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Park Wevelgem

feest in
het park
zomervakantie

speelpleinwerking
te koop
rookmelders
Ouder dan 75? wij komen

je rookmelders gratis installeren.
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agenda
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>BEELD
EEN NIEUW
CULTUURSEIZOEN
Het team van het
cultuurcentrum
staat klaar om erin
te vliegen en maakte
de namen voor het
volgend seizoen bekend . Wil je een fijne
avond met straffe
artiesten? Dan heeft
het CC iets voor jou:
Het Zesde Metaal,
Guido Belcanto en
Stan Van Samang.
Of wat dacht je van
Jens Dendoncker,
Freddy De Vadder
of Ber t Gabriëls?
Lief hebber s van
theater kunnen kijken naar Cie. Cecilia,
Bob De Moor of Het
Nieuwstedelijk. Het
hele aanbod vind je
in de seizoenbrochure of op www.
ccwevelgem.be.
www.ccwevelgem.
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

BELEID

Masterplan | mobiliteit | OC Gullegem

Inspraak en participatie
Ook jouw stem telt bij de uitvoering van onze projecten. Daarom communiceren we open en luisteren
we naar je opmerkingen. Over deze drie projecten koppelen we graag terug:

>CIJFER
DERDE RUP
Nu de RUP’s Moorsele en Gullegem klaar zijn, starten we
met het RUP kern Wevelgem.
Je kan de startnota inkijken
van 25/06 tot en met 24/08
bij de dienst Stedenbouw of
op de website. Of kom naar
de infosessies in de Porseleinhallen op 25 en 26 juni
(inschrijven: omgeving@
wevelgem.be).
Reacties kunnen per post,
tegen ontvangstbewijs of via
omgeving@wevelgem.be.
www.wevelgem.be/
RUPWevelgem
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Masterplan Wevelgem
De grote lijnen en een aantal toekomstbeelden
van het masterplan Wevelgem kon je in februari in
de Bib in het Park bekijken. We hebben toen ook
opmerkingen verzameld en die verder verwerkt.
Benieuwd naar het resultaat? Kom dan naar de
virtuele expo in het gemeentehuis (het Kasteel)
tijdens Feest in het Park op zaterdag 9 juni.
Veranderende mobiliteit
Wevelgem wil de uitdagingen van deze tijd aanpakken en herwerkt daarom het mobiliteitsplan.
Zo’n 1530 inwoners dachten met ons mee, 85 mensen kwamen langs op de dialoogmarkt eind maart.
Momenteel verwerken we jullie suggesties.

Naar een nieuw ontmoetingscentrum in Gullegem
Hoe groot moet het nieuw OC zijn en welke dingen mogen er zeker niet ontbreken? De afgelopen
maanden schotelden we deze en andere vragen
voor aan verenigingen en burgers. Die info hebben we verwerkt in een inhoudelijk plan met de
ambities en verwachtingen bij het project. Op
woensdag 4 juli geven we aan de Gullegemse
verenigingen een stand van zaken.
inspraak.wevelgem.be
Wil je op de hoogte blijven van deze projecten?
Surf dan naar inspraak.wevelgem.be. Broed je zelf
op goeie ideeën? Ook die kan je doorgeven aan
ons via deze website.

>RAAD
Recyclagepark

ENKELE
PUNTEN
UIT DE
GEMEENTERAAD

Kom je met een aanhangwagen naar het recyclagepark? Bind dan de afvalstoffen die je
aanvoert met een aanhangwagen stevig vast
of bedek ze met een afdekzeil. Zo voorkom
je dat je afval wegwaait op de openbare weg
of op het recyclagepark.

Wevelgem investeer t in
nieuwe ledverlichting voor
de voetbalvelden in Gullegem (veld 1) en Wevelgem
(veld 2). De ledverlichting
is niet alleen energiezuinig,
maar voldoet aan de opgelegde minimumverlichtingssterkte opgelegd door de
Belgische voetbalbond. Op
het vierde veld van Moorsele
worden twee armaturen verhangen.

