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wordt binnenkort een ‘Safe Party Zone’
dankzij een softwarepakket dat de
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>BEELD

‘Julie met de
rozen’
De gemeente Weve l g e m w i l h e t
straatbeeld in
schoolomgevingen
aantrekkelijker en
speelser maken, op
maat van kinderen.
In het kader daarvan
schilderde de jonge
s treet ar tis t Nils
Westergard op vraag
van de gemeente
het kunstwerk Julie
met de rozen, op een
muur vlakbij Vrije
Basisschool BAMO
in Moorsele. Ook de
muur recht tegenover school De Gulleboom in Gullegem
werd heel wat kleurrijker. Internationaal
gerenommeerd
street art-kunstenaar Joachim Lambrechts realiseerde
daar het schilderij
The Day Dreamer.

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
Sticker voor noodsituaties

De
huisdiersticker is
beschikbaar

De uniforme huisdiersticker is vanaf nu ook
in onze gemeente beschikbaar. Op de sticker
kan je invullen hoeveel huisdieren je hebt, en
hem daarna op je raam kleven.
Op die manier weten de hulpdiensten meteen hoeveel dieren er zich in je woning bevinden, en kunnen ze in een noodsituatie,
zoals een brand, ook je huisdieren redden.

participatietraject

BELEID
>CIJFER
rookmelders
verkocht
Dat is het aantal rookmelders dat tot nu toe via onze
gemeente werd verkocht.
Rookmelders kunnen het
verschil maken bij een brand,
als je er dus nog géén hebt,
breng daar snel verandering
in! Een kwalitatieve rookmelder kost 16 euro, en zijn
beschikbaar in het gemeenteloket, Vanackerestraat 12,
Wevelgem.
www.wevelgem.be/
rookmelders
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Op weg
naar een
nieuw OC
de Cerf
Jullie hebben de afgelopen maanden jullie
mening kunnen geven over het toekomstige
ontmoetingscentrum in Gullegem. Dit participatietraject is nu volledig achter de rug.
Samen met de intercommunale Leiedal en
stedenbouwkundig expert Els Nulens werd
onderzocht hoe het OC het best ingepland
kon worden in de omgeving. Op 4 juli kregen de Gullegemse verenigingen een stand
van zaken wat betreft het voorlopig bouwprogramma en ook de resultaten van het
ruimtelijk verkennend onderzoek werden
voorgesteld. Voor meer info:
www.wevelgem.be/decerf

De sticker, een initiatief van de Vlaamse
Overheid, is gratis beschikbaar aan het gemeenteloket.

>RAAD
Op zoek naar werk?

Vacatures
Diensthoofd Openbare Infrastructuur en
Mobiliteit
Voltijds, niveau A1a-A2a (m/v/x), contractueel onbepaalde duur
We zoeken een geboren people manager en
teamspeler. Je straalt gezag uit maar bent
ook een coach voor jouw medewerkers.
Verder ben je communicatief sterk op alle
niveaus, integer, stressbestendig en daadkrachtig.
Uiterste inschrijvingsdatum
17 september

let op!

wegenwerken
Werken industriezone Gullegem- Moorsele
Vanaf begin september tot eind januari voert
aannemer TVH Cnockaert-Van Huele wegen rioleringswerken uit in de Muizelstraat
tussen de Hondschotestraat en de Drieslaan.
De werken worden uitgevoerd per weghelft,
zodat de Muizelstraat deels kan blijven gebruikt worden door het verkeer komende van
de industriezone.
In overleg met de politiezone Grensleie
werd een verkeersregeling uitgewerkt met
éénrichtingsverkeer. Volg de werken op de
voet via:
www.wevelgem.be/
industriezone-gullegem-moorsele

Jeugdfeesten/Braderie
Hou er rekening mee dat er tijdens de weekends van de Jeugdfeesten in Gullegem
(14 - 16 september) en Braderie in Wevelgem
(15 - 18 september) een alternatieve
verkeerscirculatie zal zijn.

