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>BEELD
Hij komt!
Hij komt!
Sinterklaas is ons
ook dit jaar niet vergeten. Op zondag
25 november verwachten we hem
ter hoogte van de
Lauwebrug, mét zijn
stoomboot. Alle kinderen worden uitgenodigd om de Sint
en zijn pieten rond
15.30 uur te verwelkomen. Tijdens de
‘Week van de Sint’,
die loopt van 26 tot
30 november, kan
je elke dag tussen
16 en 17 uur in de
Dwarsschuur in de
Peperstraat de kamer bezoeken waar
de pieten logeren.
Je ziet er onder meer
hoe ze trainen om
fit genoeg te blijven
om cadeautjes rond
te dragen en hoe ze
chocolaatjes verpakken. Er zijn ook
tal van activiteiten
voorzien waarbij je
de Sint en de pieten
kan ontmoeten. Volledige programma:
www.wevelgem.be/
sint

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

sneeuw en ijs

winterstrooiplan
Onze strooidiensten maken zich op om bij vriesweer komende winter ’s morgens de straten en fiets- en
voetpaden ijsvrij te maken. Op het moment dat wij ons op de weg wagen, hebben zij er doorgaans al
een paar uur strooien op zitten.

>CIJFER
Orgaandonatie
221 inwoners lieten zich sinds
de oproep in het tv-programma ‘Make Belgium
Great Again’ al registreren
als orgaandonor. In totaal
lieten 1089 mensen in onze
gemeente al weten dat ze na
hun overlijden levens willen
helpen redden. Jezelf laten
registreren als orgaandonor
is gratis, en kan altijd tijdens
de openingsuren van het Gemeenteloket. Wie trouwens
liever géén orgaandonor
wordt, kan dat ook laten registreren.

Planning
Er wordt een planning opgesteld waarbij verschillende strooimedewerkers van wacht zijn. Tussen 20
en 21 uur ’s avonds checken we de weersvoorspelling van het Belgische leger. Als de dag erop de code
geel, oranje of rood krijgt, wordt een berichtje gestuurd naar onze medewerkers dat ze de dag erna om
4 uur worden verwacht. Voor effectief gestrooid wordt, worden op een aantal vorstgevoelige locaties
steekproeven gedaan. Is het daar glad, dan vertrekken de medewerkers op strooitocht. Als het niet glad
is, wordt om 6 uur een tweede check gedaan voor alle zekerheid.
Strooironde
In de strooironde worden de straten opgenomen die veelvuldig gebruikt worden, omdat het verbindingswegen zijn, omdat er enkele bedrijven of winkels en scholen naast liggen, enz. Nieuw deze winter is dat
de fietspaden ook gestrooid worden. Vroeger werden die geborsteld, maar dat had niet het gewenste
effect. Voetpaden worden manueel gestrooid, de fietspaden worden met een tractor met zoutstrooier
aangepakt. Het is onmogelijk om te strooien in alle straten van Wevelgem. De strooironde die nu afgelegd
wordt is 100 km lang. Afhankelijk van de weersomstandigheden duurt het 4 tot 8 uur om die volledig af
te werken. Alle straten onder handen nemen, zou 24 uur tijd kosten. Bovendien werkt zout ook maar als
er voldoende op gereden wordt. Strooien in straten waar amper verkeer voorbij komt, haalt dus niets
uit. Tot slot is er nog een belangrijke factor: te veel strooizout is slecht voor het milieu.
Het blijft dus cruciaal dat iedereen bij glad weer voorzichtig blijft rijden en niet zomaar veronderstelt
dat er overal gestrooid werd.
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>RAAD
let op!

wegenwerken

ENKELE
PUNTEN
UIT DE
GEMEENTERAAD

Industriezone Gullegem - Moorsele
Op de industriezone Gullegem-Moorsele
wordt nog steeds goed doorgewerkt. Op dit
moment is de aannemer volop bezig met de
aanleg van de riolering in de Muizelstraat,
meerbepaald de rioolaansluitingen en heraanleg van het rijvak aan de kant van de
bedrijven. Binnenkort wordt gestart met de
werken op het andere rijvak. Er is nog steeds
een omleiding voor wie van Gullegem naar
Moorsele rijdt, via de Nijverheidslaan, Westlaan en Muizelstraat.