Met de
aanhangwagen

Verlies van lading wordt aanzien als sluikstort en kan beboet worden. De lading mag
het zicht van de bestuurders niet belemmeren en mag geen gevaar vormen voor andere
weggebruikers. Ook de nummerplaat, lichten en reflectoren moeten goed zichtbaar
blijven.

uitgaven en ontvangsten

Je
gemeente
telt
Benieuwd waar jouw belastinggeld naartoe gaat? Surf dan snel naar
www.jegemeentetelt.be.
Op deze website krijg je een duidelijk beeld
van de uitgaven en ontvangsten van de gemeente Wevelgem op het vlak van cultuur,
sport en jeugd tot openbare werken. Je kan
op de site een financiële vergelijking maken
met andere steden en gemeenten en de
globale trends binnen lokale besturen raadplegen. Handig is ook de online tool die je
een overzicht geeft van onze belangrijkste
projecten.
www.jegemeentetelt.be

De regiekamer in CC Guldenberg wordt groter. Dat
is nodig, want het CC wil een
nieuwe digitale projector
aankopen, een groot toestel dat veel warmte afgeeft
en een specifieke ventilatie
vraagt. Er komt ook een vaste tafel in de zaal zelf, zodat
de techniekers het geluid en
de sfeer in de zaal beter kunnen monitoren.
Het terrasreglement is aangepast. Terrassen mogen
vanaf nu langer blijven
staan: van 1 maart tot en
met 15 december. Uitbaters
moeten er wel voor zorgen
dat hun terras er duurzaam,
sober en stijlvol uitziet.

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

Waar rook is, is vuur. En vuur heb je
maar beter niet in je woning. Daarom zetten Stichting Brandwonden
en de gemeente Wevelgem in op
brandpreventie en willen we de bevolking sensibiliseren om brand en
brandwonden te voorkomen. Zo kan
je vanaf 6 juni rookmelders kopen bij
de gemeente.

ROOKMELDERS
BRAND
PREVENTIE
De inwoners informeren en activeren op gebied van
veiligheid is één van de prioritaire doelstellingen van
onze gemeente. Daarom beslisten we om samen te
werken met Stichting Brandwonden. We verkopen
kwaliteitsvolle rookmelders tegen de gunstige prijs
van 16 euro per stuk. De opbrengst van de verkoop van
de rookmelders gaat integraal naar het goede doel van
Stichting Brandwonden. De melders zijn te koop vanaf
6 juni in het gemeenteloket, de deelgemeentehuizen,
de Bib in het Park en in de filialen van de bib.
Waarom zijn rookmelders belangrijk?
Rookmelders waarschuwen je als er brand is. En met
succes, want in ons land worden er jaarlijks ongeveer
25 000 branden geregistreerd waarvan de helft in woningen. Elk jaar vallen in België gemiddeld 120 doden
door brand. Rookmelders kunnen dat aantal drastisch
doen dalen.
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Ben je verplicht om een rookmelder te hebben?
In Vlaanderen ben je sinds 2013 verplicht om rookmelders te hangen in huurwoningen, studentenkoten, nieuwbouwwoningen en huizen of appartementen die
gerenoveerd worden. Ook woningen waarvoor vanaf 1 januari 2013 een bijzondere sociale lening wordt toegekend, moeten uitgerust zijn met rookmelders.
Hoeveel rookmelders moet je plaatsen?
Volgens het rookmeldersdecreet moet elke zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement of studio) of kamerwoning op elke verdieping minstens
één rookmelder hebben. In kamerwoningen moet er minstens op elke verdieping en in elke kamer een rookmelder zijn. Let op, ook een appartement
wordt als zelfstandige woning gezien en moet op elke verdieping minstens
een rookmelder hebben.

