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>BEELD

The Richter
Experience
Het schoolgebouw
van het Sint-Paul us co l l e g e we r d
ontworpen door de
architect Vjenceslav
Richter als Joegoslavisch paviljoen
voor Expo ’58. Het
werd er als een van
de mooiste creaties beschouwd.
Na afloop van de
Expo werd het door
de stichter van het
College gekocht, om
hier een nieuw leven
als schoolgebouw te
krijgen. Richter was
naast architect ook
kunstenaar, designer
en visionair denker.
In samenwerking
met het Museum
van Moderne Kunst
in Zagreb worden
deze zomer meer
dan 40 van zijn werken getoond in ‘zijn’
paviljoen.
www.richterexpo.
be

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

Pattyn, www.drukkerij-pattyn.be
GEDRUKT OP FSC-PAPIER
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> NIEUWS
Vergeet het niet!

sluitingsdagen
Op 11 juli, 15 en 16 augustus zijn de gemeentelijke diensten gesloten. Op 21 juli is de
dienst Burgerzaken (gemeenteloket en deelgemeentehuizen) ook dicht. Het OCMW sluit
op 11 juli en 15 augustus.
Het zwembad sluit van 21 juli tot en met 5
augustus. Ook op 11 juli en 15 augustus is het
zwembad gesloten. Tijdens de rest van de
zomervakantie geldt de vakantieregeling:
ma, za: 9.30 – 13 uur | 14 – 17 uur
di, wo, vrij: 9.30 – 13 uur | 14 – 19.45 uur
do: 9.30 – 13 uur | 14 – 21 uur
zo: 7.30 – 12 uur

Masterplan

BELEID
>CIJFER
530 Fietshelmen
voor scholen
De gemeente heeft in juni
zo’n 530 fietshelmen uitgedeeld aan de scholen: 25
voor elke vestiging van het
basisonderwijs en 25 stuks
per graad in de middelbare scholen. Die kunnen de
scholieren gebruiken tijdens
fietsuitstapjes. Op 25 juni
ondertekende de gemeente
bovendien het SAVE-charter,
waarmee we ons nog maar
eens officieel engageren om
te werken aan de sensibilisering, de veiligheid en het
comfort van de fietsende
jeugd.
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Parkeertellingen
Het Masterplan Centrum Wevelgem zit goed,
dat lieten jullie ons weten. Toch kregen we
ook bezorgde reacties over het parkeren. Aan
de ene kant willen mensen genoeg parking
in het centrum. Aan de andere kant vragen
inwoners om bepaalde straten autovrij te
maken. Een moeilijke discussie. Om een goed
beeld te krijgen op het parkeren hebben we
in juni objectieve tellingen gedaan. De cijfers
worden verder uitgewerkt in het master- en
mobiliteitsplan. Op de hoogte blijven? Surf
dan naar inspraak.wevelgem.be

De sportdienst is gesloten van 23 juli tot en
met 17 augustus. De jeugddienst is elke zaterdag van juli en augustus dicht, verder ook
op 11 juli en van 15 tot en met 17 augustus.
De balie van het CC Wevelgem is gesloten
van 16 juli tot en met 17 augustus. OC de Cerf
is dicht van 3 juli tot en met 24 augustus. Wie
een lokaal in Wevelgem huurt tijdens de zomerperiode, haalt de sleutels best op ten
laatste op 13 juli, voor Gullegemse lokalen
doe je dat best ten laatste op 2 juli.
De bibliotheken zijn gesloten op 11 en 21 juli
en op 15 augustus. De bibs van Gullegem en
Moorsele zijn niet open van 21 juli tot en met
15 augustus. De Bib in het Park is de hele grote vakantie op vrijdagnamiddag gesloten.

