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Dag van de 
jeugdbewe-
ging 
Op vrijdag 19 okto-
ber gaat iedereen 
weer in uniform 
naar school of naar 
het werk want dan 
is het de ‘Dag van de 
jeugdbeweging’. Na 
schooltijd roepen we 
de typische jeugd-
bewegingssfeer op 
met een gezellige 
zangstonde rond 
het kampvuur. Tus-
sen 18 uur en 19 uur 
zijn alle kinderen, 
tot 12 jaar, van har-
te welkom voor een 
junior-zangstonde. 
Vanaf 20 uur doen 
we dit nog eens 
over voor de oudste 
leden en de leiding. 
Niemand minder dan 
Tom Helsen komt 
een akoestische set 
verzorgen. 
www.wevelgem.be/

dagvandejeugdbe-

weging

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

>BEELD
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BELEID 14 oktober

Verkiezingen 2018 
Op 14 oktober gaan we naar de stembus voor de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen.  

Stembureaus
De stembureaus zijn open van 8 uur tot 13 uur.  Check zeker het nummer en adres van het stembureau 
waar je naartoe moet. Dit staat op je oproepingskaart.

Oproepingskaart
Je vindt je oproepingskaart in de bus tegen 29 september. Ontvang je deze niet of ben je ze kwijt, kom 
dan langs op de dienst Burgerzaken.  

Extra openingsuren dienst Burgerzaken
De dienst Burgerzaken is extra open in Wevelgem, Moorsele en Gullegem op zondag 14 oktober van 8 
tot 13 uur.

Volmachten
Kan je zelf niet komen stemmen, geef dan volmacht aan een andere kiezer.  Volmacht geven kan enkel 
in bepaalde situaties. Deze vind je op www.wevelgem.be/verkiezingen of vlaanderenkiest.be. Je vindt 
er ook het volmachtformulier of je kan ervoor langskomen op de dienst Burgerzaken.

De kiezer die volmacht krijgt, moet naar het stembureau van de kiezer die volmacht geeft met: ingevuld 
en ondertekend volmachtformulier, het attest dat bij de volmacht hoort (bijvoorbeeld medisch attest), 
de oproepingskaart van zichzelf en die van de kiezer die volmacht geeft en zijn eigen identiteitskaart.

www.wevelgem.be/verkiezingen

>CIJFER
Wevelgem heeft 56 
kinderopvang-
initiatieven
48 daarvan staan dagelijks in 
voor de opvang van kinderen 
van 0 tem 2,5 jaar. Daarnaast 
zijn er ook nog 8 buiten-
schoolse kinderopvangini-
tiatieven voor onze school-
gaande kinderen.

Op 10 oktober, de ‘Dag van 
de onthaalouder’, bedanken 
we hen uitgebreid voor hun 
enthousiasme en professi-
onele verzorging van onze 
oogappels.

> NIEUWS



www.wevelgem.be

Nieuwe 
gemeen-
telijke 
website
Op 1 oktober wordt onze nieuwe gemeen-
telijke website gelanceerd. De nieuwe www.
wevelgem.be werd ontwikkeld in samen-
werking met de intercommunale Leiedal. 

Een van de belangrijkste wijzigingen is dat 
de website veiliger is gemaakt, en het dus 
minder eenvoudig wordt voor cybercrimi-
nelen om onze website aan te vallen. 

De grootste voordelen die je als gebruiker 
echter zal merken, is dat de openingsuren 
van onze diensten veel overzichtelijker te-
rug te vinden zijn, en je dankzij een effici-
entere zoekmachine gemakkelijker zaken 
kan opzoeken. 

Herdenken

Begraaf-
plaatsen 
Allerhei-
ligen
Op Allerheiligen en Allerzielen herdenken 
we onze overleden geliefden de meeste 
families plannen dan hun kerkhofbezoek. 
Daarom vragen we om van 31 oktober tot 
en met 2 november geen graftekens of 
bijhorende voorwerpen te plaatsen/weg 
te nemen, geen opschriften op graftekens 
te beitelen, geen bouw- of schilderwerken 
uit te voeren, de begraafplaatsen niet op 
te gaan met kruiwagens, ladders of werk-
tuigen.