Jeffrey olivier
Brandweerman hulpverleningszone fluvia

‘In het
overgrote
deel van de
huizen waar
ik al moest
blussen,
hingen
geen rookmelders’

Aan welke vereisten moet een rookmelder voldoen?
Kies niet zomaar de eerste de beste rookmelder. Het is heel belangrijk om na
te gaan of je rookmelder CE-gemarkeerd is, en voldoet aan de norm NBN EN
14604. Rookmelders moeten kunnen reageren op de rookontwikkeling bij brand
door een fel en scherp geluidsignaal. De rookmelders die je bij de gemeente kan
kopen, voldoen aan alle voorwaarden. De batterij gaat tien jaar mee.
Elke maand testen
De meeste rookmelders hebben een testknop. Controleer elke maand eens of je
melder nog werkt. Stof je rookmelder tegelijkertijd ook snel eens af. Stofdeeltjes kunnen de werking van de melder verstoren. Schilderplannen? Overschilder
je rookmelder niet en stop de gaatjes niet dicht, anders werkt de rookmelder
niet meer goed.
Infosessies
Vragen over rookmelders? Kom naar één van de gratis infosessies. Een medewerker van Fluvia geeft meer uitleg over de melders.
• dinsdag 5 juni | 20 uur | CC Guldenberg, Wevelgem
• donderdag 14 juni | 14 uur | LDC Het Knooppunt, Gullegem
• maandag 18 juni | 14 uur | OC De Stekke MO2, Moorsele
• donderdag 28 juni | 14 uur| LDC Elckerlyc, Wevelgem
En de huisdieren?
Heb je huisdieren? Dan wil je hen natuurlijk ook levend uit een brand zien komen. Vanaf augustus kan je daarom bij de gemeente speciale stickers afhalen.
Schrijf erop hoeveel en welke dieren je in huis hebt. Zo kan de brandweer ook
je huisdieren redden.

Installatie bij 75+
Voor heel wat oudere mensen is het installeren van een rookmelder geen
evidentie. Vaak is het gebruik van een ladder of andere hulmiddelen te gevaarlijk. Daarom voorzien we een gratis installatie bij huiseigenaars ouder
dan 75. Op die manier kan ook bij hen op een veilige manier een rookmelder
voorzien worden. Wil je hulp bij het installeren? Laat het weten aan de
medewerkers van de verkooppunten.
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>NIEUWS
1 juli

Gullegames
Vliegen, vallen, schieten, springen, ... met andere
woorden: voor elk wat wils. Dat zijn de Gullegames.
Op zondag 1 juli kan je tussen 10 en 17 uur genieten
van leuke attracties in het centrum van Gullegem.
(Groot)ouder of kind: wie durft het meest? Vanaf 16
uur kunnen leerlingen van het 1e tot en met het 6e
leerjaar deelnemen aan de Urban Kids Trail.
Ben je geen fan van actie? Kom dan wat uitblazen op
één van onze terrasjes.
De Gullegames zijn volledig gratis.
www.wevelgem.be/gullegames

BELEEF
1 juli

Leie Lekker
Zoetetocht

> BOEKENRUILKASTJES

Op zondag 1 juli staat de Leie Lekker Zoetetocht van toerisme Wevelgem en toerisme Menen gepland. Op deze gezinsvriendelijke fietstocht van een 30-tal kilometer kan je
op verschillende locaties proeven van lekkers uit de Leiestreek. Bovendien geniet je ’s middags of ’s avonds van
een Leie Lekker Menu in OC de Cerf. Schrijf je zeker in!
Inschrijfdag op zaterdag 2 juni van 9 tot 12 uur in het gemeenteloket in Wevelgem | 7 euro fietstocht | 12 euro menu