>RAAD
Op zoek naar werk?

uitstaande schuld gemeente
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Vacatures
Diensthoofd Openbare Infrastructuur en
Mobiliteit
Voltijds, niveau A1a-A2a (m/v/x), contractueel onbepaalde duur
Uiterste inschrijvingsdatum
17 september

2013

2014

2015

2016

2017

Selectieprocedure
Schriftelijke en mondelinge proef
Ambtenaar Lokale Economie
Voltijds, niveau B1-B3 (m/v/x), contractueel
onbepaalde duur

Financiën

Rekening
2017
Vorig jaar werd zo’n 5,3 miljoen euro netto
geïnvesteerd in onze gemeente. Daarnaast
werden de schulden verder afgebouwd: van
38,5 miljoen euro begin 2013 naar 29,5 miljoen euro eind 2017. Met dat cijfer duiken we
onder het Vlaamse gemiddelde schuldcijfer
per inwoner.
Uit de autofinancieringsmarge (5,8 miljoen euro) en het resultaat op kasbasis (25
miljoen euro) van de gemeente blijkt dat
er voldoende middelen uit de dagelijkse
werking worden gegenereerd om te blijven
investeren. De grootste projecten op de
planning zijn de realisatie van het nieuwe
zwembad en de herinrichting van de industriezones.

Uiterste inschrijvingsdatum
22 augustus
Selectieprocedure
Schriftelijke en mondelinge proef
Meer info
Personeelsdienst: 056 43 34 30
personeelsdienst@wevelgem.be
www.wevelgem.be/vacatures-gemeente

ENKELE
PUNTEN
UIT DE
GEMEENTERAAD
Ritje in de combi? 100 euro…
Binnen de politiezone Grensleie werd beslist een indirecte belasting in te voeren op
het vervoer van personen
met een politievoertuig. Wie
bestuurlijk aangehouden
wordt (omwille van dronkenschap, of omdat hij of zij
een problematisch gedrag
vertoont), en daarbij vervoerd moet worden met een
politievoertuig, zal daar een
factuur van 100 euro voor
krijgen.
Tijdens de Parkies en tijdens
het evenement ‘Duivels park’
zijn een aantal tijdelijke regels van toepassing in het
gemeentepark. Zo mag je
dan geen gebruik maken
van de openbare barbecue
en zijn er ook geen honden
toegelaten. De nachtwinkel
mag geen sterk alcoholische
dranken verkopen. Pyrotechnisch materiaal is verboden. Dezelfde regels gelden in de groenzone aan de
Dwarsschuur van ’t Goet te
Wynckele, tijdens het evenement ‘Verduiveld Gullegem’.

Volg de
gemeenteraad
op de voet
www.wevelgem.be/
gemeenteraad
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>REPORTAGE

De industriezone Gullegem-Moorsele, een van de oudste in de provincie, krijgt een make-over. De
zone werd aangelegd in de jaren
zestig. Het bedrijventerrein is ongeveer 160 hectare groot en biedt
plaats aan ongeveer 120 bedrijven
uit de verwerkende industriële sector en groothandel.

OPFRISBEURT
VOOR
INDUSTRIEZONE
GULLEGEM MOORSELE
En die opfrisbeurt is meer dan terecht. Het wegdek is
er, door het intense gebruik, immers niet meer in goede
staat. De riolering is bovendien nog van het gemengde
type: het grootste deel van het afval- en regenwater
komt terecht in de Aquafin- collector naast de Heulebeek, maar een deel wordt nog rechtstreeks in de
Heulebeek geloosd.
In 2014 werd ingenieursbureau Sweco uit Brugge aangesteld als ontwerper, afkoppelingsdeskundige en
veiligheidscoördinator voor het herinrichten van het
bedrijventerrein Gullegem-Moorsele.
Om de uit te voeren werken zo goed mogelijk te kunnen
inschatten, werden rioolinspecties uitgevoerd, de juiste
ligging van de nutsleidingen werd opgemeten, er werden
infiltratieproeven uitgevoerd en er werd een archeologienota opgemaakt. Met het Agentschap Wegen en Verkeer werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.
Een deel van de werken wordt immers uitgevoerd in de
Muizelstraat, en dat is deels een gewestweg.
6 WE ELGEM

Het voorontwerp werd ingediend bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen in 2016. Die stelden voor om de herinrichting van de industriezone Gullegem-Moorsele op te splitsen in twee delen. Het eerste deel omvat de heraanleg
van de Muizelstraat, vanaf Hondschotestraat tot Drieslaan, de Drieslaan tot
Nijverheidslaan, de Noordstraat, de vrachtwagenparking in de Westlaan en
de heraanleg van een deel van de Nijverheidslaan tussen de Oostlaan en het
containerpark. Het tweede deel omvat dat de rest van de Drieslaan, de Nijverheidslaan, een deel van Ambachtenlaan, de Oostlaan en de Hondschotestraat.