Selectieprocedure
Schriftelijke en mondelinge proef
Meer info
Personeelsdienst: 056 43 34 30
personeelsdienst@wevelgem.be
De volledige vacature vind je op
www.wevelgem.be/vacatures-gemeente

ENKELE
PUNTEN
UIT DE
GEMEENTERAAD
De gemeente wil op lange
termijn alle openbare verlichting vervangen door
led-verlichting. Dat type
verlichting verbruikt niet alleen minder, het kan ook individueel gestuurd worden.
Dat betekent dat de verlichting in de ene straat wél en in
de andere bijvoorbeeld niet
aangeschakeld kan worden,
en dat ook de lichtsterkte gedimd kan worden. De
buurten in de omgeving van
de Zwaenebloem-/Blauwbloem-/Akkerwindestraat
in Wevelgem, de omgeving
van het Lommergoed in Gullegem en de omgeving van
de Kafhoek in Moorsele, zijn
aangeduid als proefzones.
Vanaf schooljaar 2019-2020
wordt gewerkt met een
aanmeldingssysteem in alle
gewone basisscholen, om te
vermijden dat er wachtrijen
ontstaan als ouders hun
kinderen willen inschrijven.
Ouders die werken op een
school krijgen daar voorrang bij het inschrijven, net
als ouders die al een kindje
hebben die er school loopt.
Daarna wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met
de voorkeur van de ouders,
en daarna met de afstand
naar de school.
Volg de
gemeenteraad
op de voet
www.wevelgem.be/
gemeenteraad
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>REPORTAGE

Elke fuif in gemeentelijke gebouwen
wordt binnenkort een ‘Safe Party
Zone’ dankzij een softwarepakket
dat de gemeente ter beschikking
stelt. Organisatoren scannen aan
de inkom de identiteitskaart van
fuifgangers. Wie op vorige fuiven
problemen veroorzaakte, komt (tijdelijk) op een zwarte lijst, en mag er
niet in.

SAFE PARTY
ZONE
VEILIG FUIVEN
IN WEVELGEM
Bezoekers schuiven bij die extra toegangscontrole zelf
hun ID in de lezer. Daarna verschijnt dankzij het ‘Safe
Party Zone’-softwaresysteem een rode of groene bol
op het scherm van de aangeschakelde computer. Wie
een rode bol krijgt naast zijn foto, komt er niet in. Bezoekers die hun identiteitskaart niet bij hebben, of die
weigeren om hun pas te laten scannen, mogen sowieso
niet binnen.
Fuifgangers krijgen een rode bol als ze zich misdragen
op een fuif. ‘Als ze betrokken zijn bij vechtpartijen en
vandalenstreken of wanneer ze betrapt worden met
drugs, bijvoorbeeld’, zegt William Devoldere van de
Wevelgemse Jeugddienst. ‘Let wel, enkel wanneer de
politie erbij wordt gehaald, kan een rode bol toegekend
worden. Het is uiteindelijk de burgemeester die beslist,
na advies van de politie, of iemand geweerd wordt uit
het Wevelgemse fuifleven, en voor hoe lang.’
Enkel een foto
De namen van de amokmakers worden vooraf ingege6 WE ELGEM

ven in het softwaresysteem. ‘Bij de toegangscontrole worden, omwille van
privacyredenen, géén gegevens opgeslagen. De avond zelf krijgt de organisatie op het computerscherm enkel de foto te zien van de fuifgangers, zodat
gecontroleerd kan worden of die persoon zijn eigen ID-kaart bij heeft. Op het
moment dat hun ID-kaart wordt gescand, komt de rode bol tevoorschijn. Namen en leeftijden worden niet getoond.’