Binnenkort duiken overal in
Wevelgem boekenruilkastjes op. Uit zo’n kastje kan je
zomaar een boek meenemen… op voorwaarde dat je
een ander in de plaats legt.
Zo ontdek je nieuwe boeken.
Benieuwd? Welkom op het
lanceringsmoment. We organiseren dan ook een boekenmarkt en voorleesmomenten. Om 11 uur komt
acteur Mathias Sercu langs.
Zaterdag 2 juni | 9 tot 12 uur
| Bib in het Park

www.wevelgem.be/LLZT

2 juni
G-Sportfeest

www.wevelgem.be/boeken-

Op zaterdag 2 juni kunnen andersvalide sporters zich uitleven tijdens het G-sportfeest. De
sportnamiddag in sportcentrum De Pionier in
Wervik is voor alle personen met een lichte of
matige mentale beperking. 14 – 17 uur | 2 euro

ruilkastjes

www.wevelgem.be/G-sportfeest
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6, 11 of 20 juni
Workshops elektrisch fietsen

Leer meer over het gebruik, de aankoop en veiligheid van een elektrische fiets. Na de theorie
maak je een testrit. Workshops telkens om 14
uur | 5 euro | 6 juni, LDC Het Knooppunt , 056
43 20 80 | 11 juni, LDC Elckerlyc, 056 43 55 10 | 20
juni, OC de Stekke, 0470 93 67 67

>DOEN

Sint-maartensplein en park Wevelgem

Openingsfeesten

Feest op het Plein | 2 juni
In Moorsele starten we om 14 uur met een expo in OC De Stekke.
Om 19 uur trekt een stoet door het centrum en om 20 uur start de
officiële opening. Bart Van Loo maakt het publiek warm voor de optredens van KHC Harmonie Moorsele en de drumband, gevolgd door
de energieke Franse chansons van Eddy et Les Vedettes. We sluiten
de dag af met een lichtshow en dj Omdat het kan soundsystem ft.
Average Rob.
www.wevelgem.be/feestophetplein

2X FEEST

IN
GULLEGEM

Feest in het Park | 9 juni
In Wevelgem komt het park vanaf 16u zinderend tot leven. Neem
zotte foto’s bij Foto Loco, vaar met een bootje op de vijver, zoef
door het park met de deathride of volg het blotevoetenpad. Om 18
uur wordt het park feestelijk geopend met de ravissante dames van
’t Schoon Vertier. Na de opening kan je swingen met coverband The
Green Onions.

Dat ze in Gullegem kunnen
feesten, hoeven we niet meer te
vertellen. Zet de Ommeganckfeesten en de Ter Walle Feesten
in jullie agenda!

www.wevelgem.be/feestinhetpark

1

Ommeganckfeesten
De 39e Ommeganckfeesten vinden plaats op 1,
2 en 3 juni in Gullegem. Op vrijdagavond starten
ze met een openingsreceptie. Op zaterdag is er
rommelmarkt en ambachtenmarkt. ’s Avonds
kan je naar gratis optredens. Zondag opent de
beurs met een aperitiefconcert. Daarna is er ook
de loopwedstrijd Vlassersloop.
www.facebook.com/ghpgullegem

2

START TICKETVERKOOP
CULTUURSEIZOEN 18/19

Vanaf 25 juni kan je bij het cultuurcentrum losse tickets kopen voor het seizoen 2018-2019. Kaartjes zijn
te koop aan de balie in CC Guldenberg of via www.
webshop.wevelgem.be. Je kan ook telefonisch bestellen via 056 433 495. www.ccwevelgem.be

Ter Walle Feesten
Op 29 en 30 juni en op 1 en 2 juli kan je naar de
Ter Walle Feesten. Vrijdag staat in het teken van
schlagermuziek met De Romeo’s, Phil Kevin en
Herbert Verhaeghe. Op zaterdag is er rommelmarkt en wordt de 28e Gullegemse Ambassadrice verkozen. De travestieshow ‘Madame Zaza
Project’ staat zondag op het programma. Afsluiten op maandag doen we met een gezellig
samenzijn.
www.terwallefeestengullegem.be
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>INTERVIEW