Davy Baes

Hoogste subsidies ooit
De gemeente kreeg van het Agentschap Innoveren en Ondernemen eind 2016 de
goedkeuring van een subsidie van 5 937 794 euro voor de realisatie van het eerste
deel, en einde 2017 voor de uitvoering van het tweede deel 10 001 558 euro. Dat is
het hoogste bedrag dat de gemeente ooit toegekend kreeg als subsidie. In het
voorbije half jaar werden door de nutsmaatschappijen voorbereidende werken
uitgevoerd: de waterleiding werd vernieuwd, er werd een glasvezelnet aangelegd
en de elektriciteitsleidingen en openbare verlichting werden vernieuwd.

projectleider Sweco

‘Een
groenere
kijk
op
industrie’

Uitvoering werken
In oktober werd de openbare aanbesteding voor de realisatie van het eerste
deel georganiseerd. De tijdelijke vereniging Cnockaert-Van Huele uit Wervik
werd gekozen, en die zal binnenkort met de werken starten. De bedrijven op
het bedrijventerrein werden over deze werken geïnformeerd op verschillende
infovergaderingen. Van de bedrijven wordt een inspanning gevraagd om afval- en regenwater af te koppelen en gescheiden af te voeren. Alle afvalwater
wordt afgevoerd naar de afvalwatercollector van Aquafin in de Hondschotestraat. Alle regenwater wordt via bufferbekkens geloosd in de Heulebeek.
De bufferbekkens zullen aangelegd worden op de terreinen tussen de E403 en
de gewestweg in de Muizelstraat.
Ondertussen werd de bedrijventerreinvereniging GUMO opgericht en werd
Annelies Corne als bedrijvenparkmanager aangesteld. Er werd gekozen om
een veilig en groen bedrijventerrein te realiseren. Een industriezone die als een
visitekaartje voor de bedrijven en de gemeente kan dienen en waar duurzaamheid en kwaliteit hand in hand gaan. In de Drieslaan, de Nijverheidslaan en de
Oostlaan worden fietspaden aangelegd. Vrachtwagenbestuurders zullen niet
meer kunnen parkeren op de rijweg en zullen van hun rusttijden kunnen genieten op de vrachtwagenparking in de Westlaan. Op deze parking wordt ook een
sanitair blok met douche en wc’s geplaatst en er komt ook camerabewaking.
Toekomst Wevelgem-Zuid
Ook de industriezone Wevelgem-Zuid wordt heringericht. We kregen hiervoor
zo’n 8 miljoen euro subsidie van het Vlaams agentschap Innoveren en Ondernemen. Met dat geld vernieuwen we onder andere de openbare verlichting en
de waterleidingen in de zone.
Blijf op de hoogte!
Als alles goed gaat, gaan de werken van start op 6 augustus.
Wil je op de hoogte blijven? Surf dan geregeld naar:
www.wevelgem.be/gullegem-moorsele of like de pagina van de gemeente
op facebook: www.facebook.com/Wevelgem8560
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>NIEUWS
Parkies

Guy Swinnen
en Soulbrothers in
het park
Nu de zomer in het land is, is het hét moment om
de Parkiesdata alvast in je agenda te zetten. Vanaf
donderdag 5 juli kan je 7 donderdagen op rij terecht
in het gemeentepark voor een muzikale avond. De
reeks wordt gestart door de Guy Swinnen Band maar
ook Matthias Vergels, Rootsriders: Bob Marley Tribute Band, The Amazing Flowers, Buscemi ft Squadra
Bossa en Soulbrothers komen dit jaar naar Wevelgem. We sluiten de zomer af op 16 augustus met BTZ.
Je bent elke donderdagavond welkom vanaf 19.30
uur, het optreden start om 20.15 uur.
www.wevelgem.be/parkies