Bowke Samyn
KSA leider Wevelgem

‘Safe
Party
Zone zal
vooral
voor
ouders
een
geruststelling
zijn’

Met het ‘Safe Party Zone’-systeem volgt Wevelgem het voorbeeld van Kortrijk,
waar het systeem eind 2016 werd ingevoerd. De jeugdraad was unaniem vragende partij om ook de fuiven in Wevelgem een ‘Safe Party Zone’ te kunnen maken.
‘Er zijn al enkele maatregelen die Wevelgem heeft ingevoerd om de veiligheid
van de Wevelgemse jeugd zoveel mogelijk te garanderen’, vertelt Bowke Samyn
(20), die als leider van de Wevelgemse KSA geregeld fuiven organiseert. ‘Zo
zijn we verplicht om security-medewerkers te voorzien op een fuif: 2 op een
fuif in OC de Cerf in Gullegem en De Stekke in Moorsele, en 4 in de Porseleinhallen in Wevelgem. Daarnaast moeten alle fuiforganisatoren op hun fuif een
‘partyranger’ aanduiden. Die heeft via de gemeente een verplichte opleiding
gevolgd. Op de dag van de fuif is die hét aanspreekpunt voor de hulpdiensten,
mocht er iets fout lopen.’
De ‘Safe Party Zone’ zal volgens Bowke een nuttige aanvulling zijn op die
bestaande maatregelen. ‘Er waren toch nu en dan wel eens vechtpartijen op
fuiven. Dat gaat dan niet om jongeren die per toeval in een verhitte discussie
terecht komen, maar om jongeren die doelbewust naar een fuif komen om er
te vechten. Die wil je als organisatie liever niet op je fuif.’ ‘Als iemand iets vernielt, en de schuldige kan niet aangewezen worden, dan draait de organisatie
ook op voor die kosten’, zegt William. ‘Ook dergelijke heethoofden heb je als
organisatie beter niet op bezoek.’
Dat onze fuiven voortaan ‘Safe Party Zones’ zijn, zal vooral voor ouders een
geruststelling zijn. ‘Die zijn er toch niet altijd even gerust op, als hun zoon of
dochter erop uit trekt’, zegt Bowke. ‘Daardoor moeten jongeren vaak vroeger
thuis zijn, of mogen ze pas op een latere leeftijd voor het eerst uitgaan. Misschien dat dit voor wat meer soepelheid kan zorgen.’
De volgende maanden wordt het systeem uitgetest, om na positieve evaluatie
te starten in 2019. De eerste fuif zal iedereen een groene bol krijgen, uiteraard.
‘Maar het feit dat we het al gebruiken, zal normaal onmiddellijk effect hebben
en amokmakers afschrikken’, zegt William.

Voor fuiven in gemeentelijke gebouwen is het gebruik van de ‘Safe Party
Zone’ verplicht. Organisatoren die elders een fuif organiseren, kunnen dit
systeem kosteloos ontlenen aan de gemeente. De burgemeester kan ook
beslissen het systeem verplicht op te leggen bij bepaalde evenementen.
Wie een rode bol krijgt, kan schriftelijk protesteren.
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>NIEUWS
START CULTUURSEIZOEN

Komische
noten en
magisch
theater
Het einde van de zomervakantie betekent meteen
ook het startschot van het nieuwe cultuurseizoen
van het CC. De eerste ‘Filmfan’-film Three billboards
outside Ebbing Missouri mag op vrijdag 14 september
de spits afbijten. Donderdag 20 september kan je
magisch theater beleven dankzij Lanterna Magica
van Theater Antigone, een jongerenproject dat de
betoverende wereld van de zee induikt. Filmfans komen ook op vrijdag 21 september aan hun trekken
met The day will come. Voor de komische noot zorgt
Piv Huvluv op vrijdag 28 september. Hij rekent af met
triviale vragen uit het publiek.
www.ccwevelgem.be/cultuuraanbod