Je mag kransen en bloemen neerleggen en 
de graftekens reinigen. 

Beplantingen, bedekkingsmaterialen en an-
dere mogen enkel geplaatst worden binnen 
de afmetingen voorzien voor het plaatsen 
van het grafteken. 

>RAAD
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ENKELE 
PUNTEN
UIT DE 
GEMEENTE-
RAAD

Subsidiereglement inzake 
inbraakpreventie
De gemeente wil haar inwo-
ners met een nieuwe sub-
sidie aansporen een aantal 
eenvoudige maatregelen uit 
te voeren aan hun woning 
in het kader van inbraak-
preventie. Het gaat om de 
beveiliging van alle buiten-
deuren en andere gevel- 
openingen die direct toe-
gang geven tot de woning, 
en de installatie van veilig-
heids- of schrikverlichting.  

Onderzoeksbureau gezocht 
voor mobiliteitsonderzoek
Voor de opmaak van het ge-
meentelijk mobiliteitsplan is 
de gemeente op zoek naar 
een onderzoeksbureau dat 
het huidige mobiliteitsge-
drag verder onderzoekt en 
een aantal mobiliteitscon-
cepten opmaakt voor enkele 
specifieke deelgebieden. 

Slopen pastorie 
Sint-Theresia 
De leegstaande pastorie-
woning Sint-Theresia wordt 
afgebroken. Op de plaats van 
de pastorie komt een groen-
zone/ontmoetingsplein. Het 
ontwerp werd gerealiseerd 
in overleg met de buurtbe-
woners. 

  
Volg de 
gemeenteraad 
op de voet

www.wevelgem.be/ 

gemeenteraad
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PROEF-
PROJECT 

OPENBARE 
VERLICHTING

‘Wevelgem besloot in 2010 als een van de voortrekkers 
in de ruime regio de openbare verlichting gedeeltelijk te 
doven in bepaalde straten en op bepaalde tijdstippen, 
om op die manier energie te besparen,’ zegt Nathalie 
Versavel van de sector Grondgebiedszaken. ‘In een aan-
tal wijken werd bij wijze van proef 1 lamp op 2 gedoofd 
tussen middernacht en 5 uur ’s morgens. Sinds 2015 
worden in álle straten in Wevelgem, met uitzondering 
van de gewestwegen, alle lichten gedoofd tussen 0.30 
uur en 4.30 uur op maandag-, dinsdag-, woensdag- en 
donderdagnacht.’ 

Besparing energieverbruik
Die beslissing spaarde heel wat energie. ‘Als we het 
energieverbruik van de openbare verlichting in 2016 
naast het energieverbruik in 2010 leggen, zien we dat 
deze maatregel een energiebesparing van 1 150 Mega-
wattuur opleverden. Dat is niet alleen een goeie zaak 
voor de natuur, maar ook voor onze portemonnee: dat 
komt neer op een besparing van ongeveer 170 000 euro 
op jaarbasis.’

De afgelopen weken werd op drie 
locaties in de gemeente de huidige 
verlichting vervangen door led-ver-
lichting: in de omgeving van de 
Zwaenebloem-, Blauwbloem-, Ak-
kerwindestraat, in de omgeving van 
het Lommergoed in Gullegem en 
in de omgeving van de Kafhoek in 
Moorsele. De gemeente investeert 
131 091,69 euro in die omschakeling. 
Het gaat om een proefproject, in 
samenwerking met netbeheerder 
Infrax. 

>REPORTAGE
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‘Op vlak 
van 

openbare 
verlichting 

hoort 
Wevelgem 

bij een 
van de 
besten 

van 
de klas.’

Infomoment
Het nieuwe regime gaat op 4 oktober van start in de drie proefwijken. Die 
dag wordt om 19.30 uur een infomoment georganiseerd rond het proef-
project, op het pleintje in de Blauwbloemstraat. Elke inwoner van onze 
gemeente is welkom, maar we nodigen in het bijzonder de inwoners uit 
van de drie wijken waar het proefproject plaats vindt: de omgeving van de 
Zwaenebloem-, Blauwbloem- en Akkerwindestraat, de omgeving van het 
Lommergoed in Gullegem en de omgeving van de Kafhoek in Moorsele. 