BELEEF
De Schelp

oefenmatch
Belgian Cats

> BOOTTOCHTEN
Nu de zomer goed gestart
is, mag je meteen beginnen
dagdromen over onze zomerse boottochten op de
Leie. Ook dit jaar bieden we
een gevuld en gevarieerd
programma aan. Op 8 juli, 15
juli, 14 augustus, 4 en 8 september kan je mee aan boord
voor een leuke en ontspannende dag, namiddag of
avond op het water.
www.toerisme-leiestreek.
be/boottochten
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Op zaterdag 25 augustus komen de Belgian Cats naar
sporthal De Schelp om de strijd aan te gaan met Griekenland, in het kader van hun voorbereiding voor het WK in
Tenerife. De wedstrijd wordt gespeeld om 19 uur. Binnenkort
kan je tickets kopen via www.basketbelgium.be en via:
www.wevelgem.be/belgiancats

Festival
Bos!

Op 7 juli vormt natuurdomein Bergelen het
schouwtoneel voor Bos! festival. Het Wilde
Westen pakt uit met Gabriel Rios, WWWater,
De Beren Gieren en 13 andere muzikale acts.
Bos! is een fijn, kindvriendelijk alternatief voor
grote zomerfestivals. www.bosfestival.be

artistiek project aan de leie
BAT

JC ten Goudberge organiseert ook deze zomer,
samen met de gemeente Wevelgem, BAT. De
hele maand augustus zijn er, van woensdag tot
en met zondag, tal van creatieve workshops,
optredens, tentoonstellingen…..
www.wevelgem.be/bat

>DOEN
Openbare BBQ’s

Brochetje
in ‘t groen
Net als vorig jaar staat tijdens de zomermaanden in elke deelgemeente minstens één openbaar barbecuetoestel opgesteld.
Iedereen kan van die barbecuetoestellen gebruik maken, om met
vrienden, familieleden of buren samen te barbecueën in openlucht.
Wie het toestel gebruikt, zorgt dat de barbecue zelf én de omgeving
proper achtergelaten wordt. Als iedereen dat doet, dan blijft het voor
alle gebruikers aangenaam. Zijn er nog andere groepjes die graag
een worstje op het vuur leggen? Maak het dan gezellig samen, er is
plaats genoeg.

3X BEDANKT!

Je vindt de openbare BBQ’s op de volgende locaties:
• Wevelgem: gemeentelijke hovingen en de site Ter Meersch
• Gullegem: de Dwarsschuur
• Moorsele: de groenzone in de Serafijn Vermotestraat

Het gemeentebestuur bedankt
deze zomer 3 groepen: de nieuwe
inwoners, de vrijwilligers en de
ondernemers.

Opgelet: de barbecue in het gemeentepark mag niet gebruikt worden tijdens Parkies en Duivels Park. De barbecue in Gullegem mag
niet gebruikt worden tijdens Verduiveld Gullegem. Smakelijk!
www.wevelgem.be/openbarebarbecues
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Feest nieuwe inwoners
Op donderdag 5 juli verwelkomt het gemeentebestuur alle nieuwe inwoners. Elke nieuwe
inwoner kreeg een brief in de bus. Inschrijven
kan via www.wevelgem.be/nieuweinwoners,
wie vragen heeft kan terecht op 056 43 34 11.

Feest vrijwilligers
Op donderdag 12 juli zijn de vrijwilligers aan de
beurt. Zit je in een vereniging of doe je vrijwilligerswerk? Dan ben je welkom! Inschrijven kan
via www.wevelgem.be/vrijwilligersbedanking,
met vragen kan je terecht op 056 43 34 81.