BELEEF
leer een nieuwe sport kennen

> KORTING
SKATEPARK
RAMPAFFAIRZ
Dankzij een samenwerking
tussen de gemeente Wevelgem en indoorskatepark
Rampaffairz, kunnen inwoners van Wevelgem er voor 2
euro gaan skaten. De normale
prijs voor een skatesessie is
8,50 euro. Rampaffairz doet
3,50 euro van de prijs, Wevelgem past op haar beurt 3
euro bij voor haar inwoners.
Opgepast: je krijgt enkel
op vertoon van een UiTPAS
korting. Nog geen UiTPAS?
Meer info: www.wevelgem.
be/uitpas
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Maand van de
sportclubs
Ook nu we onze ‘summer body’ tot volgende zomer opnieuw
onder wat extra laagjes mogen verstoppen, blijft het een
goed idee om het komende jaar te blijven bewegen en sporten. In deze ‘Maand van de Wevelgemse Sportclubs’ openen
tal van sportclubs hun deuren zodat iedereen kennis kan
maken met verschillende sporten die je in clubverband kan
beoefenen.
www.wevelgem.be/maandvandesportclubs

Wevelgem
Kalender Amateurkunsten

Ben je naast het aanbod van het cultuurcentrum nog op zoek naar activiteiten van de lokale amateurkunst? Hou dan de kalender in de
gaten op www.cultureleraadwevelgem.be. Je
kan er ook activiteiten publiceren van je eigen
amateurkunstengroep.

BOTERHAMMEN IN DE BIB
Het is altijd nu

Toen Jeroen Walravens na een maand uit een
coma ontwaakte, moest hij alles opnieuw aanleren. Aangezien het hem niet meer zou lukken
om te zijn wie hij voordien was, kon hij kiezen
wie hij zou worden. 20 september | 12 uur | Bib in
het Park www.wevelgem.be/altijdnu

>DOEN
BRADERIE

Straattheater
en optredens op
braderie
De jaarlijkse braderie zorgt op vrijdag 14 september tot en met maandag 17 september voor een laatste vleugje zomer in Wevelgem.
Op zaterdagavond is er avondmarkt in de Lode de Boningestraat,
vanaf 16 uur. Op zondag kan je vanaf 10 uur oude schatten op de
kop tikken op de rommelmarkt in de Lauwestraat. In de namiddag
kan je in de verkeersvrije centrumstraten genieten van verschillende
straattheateracts.

3X CREATIEF

Jess FM zorgt voor optredens van onder meer Loredana, Frank Valentino en Def Dames Dope. Voor de kleinsten is er verspreid over
alle centrumstraten kinderanimatie. Ze kunnen zich dankzij kamelenritjes even in exotische oorden wanen.

Schuilt er in je zoon of dochter
misschien wel een toekomstige
Picasso, Bill Gates of Adèle? In
Wevelgem kan je kind alvast zijn
of haar creatief ei kwijt.

In de Sint-Hilariuskerk organiseert de heemkundige kring Wibilinga
een tentoonstelling om hun 30ste verjaardag te vieren.
www.wevelgem.be/braderie

14-16 september
jeugdfeesten

Vergeet op 14, 15 en 16 september niet af te zakken
naar de Gullegemse Jeugdfeesten, hét Gullegems
festival waar onze jeugdverenigingen hun schouders
onder steken. Op vrijdag en zaterdag staat muziek
centraal, op zondag is er het fameuze ‘Ter Land, ter
Zee of in de Lucht’. www.jfgullegem.be

1

Muziek en Woord

2

Techniekacademie

3

Tekenacademie

Vanaf dit schooljaar kunnen kinderen vanaf 6
jaar hun muziek- en woordkunsten testen in
Moorsele en Wevelgem (www.academiemenen.
be) en Gullegem (www.kortrijk.be/conservatorium). Spelenderwijs zetten ze er hun eerste
stappen in ‘Muziek en Woord’.

De succesvolle Wevelgemse Techniekacademie
is er dit najaar nu ook voor leerlingen van het
derde en vierde leerjaar! Tijdens twaalf woensdagnamiddagen maak je kennis met gereedschap en kan je volop experimenteren. www.
wevelgem.be/techniekacademie-wevelgem.