Vergeet het niet!
Vrachtwagenparking
Daarnaast wordt ook gewerkt aan de
vrachtwagenparking in de Westlaan. Er
komt een afsluiting, een toegangspoort en
een sanitair blok met toiletten en douche.
De toegangscontrole zal gebeuren via slagbomen.

sluitingsdagen
Al onze gemeentelijke diensten zijn gesloten op donderdag 1 november, vrijdag 2
november en uiteraard ook op zondag 11 november. Er is één uitzondering: de sporthallen kunnen op zondag 11 november wel open
zijn voor competitie- of bekerwedstrijden,
voor bestaande en nieuwe evenementen en
tornooien. Voor oefenwedstrijden, reguliere
trainingen, extra trainingen of losse verhuur
zijn de sporthallen gesloten.

De gemeenteraad heeft
66 115 euro vrijgemaakt voor
de aanstelling van een ontwerper voor de omgeving
rond het zwembad. Eerder
werd al budget vrijgemaakt
voor de ontwerper die zich
over het ontwerp van het
eigenlijke zwembad zal ontfermen.
De gemeente investeert
133 170 euro (excl. btw) voor
de aankoop van drie heetwatertoestellen. Die zullen
ingezet worden in de strijd
tegen onkruid, als alternatief voor pesticiden. Op dit
moment gebruiken onze
diensten branders om onkruid weg te branden, maar
heetwatertoestellen, waarbij onkruid met stoom wordt
aangepakt, zijn veiliger, gezonder en gebruiksvriendelijker.
Er komen twee dynamische
borden in de Torrestraat
die automobilisten in beide
rijrichtingen zullen waarschuwen voor de naderende
bocht. Die borden kosten
2845 euro per stuk.

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

5

>REPORTAGE
November is de maand bij uitstek
waarbij we een extra bezoek plannen aan het graf van onze overleden
geliefden. Dat de begraafplaatsen
er netjes bij liggen, is in de eerste
plaats dankzij onze enthousiaste medewerkers, maar ook dankzij
de inspanning van elk van ons. De
volgende begraafplaats waar wat
verfraaiingswerken gepland staan, is
die in Moorsele.

DANKZIJ ONS
ALLEMAAL
PROPERE
BEGRAAFPLAATSEN
Jan Accou is de medewerker van de gemeente die verantwoordelijk is voor de begraafplaats in Moorsele. In
het seizoen is hij er voltijds aan de slag.
Kritiek
Er komt wel eens kritiek op het onderhoud van de begraafplaatsen. ‘Ik merk dat het onderhoud van een
begraafplaats gevoeliger ligt bij de mensen dan het
onderhoud van pakweg een park,’ zegt Jan. ‘Als een
park of groenzone er even wat wilder uitziet, wordt dat
gemakkelijker aanvaard. Van een begraafplaats verwachten de mensen dat het er overal en op elk moment
perfect verzorgd bij ligt.’ Dat is echter niet altijd even
eenvoudig. ‘Het onderhoud van begraafplaatsen is veel
arbeidsintensiever dan de mensen denken,’ zegt Jan.
‘In de periodes dat het gras en het onkruid het snelst
groeien, kan ik amper volgen. Van zodra ik klaar ben
met het laatste stuk van de begraafplaats, kan ik weer
herbeginnen.’
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Een misverstand dat geregeld eens de kop opsteekt, is dat de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud tussen de graven. Bij de grafconcessie ‘huren’
de nabestaanden als het ware een stuk grond op de begraafplaats. ‘Net zoals
bij een woning is het de plicht van ‘de huurders’ om hun grafperceel, zowel de
zerk als de stroken er net naast dus, netjes te onderhouden’, zegt Geert Delaere
van de dienst Milieu. ‘Een begraafplaats die er heel netjes bij ligt, dat kan dus
alleen als iedereen zelf een steentje bijdraagt.’
Verfraaiingswerken
Jan houdt, ondanks de kritiek die er wel eens komt, nog altijd van zijn job. ‘Het
belangrijkste vind ik dat ik zelf nog tevreden kan zijn over mijn werk. Er zijn
ook veel vaste bezoekers die me aanspreken met complimentjes omdat de
begraafplaats er weer mooi bijligt. Dat doet me heel veel plezier.’ De gemeente
hecht veel belang aan de begraafplaatsen. De begraafplaats Moorselestraat in
Wevelgem kreeg recent nog een nieuw grafveld met urnekelders. De volgende
begraafplaats waar wat verfraaiingswerken gepland staan, is die in Moorsele.
Jan Accou
Verantwoordelijke
onderhoud begraafplaats Moorsele