Feest ondernemers
11 juli-viering
Zot van meezingen

Op woensdag 11 juli laten ‘Kris Baert en Ander Schoon
Volk’ Wevelgem zingen en swingen. Ze doen dat om
20 uur in OC De Stekke. De toegang is gratis, maar
je moet wel vooraf inschrijven via cultuurcentrum@
wevelgem.be, 056 43 34 95. |

3

Op 16 augustus vindt opnieuw hét netwerkevent voor Wevelgemse ondernemers plaats. De
gemeente trakteert met spijs en drank terwijl
ondernemers hun collega-ondernemers ontmoeten. Inschrijven kan via www.wevelgem.be/
netwerkevent_ondernemers, wie vragen kan
bellen naar 056 43 34 80.
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>INTERVIEW

WEVELGEM STEUNT
FIETSPROJECT IN AFRIKA
EEN FIETS BETEKENT EEN WERELD
VAN VERSCHIL IN OEGANDA
Wie thuis een oude fiets in een vergeethoekje staan heeft: als je die binnenbrengt of laat
ophalen door de gemeente Wevelgem, help je Oegandese studenten, leerkrachten, ondernemers en gezondheidswerkers aan een fiets. Voor hen kan die een wereld van verschil
betekenen.
De gemeente werkt de komende
drie jaar samen met CooP-Africa, een organisatie van Luuk
Eickmans en Marieke de Wild,
twee Nederlanders in Oeganda.
Dankzij hun organisatie krijgen
inwoners daar tegen een voor
hen betaalbare prijs, een fiets.
Vier doelgroepen komen daarvoor in aanmerking: studenten,
leerkrachten, ondernemers en
gezondheidswerkers.

onderweg zijn, is tijd dat ze niet
kunnen werken. Dat maakt de
keuze om verder te studeren,
nog moeilijker dan ze daar al is.
Als ze zich met een fiets kunnen
verplaatsen, verliezen studenten
een pak minder tijd.’

“De verplaatsing die talentvolle jongeren in Oeganda moeten
maken naar de hogeschool of
universiteit, vormt vaak een grote drempel’, zegt Nele Heytens,
ambtenaar Welzijnsaspecten,
die samen met Nele Mispelaere
het project ‘Wevelgem, de fiets
en het Zuiden’ coördineert . ‘Ze
kunnen daar niet gemakkelijk de bus of trein nemen naar
school. Daardoor moeten ze de
afstand, die al snel 10, 15 of zelfs
20 km bedraagt, voornamelijk
te voet afleggen. De tijd dat ze

‘Voor veel
studenten
maakt een
fiets het
verschil
tussen verder
studeren
of niet’
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Ook leerkrachten komen in aanmerking voor een fiets. ‘Goeie,
kwaliteitsvolle leerkrachten

Nele Heytens

vinden, is er niet eenvoudig. Als
leerkrachten een fiets krijgen om
zich naar een school te verplaatsen, kunnen ze in een ruimere
omgeving rond de school gezocht worden.’ Een derde doelgroep waar de organisatie zich
op richt, zijn gezondheidswerkers. ‘Als die een fiets hebben,
kunnen die een ruimere omgeving coveren, en dus meer mensen helpen.’ ‘CooP-Africa zorgt
ook voor fietsen op maat, en dat
redt levens. Gezondheidswerkers kunnen bijvoorbeeld een
kar aan hun fiets haken, zodat
vrouwen met die kar snel naar
het ziekenhuis gebracht kunnen worden, als er iets misloopt
tijdens hun thuisbevalling’ zegt
Nele Mispelaere. Ook voor de
vierde doelgroep, de ondernemers, kunnen de fietsen aangepast worden. ‘Afhankelijk van
het product dat de ondernemer
moet vervoeren.’
Wevelgem kiest ervoor om dit

project te steunen. Wie thuis een
oude fiets in een vergeethoekje
staan heeft, mag die binnenbrengen of laten ophalen door
de gemeente. Cursisten fietstechnieken uit CVO Creo Kortrijk
en CVO Miras Ieper herstellen
dan de fietsen die binnen gebracht worden. De fietsen keren
daarna terug naar Wevelgem,
waar cliënten van het OCMW of
studenten de kans zullen krijgen
er eentje te kopen. De opbrengst
daarvan gaat integraal naar
CooP-Africa. De provincie steunt
het Wevelgems project met een
subsidie van 47 000 euro.
Anne Desmet uit Wevelgem
was een van de eerste burgers
die twee oude fietsen aan de
gemeente heeft geschonken.
‘Ik vind het een heel mooi initiatief, want zo krijgen de fietsen
toch een heel mooi nieuw leven.
De fietsen gewoon weggooien,
zou zonde zijn.’