Kinderen die liever met potlood en verfborstel
aan de slag willen, kunnen zich ook dit schooljaar
creatief uitleven in de plastisch kunsten, in de
Gullegemse vestiging van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Kortrijk. Meer info vind
je op www.kortrijk.be/academie.
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>INTERVIEW

WE WILLEN HET TABOE
DOORBREKEN DAT OP
DEMENTIE RUST
DEMENTIEVRIENDELIJK
WEVELGEM

Wevelgem wil graag een dementievriendelijke gemeente worden. Er worden de komende
maanden in dat kader tal van activiteiten en infomomenten gehouden rond dementie.
In de drie deelgemeenten wordt een ‘infopunt dementie’ opgericht, een laagdrempelige
dienst waar iedereen terecht kan met vragen of twijfels over dementie.
‘Met onze inspanningen willen
we het taboe doorbreken dat
op dementie rust’, zegt José
Lecoutere, directeur van Het
Gulle Heem en coördinator van
het project ‘dementievriendelijk
Wevelgem’. ‘Daarnaast proberen
we op die manier inwoners een
realistisch beeld te bezorgen
van wat dementie is, en hen tips
geven over hoe ze op een waardige en respectvolle manier om
kunnen gaan met mensen met
dementie.’
‘Iets meer dan 600 mensen in
Wevelgem lijden aan dementie.
Als we voor elk van die mensen
4 familieleden rekenen, dan
komen we snel aan ruim 3000
mensen. Dat is samen 10 procent van onze totale bevolking
die van dichtbij met dementie te
maken krijgt. Binnen een aantal
10 WE ELGEM

jaren zullen er onvermijdelijk 600
anderen dementie krijgen, met
opnieuw 2400 familieleden die
er op die manier mee geconfronteerd worden. Vroeg of laat zal
iedereen dus jammer genoeg wel

‘Ik heb al
heel vaak
het gevoel
gehad dat
we er
helemaal
alleen
voorstaan’
Anne-Marie

met dementie te maken krijgen.
Dat maakt dat dementie de nodige aandacht verdient in onze
gemeente.’
Dat het voor familieleden van
mensen met dementie vaak aanvoelt alsof ze er helemaal alleen
voor staan, dat kan Anne-Marie
Vandenberghe (65) getuigen.
Haar man Bernard Buysschaert
(66) kreeg 11 jaar geleden dementie. In woonzorgcentrum
Elckerlyc heeft Anne-Marie een
nieuwe thuis gevonden voor
Bernard. ‘Het was Bernard die
zelf overtuigd was dat er iets
méér met hem scheelde dan wat
de dokters hem vertelden. Toen
het woord ‘dementie’ eindelijk
gevallen is, heb ik hele boeken
versleten over het thema. We
hebben alles zelf moeten uitzoeken, en ik heb héél vaak het

gevoel gehad, vooral die eerste
jaren, dat we er helemaal alleen
voor stonden.’
Ulricke Desmet (31) en Liesbeth
Devaere ( 36) werken in woonzorgcentrum het Gulle Heem in
Gullegem. Ze staan er respectievelijk al 12 en 18 jaar in voor de
verzorging van bewoners met
dementie. Er bestaan nog heel
wat misverstanden rond dementie, dat merken ze in hun job elke
dag, en ze staan dan ook volledig achter de inspanningen die
de gemeente wil doen. ‘We horen het zó vaak: ‘Ken je mij niet
meer? Alé, denk eens goed na.’
Het zijn net die dingen die je beter niet zegt tegen iemand met
dementie. Het is geen kwestie
van eens goed nadenken. Het
is gewoon ‘weg’ in hun hoofd.
Als je hen vraagt naar zaken

‘Geduld
is de
allermooiste
deugd in
de omgang
met mensen
met
dementie.’