‘FEEST IN HET PARK IS DE AFTRAP
VOOR EEN ZOMER VOL VERTIER
OP ÉÉN VAN DE MOOISTE
PLEKKEN VAN DE GEMEENTE’
FEEST IN HET PARK:
OPENING VAN DE GEMEENTELIJKE HOVINGEN
Op 9 juni kunnen we officieel zeggen dat de werken in het park van Wevelgem afgerond
zijn. Het was een werk van lange adem, maar het is dan ook een park van 3,5 hectare groot.
Het resultaat mag gezien worden: een gloednieuwe speelzone, gevarieerde beplanting,
een evenementenweide, … kortom een plaats waar je met plezier naartoe komt.
Geert: ‘Het park was oorspronkelijk de privétuin van de familie
Vanackere die in ‘het Kasteel’
woonde. Het was toen een echte
siertuin, waarmee de familie indruk wilde maken op haar bezoekers en haar rijkdom wilde tonen.
De tuin stond vol met uitzonderlijke bomen zoals de ingesneden
beuk bijvoorbeeld. Die heeft een
gekarteld blad, dat s een vrij zeldzame boom. Toen de gemeente
‘het Kasteel’ kocht, werd de tuin
een park voor het grote publiek
en kreeg het dus ook extra functies. Het is niet meer alleen een
wandelpark, maar ook een plek
om te spelen, een buitenruimte voor grote evenementen, …
Daarom hebben we het helemaal
heraangelegd.’

‘We
hebben
met de
beste
ontwerpers
en
specialisten
samengewerkt
en dat
zie je.’
Geert Delaere
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Spelen en ontmoeten
Eerst werd de omgeving rond
de Bib in het Park aangepakt,
daarna volgden de berceau, de
evenementenweide en de vijver.
Begin dit jaar is de zone rond het
gemeentehuis aangepakt en de
afgelopen maanden is hard gewerkt aan de speelzone.
Geert: ‘We kozen bewust voor
een groene natuurlijke speelruimte in plaats van een speelplein met klassieke toestellen.
Bovendien zullen niet alleen
kinderen er zich amuseren. Het
is een plaats waar iedereen zich
thuis voelt: jongeren, ouderen,
natuurliefhebbers, … Je kan
er volledig je zin doen: er is een
nieuwe barbecueruimte, nieuwe
afdaken en zitelementen. Er is
trouwens ook een natuurspeelzone. Die ligt in het verlengde van
de speelzone, tussen de berceau

en de vijver. We hebben een uitdagend pad gemaakt dat naar
een kamp leidt. Daar mogen ze
zich uitleven met boomstammen, takken en ander natuurlijk
materiaal. Ze mogen gerust hun
knieën zwart maken.’
Biodiversiteit
Geert: ‘In het park stonden al veel
mooie oude bomen. Die proberen
we zo goed mogelijk te bewaren.
Afgestorven exemplaren worden
vervangen. Je zal heel wat gele en
blauwe bloemen zien in het park.
Die verwijzen naar de kleuren
van ons wapenschild. Bovendien
trekken al die bloemen ook bijen,
vlinders en andere insecten aan.
Langs de berceau hebben we een
bijenvriendelijk bloemenmengsel gezaaid. Want de bij krijgt een
prominente rol in het park.’