Energiezuinige led-verlichting
Wevelgem wil, om nog meer energie te besparen, op termijn alle lampen van 
het openbaar verlichtingsnet vervangen door energiezuinigere led-lampen. 
‘Die ingreep levert heel wat extra mogelijkheden op. Led- verlichting kan je 
immers individueel sturen. Zo kan je bijvoorbeeld de lampen in de ene straat 
uitschakelen en in de andere niet, en ook met de lichtsterkte van de verlich-
ting ‘spelen’. Bijvoorbeeld: door in een straat de lampen enkele uren op 80% 
lichtsterkte te laten branden, kunnen we voor hetzelfde energieverbruik de 
lampen in die straat ’s nachts met een lichtsterkte van 20 % laten branden, 
in plaats van ze op dat moment volledig te doven. Bij 80% is de zichtbaarheid 
even goed als bij 100%, terwijl je met een lichtsterkte van 20% ’s nachts toch 
wel al veel beter ziet dan bij het volledig doven van de openbare verlichting.’ 

Dit zou een manier zijn om tegemoet te komen aan signalen die we vanuit de 
bevolking kregen. ‘Hoewel criminaliteitscijfers het tegendeel aantonen (het 
aantal inbraken in 2015 was 96, in 2017 was dat 71), voelen bewoners zich vaak 
onveiliger in het donker.’

Proefzones
De drie zones waar nu led-verlichting wordt geïnstalleerd, dienen als proefzone. 
‘We kennen de mogelijkheden die er zijn met led-verlichting, alleen blijft het 
een grote uitdaging om de technische kant daarvan uit te werken’, zegt Joost 
Cuvelier van Infrax. Dat Wevelgem gastgemeente is van dit pilootproject, is 
geen toeval. ‘Wevelgem is toch altijd een trekker geweest als het op een milieu-
bewust energiebeleid aankomt’, zegt Joost Cuvelier. ‘Telkens er investeringen 
gepland zijn aan de gemeentelijke gebouwen, wordt zoveel mogelijk gekozen 
voor energiebesparende maatregelen en ook op vlak van openbare verlichting 
hoort Wevelgem bij een van de besten van de klas. Wevelgem was voor ons 
dus een geschikte partner voor dit pilootproject en Wevelgem zelf was op zijn 
beurt ook vragende partij.’

Wevelgem is de eerste gemeente in West-Vlaanderen waar een proefproject 
met dimbare led-verlichting wordt gelanceerd. De nationale primeur was echter 
voor de Limburgse stad Sint-Truiden. Het startte in 2014 met de led-verlich-
ting van enkele monumenten van de stad. Intussen wordt ook de straatver-
lichting geleidelijk aan vervangen  door energiezuinigere led-verlichting. De 
ervaringen zijn heel positief. ‘Er is veel minder lichtpollutie omdat het licht bij 
led-verlichting veel gerichter wordt verspreid’, zegt Liesbeth Radoes van de 
gemeente Sint-Truiden. ‘Naast het feit dat led-verlichting sowieso al minder 
energie verbruikt, zijn er ook veel minder onderhoudsinterventies nodig en 
hebben de lampen ook een langere levensduur, wat led-verlichting nog extra 
interessant maakt. Het licht wordt ten slotte ook als aangenamer ervaren.”

Joost Cuvelier

Coördinator project 

bij Infrax
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Doe eens gek

Dansen 
tussen 
boeken
Moet je in de bib altijd stil zitten en stil zijn? Passerelle 
vindt van niet. De groep laat zich inspireren door ver-
halen en teksten en danst vrolijk tussen de rekken en 
de boeken. Dans je mee? In een driedaagse zetten we 
de bib op stelten voor een uniek danskampje!