‘Gezondheidswerkers
kunnen
een kar
aan hun fiets
haken, om
vrouwen
snel naar het
ziekenhuis te
kunnen
brengen, als
er iets
misloopt
tijdens hun
bevalling.’
Nele Mispelaere

Anne Desmet, Schonk twee fietsen aan het project

‘De meeste fietsen die we binnen krijgen, zijn nog in vrij goeie
staat’, zegt Nele Heytens. ‘Het
zijn meestal dezelfde zaken die
hersteld moeten worden, de
verlichting en de remmen, bijvoorbeeld.’
Frans Delameilleure is docent
‘fietstechnieken’ bij Creo, het
opleidingscentrum dat CVO
Vivo en CVO Roeselare overkoepelt. Met zijn Kortrijkse
cursisten herstelt hij de fietsen
die in Wevelgem worden binnen gebracht. ‘In welke staat
de fietsen ook zijn, we kunnen
ze altijd goed gebruiken’, zegt

Frans. ‘Fietsen die niet meer te
herstellen zijn, daar kunnen we
altijd wel stukken van gebruiken
om de andere fietsen mee op te
lappen. Remmen, fietskettingen,
lichten, zadels,… die komen altijd
wel van pas. Van de eerste lading
12 fietsen die we binnen kregen,
hebben we bijvoorbeeld 8 goeie
fietsen kunnen maken.’
Het is altijd een beetje zoeken
voor Frans naar fietsen die hersteld kunnen worden door zijn
cursisten. ‘We zien de fietsen
die de gemeente Wevelgem bij
ons laat herstellen dan ook graag
komen.’

Schenk een fiets
Wie thuis een fiets staan heeft die hij graag aan ons project ‘Wevelgem, de fiets en het Zuiden’ wil schenken, mag contact opnemen met onze dienst Welzijn via ontwikkelingssamenwerking@
wevelgem.be of 056 43 34 16. Dan spreken we af op welk tijdstip
je de fiets kan brengen, of op welk moment we die bij jou komen
afhalen, als zelf binnen brengen niet lukt.

De gemeente stuurde al enkele fietszakken op naar Oeganda
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>NIEUWS
Sportief

>QUOTE

‘Soms
moet
je iets
achterlaten
om te
kunnen
groeien’

Nieuw
loopparcours
in
Bergelen
Het provinciedomein Bergelen heeft er een extra
troef bij, dankzij de aanleg van een nieuw loopparcours van 1,8 kilometer lang. Inox markeernagels in het wegdek geven om de 100 meter
zowel de afstand als de looprichting weer. De
start van de piste bevindt zich op de hoek van
de grote speelweide bij de Bulskamphoeve. Met
deze investering, waarbij gefocust wordt op het
loopcomfort en het stapsgewijs opbouwen van
loopafstand, willen de provincie en de gemeente
Wevelgem inzetten op de beginnende loper.

BURGER
ZiA voor Zorgzaam
Gullegem

‘Zorgzaam Gullegem’, het project
van het Gulle Heem, valt in de prijzen en krijgt de eerste Zorg in Actie-award van de Vereniging voor
Steden en Gemeenten. De VVSG
heeft lof voor dit positief project
waar veel vrijwilligers bij betrokken
zijn en waar de hele gemeente zich
mee verbonden voelt.

Brent Vanneste, Frontman
Steak Number eight

GEZOCHT
Deze zomer treedt de band
Steak Number Eight voor
het laatst op onder deze
naam. De naamsverandering
moet voor een ‘creatieve
verademing’ zorgen binnen
de band. Als de leden nieuwe muziek maken, hangen
ze niet meer ‘vast’ aan de
naam. In november wordt
de nieuwe naam bekend
gemaakt. www.facebook.
be/steaknumber8
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huisdieren
zoeken
senioren

De vzw Animal Assisted Projects (AAP) brengt voor
een pilootproject hier in Wevelgem senioren samen
met baasjes van huisdieren. De bedoeling is dat senioren een huisdier wat gezelschap kunnen houden
of eens kunnen uitlaten op momenten dat de baasjes daar even wat minder tijd voor hebben. Aap zoekt
nog naar deelnemers. www.aapvzw.be