Ulricke en Liesbeth

die ze vergeten zijn, worden ze
geconfronteerd met hun eigen
zwaktes, en daar worden ze echt
niet gelukkig van. Het gevoel dat
iemand met dementie heeft, kan
je vergelijken met het gevoel dat
je hebt als je in een vreemde stad
terecht komt, waar je je weg niet
kent, en waar je ook de taal niet
spreekt. Het voelt dus allemaal
heel ‘verdwaald’ aan.’
Maar hoe doe je het dan wél
goed? ‘Geduld is de allermooiste deugd in de omgang met
mensen met dementie. Al vraagt
iemand 20 keer hetzelfde, antwoord altijd op een even rustige
manier. Ga zoveel mogelijk mee
in de leefwereld van de persoon
met dementie. Als een vrouw
zich in het verleden waant en
zich zorgen maakt omdat ze op

tijd thuis moet zijn omdat haar
zoontje naar huis komt, erken
dan het feit dat ze zich zorgen
maakt. En stel géén vragen
waar de persoon het antwoord
niet op weet, maar zorg dat het
antwoord al verweven zit in hetgeen je vertelt. ‘Het zijn frietjes
vanmiddag, dat eet je heel graag,
he’. Als naaste is het niet gemakkelijk om je geliefde te zien wegglijden. Maar het is belangrijk
dat je focust op wat de persoon
wél nog kan, en niet op wat niet
meer lukt. Doe niet zomaar alles
vóór hen, maar geef hen de kans
om nog zoveel mogelijk zelf te
doen. Probeer blij te zijn met de
kleine dingen die je geliefde kan,
en probeer hen niet voortdurend
te verbeteren.’
‘Dat de gemeente een inspanning doet om dementievriendelijke gemeente te worden, is
een bijzonder goeie zaak. Die
activiteiten die georganiseerd
worden, zullen familieleden zeker helpen om te leren hoe ze het
best met de dementie van hun
geliefde omgaan. Bovendien kan
het heel veel deugd doen om als
mantelzorger of familielid van
iemand met dementie, andere mensen te ontmoeten die in
hetzelfde schuitje zitten.’

Liesbeth Devaere en Ulricke Desmet

Samen dementie draagbaar maken

De reeks van activiteiten die in het kader van ‘dementievriendelijke gemeente’ worden georganiseerd, wordt afgetrapt met
twee startmomenten, op 24 september om 19.45u en op 1 oktober om 13.45u, telkens in CC Guldenberg. De vermaarde professor
Christine Van Broeckhoven komt vertellen. Er zijn getuigenissen
gepland van mantelzorgers over de uitdagingen waar ze elke dag
mee geconfronteerd worden en er is een infostand over dementie. Ook de tentoonstelling ‘In Kleur Verteld’, met tekeningen
die een dame maakte tijdens haar dementieproces, kan je op die
momenten bezichtigen. Hou de website zeker in de gaten voor
de andere activiteiten die georganiseerd worden.

Bernard Buysschaert en Anne-Marie Vandenberghe
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>NIEUWS
PRAATTAFELS

>QUOTE

‘Het
mooiste wat
je kunt
worden,
is
jezelf’

Nederlands
oefenen op
praatmomenten
Vanaf september krijgen anderstaligen in Wevelgem de kans om hun Nederlands te oefenen aan
‘praattafels’. Ze kunnen er met Nederlandstalige
vrijwilligers praten over alledaagse onderwerpen
en dingen die hen bezighouden. De praattafels
zijn geen lessen Nederlands, maar losse oefenmomenten waarop anderstaligen hun woordenschat en spreekvaardigheid kunnen vergroten.
De praattafels vinden plaats in LDC Het Knooppunt, LDC Elckerlyc en Bib in het Park, op vijf verschillende tijdstippen.
www.wevelgem.be/praattafels

BURGER
Braderie in de bib

De bibliotheek probeert een eigentijdse collectie aan te bieden. Oudere en minder actuele boeken, cd’s
en films maken daarom geregeld
plaats voor nieuw materiaal. Van
woensdag 12 tot en met zaterdag 15
september kun je oude materialen
kopen voor 1 euro. Meer info vind
je op www.wevelgem.be/boeken-

Ulrike Vandermersch
Gullegemse Ambassadrice
2018

Op de Ter Walle Feesten
wordt jaarlijks een Gullegemse Ambassadrice
verkozen. Ulrike won de
spannende strijd. Voor haar
was haar playbackprestatie
het hoogtepunt. Als ambassadrice wil ze op zoveel
mogelijk events aanwezig
zijn.

