#igwevelgem
#JCTG_Gank

vespa_rider_belgium

#swimmingpool #swimming #vaderendochter
#vakantieineigentuin
#intexpool #summertime
#warm #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!