Levend kunstwerk met bijen
Geert: ‘In de twee paviljoenen
komen twee kunstwerken van
de Franse kunstenaar Céleste
Boursier-Mougenot. Twee kolonies bijen mogen in het oostelijke
paviljoen gaan wonen. Bezoekers
van het park kunnen de bijen door
de ramen observeren, en bekijken
hoe ze honingraten bouwen, hoe
het leven in de bijenkolonie eraan
toe gaat. Het andere paviljoen
weerspiegelt de vleugelslag en
het gezoem van de bijen door
middel van licht en gekleurd glas.’

park met de deathride, test de
escaperoom of volg het blotevoetenpad.’
‘Verschillende foodtrucks zorgen
ervoor dat je niet met een lege
maag hoeft te feesten. Tip: neem
je picknickdeken mee en geniet
van al het lekkers op de weide.
Om 18 uur komt ’t Schoon Vertier
het park feestelijk openen. Daarna kan je swingen met coverband
The Green Onions. Een dj sluit het
feest af.’
www.wevelgem.be/feestinhet-

‘We zijn niet over één nacht ijs
gegaan. Integendeel, we hebben
zo’n tien jaar gewerkt aan het
park. Alles begon met een beheersplan, waarbij we alle zones
en functies van het park afgebakend hebben. Voor al die zones
hebben we met de beste ontwerpers en specialisten kunnen
samenwerken en dat zie je aan
het resultaat. De mensen gaan er
zeker content mee zijn.’
Feest in het park
Op zaterdag 9 juni gaat het park
in Wevelgem officieel weer open.
Servaas: ‘Daar hoort natuurlijk
een feestje bij! Vanaf 16 uur komt
het park zinderend tot leven.
Huis Alma, Oenanthe en Spellenclub 13 zorgen voor animatie.
Neem zotte foto’s bij Foto Loco,
kom tot rust in STIL, vaar met een
bootje op de vijver, zoef door het

park

‘Je
ontdekt een
nieuw
park vol
muziek,
verwondering
en
gezelligheid.’

Geert Delaere, landschapsarchitect, gemeente Wevelgem
Servaas Boucquey, diensthoofd Cultuur, gemeente Wevelgem

Servaas Boucquey

Week van de Bij – wandeling langs bijvriendelijke elementen
In Wevelgem staat zondag 3 juni in het teken van de bij. Wandel
mee langs bloemenweides, insectenhotels en vierkantemetertuintjes. Er zijn bijenactiviteiten voor kleuters, samen maken we
bijenkasten en praten we met de imker.
• wanneer: starten kan tussen 13 en 18 uur
• waar: park Wevelgem
• afstand: 4,5 kilometer
• extra: elke deelnemer krijgt een bloemzaadpakketje
www.wevelgem.be/week-van-de-bij
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>NIEUWS
16 juni | 9 tot 13 uur

>QUOTE

‘Vrijwilligerswerk
zit in het
DNA van onze
gemeente.
Dus ook in
dat van
Wibilinga!’

Geefplein
en Repair
Café
Naar het geefplein van beweging.net kom je met
je spullen die jij zelf niet meer nodig hebt, maar
een ander nog kan gebruiken. Of kom met lege
handen en ga naar huis met leuke spullen die anderen niet meer nog hebben.
In het Repair Café helpen elektriciens, naaisters,
fietsenmakers, computerfreaks, … je met je reparatie. Of ze tonen je hoe je het thuis zelf kan
oplossen.
16 juni | 9 tot 13 uur | VTI Gullegem, Oude Ieperstraat 65 | gratis
www.wevelgem.be/repaircafe

BURGER
Oproep: Burgerslachtoffers Wereldoorlog I

Op 11 november herdenken we alle
slachtoffers van WOI, niet alleen soldaten maar ook burgers. Momenteel
proberen we alle namen van burgerslachtoffers uit onze gemeente op te
sporen. Heb jij relevante info? Geef
ze ons door, samen met de heemkundige kringen verwerken wij alle
gegevens.