BE-alert,
schrijf je in

Dankzij BE-alert krijg je bij noodsituaties meteen info via sms,
telefoon of e-mail. Op 5 juli doen we
een grote test. In Wevelgem hebben
zich al 732 mensen geregistreerd,
zij krijgen dan allemaal een testbericht. Registreer je vandaag nog
en maak ook je familie, vrienden en
kennissen warm voor BE-alert!
www.be-alert.be

>VRAAG
Daguitstap zeebrugge/brugge

naar de haven
Met de
ouderenraad
Voor de snelle beslissers! Er zijn nog enkele plaatsen vrij
voor de daguitstap van de gemeentelijke ouderenraad. Op
dinsdag 3 juli staat er een havenrondrit met de bus gepland
in Zeebrugge, en daarna een bezoek aan Brugge. Daar kan
je kiezen tussen een boottocht op de reitjes of een terrasje
voor de minder mobiele deelnemers. De kostprijs bedraagt
50 euro, warm buffet en avondmaal inbegrepen. Dranken
zijn ter plaatse te betalen. De juiste vertrekuren worden
meegegeven na inschrijving. Er zijn opstapplaatsen in iedere deelgemeente. Meer info krijg je bij de cel Welzijn, via
056 43 35 27 of welzijn@wevelgem.be.

Kan ik verschillende
sporten doen op de
momenten dat het
mij past?

O

?

nze sportdienst pakt vanaf september
uit met een multisportkaart. Daarmee
kan je aan alle wekelijkse activiteiten in
het aanbod deelnemen. Dankzij die sportkaart kan
je dus verschillende sporten afwisselen, op momenten dat het in jouw agenda en planning past.
Wie een multisportkaart heeft, kan bovendien ook
een sportmoment kiezen zonder begeleiding. De
multisportkaart kan je kopen voor een jaar, maar
ook voor een kortere periode: van september tot
december en van januari tot juni.

OCMW

Rolstoelfiets
en duofiets te
huur

Het OCMW heeft een rolstoelfiets en een duofiets gekocht,
twee types fietsen waarbij minder mobiele mensen samen met een begeleider toch nog een fietstochtje kunnen
maken. Deze elektrische fietsen zullen in de eerste plaats
gebruikt worden door de bewoners van de OCMW-woonzorgcentra en de OCMW-assistentiewoningen, maar ook
andere inwoners voor wie een uitstapje met een gewone
fiets niet meer lukt, kunnen de fietsen huren. Voor meer info
kan je terecht in Elckerlyc op 056 43 55 20 en in Het Gulle
Heem 056 43 20 90.

Kies je toch liever voor één sport op een vast tijdstip, dan kan dat via de unisportkaart. Daarmee kan
je voor een periode of een heel jaar één bepaalde
activiteit kiezen.
De sportdienst is gestart met een nieuw online inschrijvingsprogramma. Surf naar www.wevelgem.
be/webshop om je te registreren en in te schrijven.
Inschrijven kan vanaf 20 augustus.
Meer info krijg je op inschrijvingenvrijetijd@
wevelgem.be of 056 43 35 60.
www.wevelgem.be/sportkaarten
Chelsey Hugelier
administratief medewerker · sportdienst
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HOE
ZETTEN
JULLIE
DE ZOMER
IN?

Zoals gewoonlijk
valt er in onze gemeente de komende weken heel wat
‘zomers’ te beleven.
We vroegen aan enkele inwoners hoe
zij hun zomer inzetten en wat ze zeker
met stip noteren in
hun agenda.

14 WE ELGEM

‘Vooral het ruime
aanbod van de
Gullegames
spreekt ons aan’

H

‘Het aangename
aan het nuttige
fietsen’