‘Het onderhoud
van
begraafplaatsen is
veel
arbeidsintensiever
dan de
mensen
denken’

De huidige hoofdingang langs de Caesar Gezellestraat heeft maar een beperkte
parkeermogelijkheid. Het is de bedoeling om, na de heraanleg van de parking in
de Secretaris Vanmarckelaan, de toegang aan die kant op te waarderen. De as die
vanuit de Secretaris Vanmarckelaan naar de begraafplaats loopt, zal doorgetrokken
worden en aantrekkelijker worden aangelegd, met wat groen. Bij de aanleg van het
kunstgrasveld op het nabij gelegen sportcentrum is een strook van een tiental meter vrijgekomen aan de achterkant van de begraafplaats. Die zone zal opgenomen
worden in het ontwerp van de begraafplaats. De populieren die er op dit moment
staan, worden verwijderd. ‘Populieren zijn niet de meest geschikte boomsoort voor
die locatie’, zegt Geert Delaere. ‘Hun wortels reiken enorm diep en ver, en het hout
is tegelijk erg broos, waardoor er bij iets hevigere wind al snel takken afwaaien en op
de begraafplaats belanden.’ De bomen worden daarom vervangen door exemplaren
die beter geschikt zijn: linden, eiken en beuken, bijvoorbeeld.
‘Begraafplaatsen zijn niet meer louter de plaats waar geliefden begraven liggen,
het worden echte groene ontmoetingsplekken waar mensen graag willen vertoeven’, zegt Geert. ‘We streven daar ook zoveel mogelijk naar bij onze investeringen in begraafplaatsen. Dat begraafplaatsen een functie krijgen als ‘groen
park’, maakt dat niet elk deel van de begraafplaats even intensief onderhouden
moet worden. Bloemenweiden vormen bijvoorbeeld een mooie invulling. Op
dit moment worden uitbreidingszones ingericht als bloemenweide, net als de
vrijgekomen zones waar oude graven werden weggehaald.’
‘Naast de gekende manieren waarop mensen begraven worden, is er bovendien
steeds meer vraag naar alternatieve ‘natuurlijkere’ laatste rustplaatsen. Aan
dergelijke vragen willen we ook gehoor geven. Zo willen we in de toekomst in
deze groene uitbreidingszone van de begraafplaats graag de kans geven om
urnes te begraven aan de voet van een boom.’
Ophalen bloempotten
Familieleden die naar aanleiding van Allerheiligen bloemen op de gemeentelijke begraafplaatsen geplaatst hebben, kunnen de bloempotten
en kransen ophalen tegen 30 november. Na die datum worden ze eigendom
van de gemeente. Geplaatste bloem- en sierstukken moeten door de familie en nabestaanden zelf verwijderd worden. Ze kunnen gedeponeerd
worden in de verzamelpunten voor restafval op elke begraafplaats.
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>NIEUWS
Zwembaddagen

Zwemmerzwem
De jaarlijkse zwembaddagen staan dit jaar gepland
van 14 tot en met 18 november.
Op woensdag en zaterdag kunnen kinderen klauteren
op het piratenschip, zwemmen als zeemeerminnen en
zich laten schminken.
Na een sessie aquagym op donderdag genieten
50-plussers van een gratis consumptie en een pannenkoek.
Donderdagavond kan er gezwommen worden met
rustige muziek en sfeerverlichting.
Op vrijdag zijn kinderen welkom op de spetterende
zwembadfuif.
Het volledige programma vind je op
www.wevelgem.be/zwembaddagen.

BELEEF
voorstelling Plock!

Pas niet op
voor de verf!