Xavier Defrancq
Heemkring Wibilinga

Identiteitskaart en Kids-ID
Zet jij je in als vrijwilliger?
Dan willen we je daar heel
graag voor bedanken! Op 12
juli trakteren we alle vrijwilligers op een gezellig etentje.
Schrijf je in voor de vrijwilligersbedanking via
www.wevelgem.be/
vrijwilligersbedanking
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op vakantie naar het
buitenland

Een reis vraagt heel wat voorbereiding: van boeking
tot bagagelijstje. Check op tijd of je alle nodige en
geldige identiteits- en reisdocumenten hebt. Hou
rekening met een aflevertermijn van drie weken voor
een eID en Kids-ID en een termijn van een week voor
een paspoort. Je kan een spoedprocedure vragen,
maar dat kost meer.

www.wevelgem.be/burgerslachtoffers

Oproep Reveil 2018

Op 1 november is er terug Reveil, dit
jaar in Moorsele. Voor de organisatie zijn we op zoek naar mensen met
ideeën. Heb je een suggestie of wil
je meewerken aan Reveil Moorsele
2018? Kom dan naar de eerste bijeenkomst op 18 juni om 19 uur in OC
De Stekke. Graag verwittigen via
vrijetijd@wevelgem.be.

>VRAAG
social media

#sporters
belevenmeer
Ga je af en toe sporten en leg je die momenten graag vast?
Van een rustige avondwandeling met zonsondergang tot
een intensieve workout, tijdens het sporten beleef je meer!
Help ons zoveel mogelijk Wevelgemnaars aan het sporten
te krijgen door je sportervaringen te delen.
Deel een foto van jezelf en/of je vrienden tijdens een
sportactiviteit op Facebook of Instagram en voeg de
hashtag #sportersbelevenmeer en #wevelgemsport toe.

Hoe kan mijn
kind proeven van
lezen?

D

?

e bib wil ouders samen met hun kleine
kinderen laten genieten van boeken. Om
zoveel mogelijk jonge gezinnen te bereiken werkt de bibliotheek samen met de consultatiebureaus van Kind en Gezin. Heb je een kindje van
6 maanden? Dan krijg je een stoffen boekje cadeau
bij bezoek aan Kind en Gezin. Als je kind 15 maanden
wordt, krijg je een uitnodiging om de bib te bezoeken. Daar krijg je een draagtas met peuterboeken.
Dit is meteen een gelegenheid om op ontdekking
te gaan in de bibliotheek.

Porseleinhallen

BLOKRUIMTE
De temperatuur stijgt, het zonnetje schijnt, … bijna vakantie
dus! Maar eerst moet er nog geblokt worden. Wie dat niet
graag thuis in zijn eentje zit te doen, kan naar de Porseleinhallen komen. Van 20 mei tot en met 30 juni kan je daar elke
dag in stilte blokken, van 8 tot 22 uur. Er is geen studiebegeleiding, de toegang is gratis.
Alle belangrijke info hierover vind je de facebookpagina
‘blokruimte Wevelgem’ of via wevelgem.be.

Vanaf 16 juni kun je in de bib logeerkoffertjes lenen.
Daarin zitten een boekje, een dvd en een spelletje
op peuterniveau. Daarmee wordt logeren bij oma
en opa superleuk!
Vertel- en kijkmoment
Op zaterdag 16 juni (van 10.30 tot 11 uur) is er in de
Bib in het Park een vertel- en kijkmoment voor
peuters met hun (groot)ouders. Deelnemen is gratis maar de plaatsen zijn beperkt. Schrijf je daarom
in via bibliotheek@wevelgem.be of aan de balie van
de bib.
www.wevelgem.be/boekstart

stafmedewerker BIB
Conny Vansteenkiste

13

>RONDVRAAG

SPEELPLEINWERKING,
IETS VOOR
JOU?

Zomer én schoolvakantie, de ideale
combinatie om
kinderen te laten
spelen. En waar
kan dat beter dan
in onze speelpleinwerkingen waar ook
de vriendjes van de
klas zijn?

14 WE ELGEM

‘Speelpleinwerking in Gullegem
is leuk!’

‘Katjeduk, het
toppunt van mijn
vakantie !’