V

oe kunnen we de zomer beter starten
dan met een bezoekje aan de Gullegames? Twee jaar geleden waren we er
ook bij en we vonden het toen heel geslaagd.
Witse heeft toen deelgenomen aan de Thor
Kids Run. Voor hem was dat een onvergetelijke
ervaring, ondanks, of misschien zelfs net door
het onweer dat toen boven Gullegem losbarstte. Daarnaast zijn er ons ook nog andere dingen
bijgebleven: het blotevoetenpad, de zeepkisten, de volksspelen, het boogschieten, …. Het
aanbod was zeer ruim. We zijn benieuwd naar
wat we er dit jaar kunnen ontdekken. Ook tijdens de rest van de vakantie zullen we ons niet
vervelen. Voor Witse staat een scoutskamp in
de agenda, een weekje natuuracademie en hij
trekt ook naar de speelpleinwerking. Wout zal
vooral ravotten in de speelpleinwerking en de
Boomhut. Samen gaan we ook nog een weekje kamperen in Frankrijk. Laat die zomer maar
beginnen!

an nature ben ik geen fervent fietser,
maar sinds ik met pensioen ben, trek
ik er nu en dan wel eens op uit met
de fiets. Ik zoek dan routes die verwijzen naar
een of andere historische gebeurtenis. Ik ben
vooral geïnteresseerd in militaire geschiedenis. Zo heb ik al twee boeken geschreven over
Moorsele tijdens de Wereldoorlogen. Waar
ik dat virus opdeed, weet ik niet. Misschien
omdat mijn ouders die twee oorlogen hebben meegemaakt? Met Lode De Boninge, een
brancardier die sneuvelde in 1918, heeft de
gemeente een figuur die tijdens Wereldoorlog I mee aan de wieg stond van de Vlaamse
ontvoogdingsstrijd. Het is fijn dat er 100 jaar
na zijn dood een toeristische fietstocht naar
hem is genoemd. De tocht is 27 km lang en
leidt naar herinneringen aan Wereldoorlog I in
de gemeente. Met de beloofde mooie zomer
in het verschiet, is dit echt een tochtje om het
aangename aan het nuttige te fietsen.

Lieve , Wout en Witse - Gullegem

Lothair Vanoverbeke - Moorsele

>SERVICE
TOT UW
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

VOLG
ONS…

info@wevelgem.be
www.wevelgem.be
@Wevelgem8560
#Wevelgem #igwevelgem
www.facebook.com/
wevelgem8560

‘Klein Tokyo biedt
voor elk wat wils’

I

k ben oorspronkelijk niet van Moorsele
afkomstig, maar ik woon hier intussen al
10 jaar. Doordat ik in het centrum van de
gemeente woon, zou ik van thuis uit het hele
weekend kunnen genieten van de optredens.
Maar zo’n leuke boel moet je toch wel live
meemaken, vind ik. Daarom probeer ik altijd
van de partij te zijn. Op Klein Tokyo heerst
altijd een leuke sfeer. In het programma is er
voor iedereen wel iets, zodat zowel jong als
oud zich kan amuseren. De kleinsten zijn op
zondag baas in het Supervliegdorp terwijl de
ouders, oma’s en opa’s kunnen keuvelen op
ons mooie, nieuwe plein, terwijl ze genieten
van de optredens. Klein Tokyo is een plaats
van ontmoeting, gezelligheid en sfeer. Dit jaar
organiseer ik ook een rommelmarkt in de centrumstraten van Moorsele. De rommelmarkt
is er op zondag 8 juli van 8 tot 14 uur. Het is
een prima opwarmer voor de tweede dag van
Klein Tokyo.

HULP
NODIG?

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

OCMW Wevelgem
Deken Jonckheerestraat 9, 8560 Wevelgem
056 43 55 00

Lizzy Samyn - Moorsele
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a.dejonghe

Feest in het park...
en welk een feest !!!
#igwevelgem

hanne_qui

Miniatuurdorpjes bouwen #igwevelgem #butn
#buitenkindjes

>TAG

natjedemeyer

#sportievelingen
#vlasserloop
#igwevelgem
#iggullegem

ksadevlasbloem

stevenlapauw

De knapen bouwden vandaag een vlot, al ging dat
niet altijd even vlot #vlotjes
#devlasbloemverwelktniet
#ksadevlasbloemwevelgem
#ksainbeeld

Prima initiatief
van @gemeente_wevelgem
om herbruikbare bekers te
gebruiken tijdens
#feestophetplein
in #moorsele
#igwevelgem

nickvangaever

Say hello to my little
friend! #frog #garden
#summer #littlethings
#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!