> GEBOORTEBOOMPJE
Op zondag 25 november kunnen ouders van kindjes die
geboren zijn tussen 1 september 2017 en 31 augustus
2018 een geboorteboompje
aanplanten. Sinds 2003 is
dit een traditie in Wevelgem. Voor elke nieuwe spruit
wordt samen met mama,
papa, grootouders, meters en
peters een boompje geplant
op het provinciedomein Bergelen. Dat is intussen al een
klein stukje bos geworden.
Afspraak op zondag 25 november tussen 9 uur en 12 uur,
ouders worden persoonlijk
verwittigd.
8 WE ELGEM

Het cultuurcentrum pakt uit op zondag 18 november met
de leuke voorstelling Plock! in OC de Cerf, want dan is het
Kunstendag voor Kinderen. Een acrobaat maakt al draaiend,
zwevend, springend en rollend een schilderij. Je krijgt een
beschermpak tegen rondvliegende verfspatten. Er is een
voorstelling om 14.30 uur en één om 16 uur. Kunstencollectief SYL geeft na elke voorstelling een gratis workshop
action painting. Geschikt vanaf 4 jaar.
www.ccwevelgem.be/plock

Nick Ervinck
Atelierbezoek

Zondag 25 november kan je het atelier van
Nick Ervinck bezoeken, de kunstenaar die
onder meer de trofee voor Gent-Wevelgem
heeft ontworpen. Nick leidt je zelf rond in zijn
atelier. Een buitenkans voor liefhebbers van
kunst. www.ccwevelgem.be/nickervinck

Laura Lynn & Nonkel Jef
SENIORENFEEST

Nonkel Jef, Diana More, Showballet, Alfred &
Trix, Ivann en Laura Lynn komen op dinsdag 20
november naar de Porseleinhallen, voor het seniorenfeest om 14.15 uur. Tickets kosten 5 euro,
er is gratis busvervoer vanuit de deelgemeenten. 056 43 35 27 of welzijn@wevelgem.be.

>DOEN
Leve de sixties

Love, peace en
happiness
Op donderdag 15 november hult de Bib in het Park zich in de sfeer van
de jaren ’60, voor de lezing ‘Sixties’, door Rudolf Hecke.
Hecke trad in de jaren ’90 met diverse rockgroepen op, onder meer
Pop in Wonderland, in vele Vlaamse zalen en jeugdhuizen. De voorbije jaren ontpopte hij zich echter tot een begenadigd schrijver en
verteller. In zijn boek Sixties dompelde hij zich onder in het wonder
van 1968. Hij maakt brandhout van karikaturen en hij licht sluiers op
met fantastische anekdotes onder.
Dezelfde passie zit in zijn lezing ‘Sixties’, over de sfeer en de muziek
van de jaren ’60. Als woorden te kort schieten, neemt hij zijn gitaar
in de hand en speelt hij een nummer dat destijds de wereld leek te
veranderen.

3X BUIKJE

ROND

Deze maand kan je in elk van
onze deelgemeenten terecht
voor iets lekkers. Een rondje
buikje rond, zeg maar.

Rep je voor deze magische trip down memory lane om 20.15 uur naar
de bib. Kaarten kosten 10 euro en zijn te koop in de bibliotheek en
het CC. In november zet de bibliotheek de muziek van de jaren ’60
in de kijker.
www.wevelgem.be/sixties

1 november
REVEIL

Op 1 november dompelt Reveil de begraafplaats van
Moorsele onder in een warme gloed van ingetogen
muziek en lokale levensverhalen. Breng gerust een
kaarsje, fakkel of lichtje mee.
www.wevelgem.be/reveil

1

Herfstontbijtje

2

Kaas en wijn

3

Pannenkoekennamiddag

Worden het pannenkoekjes of wordt het toch
iets met perensiroop? We houden er graag de
spanning in. Kom proeven op vrijdag 9 november in OC De Stekke vanaf 8.45 uur. De kostprijs
is 8 euro. Schrijf in bij MO2 op 0470 93 67 67 of
MO2@moorsele.be.

Op 15 november organiseert het dienstencentrum Elckerlyc een gezellige kaas- en
wijnavond, vanaf 18 uur. Mee aan tafel schuiven kost 16 euro. Inschrijven kan via 056 43 55
10 of ldc.elckerlyc@ocmwwevelgem.be. Op 22
november is er trouwens ook een jaarlijks wildfestijn om 11.30 uur.