verkoop

Reveil 2018

Kruip zelf
in je pen

www.terwallefeestengul-

De derde editie van Reveil strijkt neer op de begraafplaats in Moorsele. Muzikanten en woordkunstenaars brengen op 1 november muziek, poëzie en
verhalen om overleden familie of vrienden te herdenken, en van de begraafplaats even een warme
plek te maken. Kruip in je pen en bezorg ons tegen
15 september je stukje poëzie of levensverhaal. Meer
info via

legem.be

www.wevelgem.be/reveil
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Ouderenbeleid
onder de loep

In 2012 werd een eerste keer een
witboek gepubliceerd rond het
gemeentelijk ouderenbeleid. Ondertussen zijn we 6 jaar verder.
Waar staan we nu? Wat kan er nog
verbeterd worden? Zijn er ‘nieuwe’
aandachtspunten? Iedere 55-plusser is van harte welkom op woensdag 19 september van 14 tot 17 uur
in CC Guldenberg voor een ‘ronde
tafel’ – inspraakmoment rond het
ouderenbeleid in onze gemeente.

>VRAAG
help de natuur

‘Maak het
groener’
met plantpakketten
Hou je van een bijen- of vogelvriendelijke tuin, heb je een
boontje voor klimplanten of wil je graag snoepen van je
tuin? Dan is de verkoopactie van plantpakketten door Natuur.koepel en het Stadlandschap zeker iets voor jou! Het
aanbod aan streekeigen (fruit)bomen, struiken en kleinfruit
is nog uitgebreid. Alle planten in het aanbod kan je aanplanten op een beperkte oppervlakte. Voor meer info en
om bestellingen te doen, kan je terecht op:
www.maakhetgroener.be

Heb ik recht op
een gemeentelijke
mantelzorgpremie/
vakantietoelage?

J

?

e bent erkend als persoon met een handicap
en je wordt thuis verzorgd? Dan kun je in
aanmerking komen voor een gemeentelijke
mantelzorgpremie.
Als je een aangepaste vakantie genoten hebt van
minstens 5 dagen, kom je als persoon met een handicap in aanmerking voor een vakantietoelage.
Het aanvraagformulier voor de beide toelages vind
je, samen met de voorwaarden, op www.wevelgem.
be/toelagen of bij de dienst Burgerzaken.

kom op tegen kanker

Koop jij ook
een plantje?

Op 14, 15 en 16 september organiseert Kom op tegen Kanker haar jaarlijkse plantjesweekend. Honderdduizenden
azalea’s vinden dat weekend hun weg naar mensen die de
strijd tegen kanker een warm hart toedragen. In 2017 kregen
325.420 azalea’s een nieuwe thuis. Ook in Wevelgem worden
er elk jaar een paar duizend plantjes verkocht. Haal jij ook
een centje boven als je op een van de talrijke vrijwilligers
botst? Wie graag mee plantjes wil verkopen, kan zich altijd
aanmelden via:

Je kan de gemeentelijke mantelzorgpremies aanvragen tot 30 september 2018, de vakantietoelage
tot 31 maart 2019. Stuur je aanvraag op, breng deze
binnen bij het loket Sociale Zaken of mail naar doris.
verstraete@wevelgem.be.
Kreeg je vorig jaar een gemeentelijke mantelzorgtoelage? Dan kom je mogelijk opnieuw in aanmerking. Wij sturen je persoonlijk een aanvraagformulier toe.

Vanessa Verkest
diensthoofd burgerzaken

www.komoptegenkanker.be/Plantjesweekend
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>RONDVRAAG

KIJK JE
UIT NAAR
DE EERSTE
SCHOOLDAG?

De eerste
schooldag…
Voor sommigen
wordt het een dag
waar ze met
knikkende knietjes
aan zullen beginnen, voor anderen
wordt het een dag
waarop ze éindelijk
hun vriendjes
terugzien.
Waar kijk jij
vooral naar uit?

‘Ik ben heel
benieuwd om zelf
te leren lezen!’