E

I

Ignace Van Sande, 20 jaar, Moorsele

Lene Debrouwere, 8 jaar, Gullegem

lk jaar kijk ik uit naar de grote vakantie
en naar de speelpleinwerking Katjeduk!
Het is het 4e jaar dat ik leider ben. In het
begin wist ik niet goed wat me te wachten
stond. Ik had me met een paar vrienden ingeschreven als leider en sindsdien is Katjeduk
het toppunt van de vakantie. Elk jaar leer je
nieuwe mensen kennen en vorm je een hechte
groep. In het lokaal ‘het vliegske’ worden toffe spellen bedacht en ideeën opgedaan. Het is
niet enkel superleuk voor de kinderen, maar
ook voor de leiding zelf. Zo steken de hoofdleiders elke week een toffe activiteit in elkaar
voor de leiding. Dit kan een nachtspel, quiz of
lasershooting zijn. Zowel voor de kinderen als
voor de leiders is het altijd een toffe ervaring.
Ze doen echt hun best om van de leiding een
hechte groep te maken en ons een leuke tijd
te laten beleven!

n de grote vakantie vorig jaar kon ik gaan
spelen bij speelpleinwerking Haasje-Over
in Gullegem. Veel van mijn vrienden waren
er ook en dus konden we veel samen spelen. Dat is natuurlijk altijd tof! We werden
geschminkt, we konden kleuren, knutselen
en er was veel tof speelgoed. Ik vond vooral
de springtouwen, frisbee en circusspelletjes
leuk. De leiders en leidsters waren ook heel
leuk en zeker ook heel lief. Ze hadden heel
veel leuke spelletjes voorbereid en speelden
iedere dag een toneeltje. Het allerleukste
vond ik de daguitstap naar Plopsaland. Ik ga
zeker terug spelen in augustus!

>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

‘Ideaal, inschrijven
vanop mijn terras!’

A

ls mama van twee kleine kinderen
juich ik het online inschrijven toe!
Na het registreren van mezelf en de
kinderen zag ik op de kalender heel duidelijk
waarvoor ik mijn kinderen allemaal kon inschrijven, wat er allemaal te beleven is in Wevelgem. De weergave per leeftijdscategorie
maakt het heel duidelijk. Zo weet ik onmiddellijk wat Sam kan doen en waarvoor Kobe
in aanmerking komt. Het inschrijven zelf is
ook heel eenvoudig. Je kan het echt letterlijk
vanuit jouw luie zetel of zonnige terrasstoel
doen. Geen morrende kinderen meer omdat
ze hun spel in de zon moeten onderbreken om
te gaan inschrijven of nog beter: je doet het
’s avonds wanneer ze slapen. Sam en Kobe
kijken alvast uit naar hun goedgevuld zomerprogramma! En nu duimen voor een zomer vol
zon!

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

Marjorie Stragier, 38 JAAR, Wevelgem
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chantal_vandeyck

Today was filled
with colors, sun and
fun..
#Art #Drawing
#Syl #SylWevelgem
#Workshop #Creative #PimpingWalls
#KidsArt #Paper
#School #IgWevel

stevenlapauw

Dit is Mette ... Mette is vandaag 13j geworden maar
is al langer dan vandaag een geweldige, vastberaden
en kritische dochter! #geweldigominhuistehebben
#gelukkigeverjaardag #igwevelgem

>TAG

grietmispelaere

Sunday = funday
#paulusrun
#igwevelgem

liesbetvervaecke

alexandra_

#childhood #gooutside
#exploreyourneighborhood
#parkwevelgem #igwevelgem #myeverydaymagic

belchardbrutin

Collect beautiful
moments
#godchildlove
#babygirl
#mixedbaby
#cutebaby
#loveher
#igwevelgem
#belgium
#summervibes
#instamood

wildebraswildebras

Pinball. Knikkerbanen
maken #wildebraskids
#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!