Op woensdag 28 november serveert LDC Het
Knooppunt heerlijke pannenkoeken met koffie
of thee, van 14 tot 16 uur. Voor 5 euro krijg je 2
pannenkoeken met suiker, koffie of thee, voor 6
euro kun je kiezen tussen 2 pannenkoeken met
advocaat of Crêpe Suzette met koffie of thee.
Meer info: 056 43 20 80, inschrijven is niet nodig.
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>INTERVIEW

“EEN KOSTBAAR
DUWTJE”
GEZOCHT: BUDDY’S, WEVELGEMNAARS MET HET HART OP
DE JUISTE PLAATS
Het OCMW is op zoek naar extra buddy’s, Wevelgemnaars die nieuwe inwoners willen helpen bij hun integratie in onze gemeente. Sinds de ‘buddywerking’ zes maanden geleden
werd gelanceerd in Wevelgem, zijn er zes buddy’s die nieuwe inwoners onder hun vleugels
nemen. Ze maken hen wegwijs in de gemeente, helpen hen om hun sociaal netwerk uit te
breiden, zorgen dat ze wat Nederlands kunnen oefenen,...
Kiana Verstraete heeft sinds
enkele maanden het gezin van
Abdulhakim uit Syrië onder haar
vleugels. ‘Abdulhakim en Manal
zijn enorm positieve en dankbare
mensen, die alle kansen grijpen
die we hen hier aanreiken. Ik help
hen daar heel graag bij.’
‘Nieuwkomers hebben het niet
altijd gemakkelijk om te integreren’, zegt Anne Dewitte, maatschappelijk werkster bij OCMW
Wevelgem. ‘Ze beheersen het
Nederlands nog niet zo goed en
hebben nog geen sociaal netwerk om op terug te vallen. Heel
wat zaken die voor ons evident
zijn, zijn dat voor hen niet.’
Buddy’s kunnen hen een duwtje in de goede richting geven.
‘Zo kunnen ze meegaan bij een
eerste bezoekje naar de bib of
10 WE ELGEM

de huisarts, hen vergezellen als
ze een huurwoning gaan bezichtigen, hen op weg helpen met
administratie voor de mutualiteit,… Gezinnen met kinderen
kunnen wel wat hulp gebruiken
bij de eerste inschrijving voor de
speelpleinwerking, bij een eerste keer oudercontact,… Door
nieuwkomers naar een sport-

‘Abdulhakim
en Manal zijn
enorm
positieve
en dankbare
mensen’
Kiana

club, jeugdbeweging of culturele
vereniging te leiden, kan je hen
helpen een sociaal netwerk op te
bouwen. Het gaat vaak om zaken die héél nuttig zijn voor onze
nieuwkomers, maar waar wij als
maatschappelijke assistent de
tijd voor missen.’
‘In een van onze gezinnen met een
buddy is er een zoon die geregeld
naar het ziekenhuis moet. De buddy is toen de eerste keer meegeweest met de bus naar het ziekenhuis, om te tonen waar ze een
vervoersbewijs kunnen kopen,
welke bussen ze het best nemen,
waar ze op en af kunnen stappen.
Ook bij aankomst in het ziekenhuis bleek de buddy heel waardevol te zijn voor de nieuwkomers.
Je weg vinden in AZ Groeninge als
je de taal niet beheerst, is allesbehalve evident. ’

Kiana neemt al sinds de start
van het buddyproject het gezin
van Abdulhakim uit Syrië onder
haar vleugels. ‘Wij hebben Abdulhakim meegenomen naar
de Samentuin, waar wij zelf een
perceeltje hebben en waar er
nog enkele vrij waren,’ vertelt
ze. ‘Het betekende voor hem
niet alleen een leuke hobby,
via de Samentuin leerde Abdulhakim ook andere mensen
kennen.’ De opbrengst van het
tuintje, courgettes, paprika,…
verwerkt Manal meteen in de
gerechten die ze klaarmaakt.
‘Ik heb ontdekt hoe graag ik in
de tuin werk,‘ zegt Abdulhakim.
‘Via ‘Wijkwerken’ help ik minder
mobiele mensen nu bij het onderhoud van hun tuintje.’
Kiana en haar vriend Lennert
Deleu hielpen het gezin intus-