D

e eerste schooldag is elk schooljaar
een beetje spannend, maar nu wordt
het nóg een beetje spannender. De
juffen die ik ken van in de kleuterschool zal
ik moeten missen, want ik ga naar het eerste leerjaar. Ik krijg dit jaar dus niet alleen
een nieuwe juf en klas, maar ook een nieuwe
speelplaats en een nieuwe refter om boterhammen te eten over de middag. Dat maakt
me soms allemaal een beetje nerveus. Het is
jammer dat mijn broer Robbe nu niet meer
samen met mij kan spelen. Maar ik heb ook
geluk, want mijn beste vriendin zal terug bij
mij in de klas zitten. Ik kan al goed tellen en
een beetje rekenen en ik herken al alle letters van het alfabet. Het lijkt me super om ze
zelf te leren schrijven! De zomervakantie is
ontzettend tof maar nu ben ik echt heel ongeduldig geworden om het nieuwe schooljaar
te beginnen. Ik ben er helemaal klaar voor!
Amber Allegaer - 6 jaar
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‘Een grote stap
voor mijn kleine
man’

3

september wordt een speciale dag voor
ons gezin. Zoon Artuur (5) gaat naar
het eerste leerjaar terwijl zijn broertje Oskaar (2,5) in de peuterklas start. Dat
moment wanneer ik Oskaar in zijn klasje zal
achterlaten, zal ik eerlijk gezegd zelf ook wel
een traantje moeten wegpinken. Je beseft
dan plots hoe vlug ze groeien en tegelijk hoe
klein ze nog zijn. Gelukkig is grote broer van
de partij om een oogje in het zeil te houden
en weet ik dat hij in goede handen is in de BAMO-school in Moorsele. Bovendien maakten
we al kennis met zijn klas en dat beviel Oskaar wel. Op 3 september neem ik zeker ook
verlof om hen allebei op het gemak en in alle
rust naar school te kunnen brengen en ook af
te halen. Het zal uiteraard wel spannend zijn
om te zien hoe hij de eerste schooldag heeft
verteerd. Ik ben er zeker van dat hij vlug naar
bed zal willen.
Tim & Oskaar Ghillemyn - 33 & 2,5 jaar

>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

‘Ook voor mij een
nieuw avontuur’

O

p 3 september start ik mijn veertiende schooljaar in de gemeentelijke
basisschool in de Hoogstraat. Na al
die jaren voel ik nog steeds gezonde stress
voor een eerste schooldag. Die kriebels beginnen eigenlijk al vanaf 15 augustus. Dan ga
ik immers regelmatig naar mijn klas om het
schooljaar wat voor te bereiden. Het is telkens spannend om kennis te maken met mijn
nieuwe klasgroep. Zoals heel wat leerlingen
slaap ik de nacht voordien onrustiger. In onze
school proberen we om die eerste schooldag
zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.
Elk jaar werken we met de leerkrachten iets
uit. Dit jaar ‘dansen we op de speelplaats het
schooljaar in’. De kinderen staan te popelen
om hun nieuwe klas te leren kennen. Ook voor
mij is een nieuw schooljaar een nieuw avontuur. Ik ben dus heel benieuwd!

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

Juf Annick Vandecasteele - 34 jaar
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emeliehmrs

Party squad
#spwe
#schoolsout
#igwevelgem

evelinevanassche

#coolkids #newpark #parklife #picknicktime
#lastschoolday #igwevelgem #friends #happytimes

>TAG

neledeneut

Genieten van
muziek in’t park
#igwevelgem
#muziekintpark
#summertime
#instrumentkiezen

leslieramboer

jenteljw

#brabel met #debendevansofie @ Duivels Park
#igwevelgem #redtogether

#bffs
#lowie
#thuis
#parkies
#igwevelgem

samsmekens

My girl #nofear
#igwevelgem #butn

Breng onze gemeente in beeld. Plaats je foto’s op Instagram, Twitter en Facebook

met hashtag #igwevelgem. Wie weet haalt jouw foto onze fotomuur!