‘Je kan
zelf bepalen
hoeveel
tijd je kan
vrijmaken,
en bij
welke
zaken je
graag wil
helpen’
Anne

sen ook met heel wat praktische
zaken. ‘Hoe wij hier sorteren, bijvoorbeeld, daar hadden ze toch
wel een woordje uitleg over nodig. Als er een brief in de bus valt
die ze niet goed begrijpen, kunnen ze altijd bij ons terecht. Ik
ben meegeweest naar de winkel
toen ze een laptop gingen kopen
voor hun oudste dochter, en ik
ga ook nu en dan eens helpen bij
het huiswerk van de kinderen.’
‘We zijn echt heel erg blij met de
hulp van Kiana en Lennert,’ zegt
Abdulhakim. ‘We doen ons best
om Nederlands te leren, maar het
is een erg moeilijke taal en een
beetje hulp nu en dan is nog heel
welkom.’
OCMW Wevelgem is op zoek
naar extra buddy’s om nieuwkomers te begeleiden door onze
gemeente. ‘Er zijn zeker nog

nieuwkomers die een buddy
goed zouden kunnen gebruiken’,
zegt Anne Dewitte. ‘Inwoners
die zich geroepen voelen zijn dus
méér dan welkom.’
Er wordt telkens een ontmoetingsgesprek gepland tussen de
buddy en de nieuwkomer (s) die
gematcht worden, om te kijken
of het klikt tussen beide partijen.
‘Je kan zelf bepalen hoeveel tijd
je kan vrijmaken, en bij welke
zaken je graag wil helpen’, zegt
Anne. ‘Het OCMW zorgt voor
vormingen, activiteiten waaraan buddy’s en nieuwkomers
kunnen deelnemen en een goeie
begeleiding met tussentijdse
evaluatie- en overlegmomenten. Je engagement is ook niet
eindeloos. Wanneer de begeleidingsperiode erop zit, kan je
zelf beslissen of je een nieuw
engagement wil aangaan.’
Kiana, Abdulhakim, DOuwe, Ritaj, Mon, Lennert en ahmad.

‘Iedereen heeft het zo al druk
genoeg, hoor je wel eens,’ zegt
Kiana. ‘Maar dit voelt echt niet
aan als een ‘opdracht’. We beleven zélf ook plezier aan de
dingen die we samen doen.
Zo gingen we recent eens
pizza eten die Manal zelf had
klaargemaakt. De kinderen vonden het súperlekker. We halen
zelf ook veel voldoening uit onze
inspanningen als buddy. Iedereen streeft hier in ons land veel
te veel zijn eigen geluk na, vind
ik. Daardoor raakt de solidariteit
verloren en worden we blind voor
de problemen van anderen. Dit
is een mooi project dat voor wat
tegengewicht zorgt.’

Zin om buddy te worden? Meld je aan via Anne Dewitte, 056
43 55 00 of anne.dewitte@ocmwwevelgem.be. We zijn op zoek
naar inwoners die een basiskennis Frans of Engels hebben, die
openstaan voor diversiteit op alle vlakken en die respectvol en
positief zijn. Buddy’s kunnen zich meerdere keren per maand
even vrijmaken voor een waardevolle begeleiding maar kunnen
tegelijk ook voldoende afstand bewaren om de nieuwkomers
de kans te geven bij te leren.

Manal, Abdulhakim, Ritaj en ahmad.
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>NIEUWS
Fietsveiligheid

>QUOTE

‘Ik
kom
graag naar
de bib en
ik kwam er
in de zomer
vakantielezen’

zorg dat
je gezien
bent!
Nu de dagen opnieuw korter worden, is het
’s morgens en ’s avonds weer donkerder op de
drukste momenten op de weg.
Tijdens deze donkere maanden is het nóg belangrijker dat je als fietser goed zichtbaar bent.
Goed functionerende lichten, degelijke reflectoren en fluorescerende kledij zijn daarbij echt
noodzakelijk. Zorg er ook zeker voor dat kinderen en jongeren goed zichtbaar zijn als je hen de
baan op stuurt. Zij zijn het meest kwetsbaar. De
gemeente zorgde alvast voor een fluohesje voor
alle kinderen van de Wevelgemse scholen. Fietshelmen zijn beschikbaar voor schooluitstappen
met de fiets.

BURGER
Extra opleidingen
AED

Charlotte Daels
Leerling van basisschool
SPWe Wevelgem

En óf er gelezen wordt in
de bibliotheek! Heel veel
klassen komen tijdens het
schooljaar geregeld op bezoek om samen met de juf
of meester op zoek te gaan
naar een spannend, grappig
of leerzaam boek. Tijdens de
grote vakantie konden
kinderen elke dinsdagmorgen hun leesvaardigheid
onderhouden tijdens
‘vakantielezen’.

11.11.11

Allemaal
Mensen
Wereldwijd ontvluchten miljoenen mensen oorlog,
armoede, klimaatverandering, ... oorzaken waar
11.11.11 elke dag aan werkt. Terwijl migratie vooral
wordt gezien als een probleem wil 11.11.11 een warme
boodschap brengen. 11.11.11 vraagt een rechtvaardig,
menselijk migratiebeleid, ‘want we zijn #AllemaalMensen onderweg naar beter’. Meer info vind je op
www.allemaalmensen.11.be
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156 Wevelgemnaars hebben al de
opleiding AED-en reanimeren gevolgd. Door het grote succes worden er extra opleidingssessies georganiseerd. Tijdens de opleiding
leren de cursisten een Automatische Externe Defibrillator (AED) te
gebruiken. Dit toestel kan bij hartfalen een mensenleven redden.
Schrijf je snel in via www.wevelgem.
be/hartveilig

We hebben het
gehaald!

Doordat minstens 254 Wevelgemnaars hun stem uitbrachten op een
van onze twee energieprojecten,
krijgen we van de Vlaamse overheid
31 457 euro steun bij de realisatie ervan. Het gaat om het verledden van
de openbare verlichting en de aankoop van een tweede elektrische
dienst- en deelwagen. Bedankt aan
iedereen om te stemmen.

>VRAAG
Sportreceptie

Sporttalent
gezocht
Ken je een Wevelgemnaar die het voorbije jaar individueel
of in teamverband een opmerkelijke sportieve prestatie geleverd heeft? Of een persoon die zich jarenlang achter de
schermen heeft ingezet?
Laat het ons weten via www.wevelgem.be/sportreceptie. Wij
zetten deze sportievelingen graag in de bloemetjes op de
sportreceptie. De huldiging vindt plaats op 18 januari om 20
uur in CC Guldenberg.
www.wevelgem.be/sportreceptie

Waar kan ik een
defect aan
de openbare
verlichting melden?

?

V

ia ons meldpunt krijgen we geregeld meldingen binnen over defecte openbare verlichting. We verwerken die met veel plezier, maar eigenlijk stuur je dergelijke meldingen
beter rechtstreeks naar Infrax.
www.infrax.be/defecte-straatverlichting

Verkiezingen

Bedankt!
Bedankt aan iedereen die op zondag 14 oktober meegeholpen
heeft om de verkiezingen zo vlot als mogelijk te laten verlopen. 330 mensen hebben als voorzitter, secretaris of bijzitter
de stem- en telverrichtingen in goede banen geleid. Daarnaast zetten ook de gemachtigde opzichters, de politie en
de medewerkers van het Rode Kruis hun beste beentje voor.
Dankjewel allemaal!

Er komen via ons meldpunt elk jaar zo’n 80 tot 100
meldingen binnen over defecte openbare verlichting. Lampen die niet werken of net wel blijven
branden overdag, verlichting die te vroeg wordt
uitgeschakeld, lampen die flikkeren, grondspots
die stuk zijn,… Die meldingen belanden bij Henk,
die die dan op zijn beurt doorgeeft aan Infrax.
Als je een defecte openbare verlichting wil melden, kan je dat beter rechtstreeks bij Infrax doen.
Dan krijgen ze daar sneller de boodschap door en
kunnen ze er ook sneller iets aan doen. Meldingen
kunnen online gestuurd worden via www.infrax.
be/defecte-straatverlichting. Wie liever belt, kan
dat op 078 35 34 33.
Henk Defraye
Administratief medewerker
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HOE
STA
JIJ
STIL
BIJ DE
GROTE
OORLOG?

Op 11 november
vieren we de 100ste
verjaardag van
het einde van de
vreselijke Eerste
Wereldoorlog. Die
dag is meteen ook
het eindpunt van
een herdenking die
vier jaar duurde. Op
welke manier hou
jij de herinnering
aan de Grote Oorlog
levendig?
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‘De 63
burgerslachtoffers
herdenken op
11 november’

I

‘Dagboekfragmenten uit
WO1 gebruiken
in de klas’

A

n totaal keerden 52 gesneuvelde Wevelgemse jongens niet terug naar huis na de
oorlog. Ik zal er graag bij zijn wanneer er
nu, honderd jaar na het neerleggen van de
wapens, hulde aan hen gebracht wordt. Wevelgem kende tijdens de Grote Oorlog ook 63
burgerlijke slachtoffers. Eerder dit jaar haalde heemkundige kring Wibilinga het vergeten verhaal van die burgerslachtoffers naar
boven. Op 11 november worden ze herdacht
en hun namen vereeuwigd. Mijn aandacht die
dag zal zeker ook gaan naar mijn grootnonkel Leon Vermaut die enkele weken vóór de
wapenstilstand sneuvelde bij de bevrijding
van Wielsbeke. Op vraag van de familie kreeg
Leon na de oorlog zijn laatste rustplaats dicht
bij huis op de gemeentelijke begraafplaats in
Wevelgem. Op 11 november wordt er op zijn
grafzerk een ‘14-18 Pro Patria’-huldeplaatje
aangebracht, zodat de zerk nooit verloren
gaat en Leon blijvend herinnerd wordt.

l enkele jaren gebruik ik in mijn klas
de prachtige website van de provincie
West-Vlaanderen ‘Nooit meer oorlog’.
Daarin zijn dagboekfragmenten van de Koolskampse soldaat Jérôme Seynhaeve verwerkt
die de leerlingen onmiddellijk de gruwel van
de Eerste Wereldoorlog doen aanvoelen. Dit
deel van onze geschiedenis spreekt de kinderen heel erg aan. Dat merk ik telkens weer aan
de vele vragen die ze hebben en aan de manier waarop ze meeleven met de personages.
Het is zeker nodig om de herinnering aan de
oorlog levendig te houden, ook nu die meer
dan honderd jaar achter ons ligt. Het valt me
op hoe weinig de kinderen bij de start over
dit onderwerp weten, terwijl het hen nochtans echt boeit. Als kind in het vierde leerjaar
vertelde meester Marc me verhalen over de
Eerste Wereldoorlog en die zijn me altijd bijgebleven. Hopelijk kan ik hetzelfde betekenen voor de leerlingen van mijn klas.

Willy Naesens – 63 jaar

Bert Vanhauwaert – 42 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

‘Mijn foto’s
tentoonstellen
in de bib’

D

e Grote Oorlog herdenk ik niet op vaste
momenten, de herdenking ervan laat
me eigenlijk nooit los. Ik ben al geboeid
door de oorlog van toen ik nog een kind was
en fantaseerde over de soldaten in de Westhoek. Sinds 2010 heb ik me als gepassioneerd
fotograaf verder verdiept in die oorlog. Het is
indrukwekkend wat er in het landschap nog allemaal te zien is dat aan die periode herinnert.
Vanaf de start van de herdenkingen in 2014 zijn
Philippe Delameilleure en ik samen de website
FotoshootWO1oo begonnen. De publicatie
van een boek in 2015 was een mooie bekroning. Ik ben erg blij dat ik bij het einde van de
herdenkingsperiode een fototentoonstelling
mag verzorgen in de bib van Wevelgem. Philippe vult mijn foto’s aan met bodemvondsten,
zodat de WO haast tastbaar aanwezig zal zijn.
Op 11/11 hoop ik in Bergen een plechtigheid te
kunnen bijwonen voor een van de laatste Canadese gesneuvelden op 11/11/1918.

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.bin-wevelgem.be

OCMW Wevelgem
056 43 55 00

Nick Mol – 44 jaar
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axeldejonghe

Let’s play ball
#igwevelgem
#iggullegem

frankyvanhoutteghem

Man in the mirror. Love this piece of art in our town.
#8560 #igwevelgem #streetart #joachimofficial #t3
#indiansummer

>TAG

overgankftcoulibaly

Derde plaats
gescoord
#overgankftcoulibaly
#petanque
#ricard #bigballs
#slavlife
#igwevelgem
#vdbphotography
#chirojongenswevelgem

koen_vanbelle

vanessa_

Ook de ochtend brengt
mooie plaatjes in de Bergelen #picoftheday #igwevelgem #bergelen #notreadytogiveupsummer

mestdagh

WZC St-jozef
Moorsele gastvrij
#rommelmarkt
op de Platse
# sfeer & gezelligheid
#igwevelgem

sven_vangheluwe

Wandeltochtje #chirojongenswevelgem #igwevelgem #speelclub

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

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