Praktisch
29 - 31 oktober | 9 - 12 uur en 13.30 - 16.30 uur (opvang 
mogelijk voor en na de activiteit en over de middag) 
3e t.e.m. 6e leerjaar | 36 euro (€1 extra per middagop-
vang, opvang voor en na is gratis)

Wil je inschrijven? Ben je op zoek naar meer span-
nende vakantieavonturen? 
Bekijk de nieuwe Doewa-Checkta najaar 2018. 
www.wevelgem.be/doewacheckta

CC Wevelgem

Isolde
Zaterdag 6 oktober speelt Isolde Lasoen met haar band in CC 
Guldenberg. Isolde is gekend als drumster bij Daan, maar ze 
heeft ook haar eigen soloproject. Ze toert momenteel langs 
de theaterzalen met haar album ‘Cartes Postales’. Gekende 
singles van haar zijn ‘Provocateur’ en ‘Road n°1’. Met haar 
zoetgevooisde stem en liefde voor rijke orkestratie doet 
Isolde je wegdromen naar zwoele Zuid-Franse avonden. 
Een aanrader.
www.ccwevelgem.be/isolde

> MULTI-
SPORTKAART
Voordeliger én meer sporten, 
dat kan met de multisport-
kaart! Hiermee kunnen spor-
tievelingen gedurende een 
periode of voor een volledig 
jaar deelnemen aan alle spor-
ten uit het wekelijks aanbod 
van de Wevelgemse sport-
dienst. De sportkaart kan je 
aankopen op de sportdienst.
www.wevelgem.be/

sportkaarten

UITPAS
  OMRUILVOORDElen

Er is een nieuwe website waar je makkelijk 
kan zoeken tussen de vele UiTPAS omruil-
voordelen. Surf naar www.wevelgem.be/
omruilvoordelen en zoek per gemeente, op 
je aantal punten, op het soort omruilvoor-
deel, …

OPENDEUR 
 MOLENS EN FAS MUSEUM

Wil je een molen eens langs de binnenkant 
zien? Of wil je meer weten of 100 jaar lucht-
vaart? De Wevelgemse Molens en het FAS 
MUSEUM zijn gratis te bezoeken op zondag 7 
oktober van 14 – 17 uur. 

>NIEUWS

BELEEF
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100 jaar geleden
 BEVRIJDINGSHERDENKING

De gemeente Wevelgem herdenkt op zaterdag 13 
oktober de bevrijding van Moorsele en Gullegem 
door de Britse 36th (Ulster divisie). Iedereen is van 
harte welkom om  14 uur op de Britse WOI-begraaf-
plaats in de Minister De Taeyelaan.
www.wevelgem.be/bevrijdingsherdenking

Zuidwesterzinnen

TOPAUTEURS AAN 
HET WOORD
Op vrijdag 26 oktober is er in de bib een bijzondere literaire avond.
Twee topauteurs vertellen over hun leven, hun inspiratie, hun ver-
beelding en hun engagement.

In ‘De mensengenezer’ vertelt Koen Peeters hoe een West-Vlaamse 
boerenzoon de ouderlijke boerderij ontvlucht, intreedt in een streng 
klooster en uiteindelijk in Congo belandt waar hij gefascineerd raakt 
door genezingsrituelen van de Yaka.

Margot Vanderstraeten schreef in 2016 ‘Mazzel Tov’, een meeslepend 
verhaal over opgroeiende kinderen in een modern-orthodox joods 
milieu, gezien door de ogen van een niet-joodse jonge vrouw.

De gesprekken vinden plaats in de Bib in het Park en in de Goede-
renloods. Je kan beide lezingen bijwonen, tussenin is er livemuziek 
in het park. In de bib kun je de tentoonstelling ‘Humanity’ van Mieke 
Teirlinck bezoeken.

Aanvang om 19 uur | prijs: 10 euro of 5 euro + 10 UiTPASpunten (te 
koop in de bib en het cc).
www.wevelgem.be/zuidwesterzinnen

VORMING

1

3X

2

3

Bij het cultuurcentrum kan je te-
recht voor kunstzinnige cursus-
sen. Drie keer kan je je artistieke 
duivels ontbinden.  
 

Boek schrijven 
Altijd al je eigen boek of verhaal willen schrijven, 
maar je weet niet hoe of wat? In de tweedaagse 
cursus ‘Hoe begin je aan een boek’ zet journalis-
te Hilde Van Malderen je op goede weg. De cur-
sus geeft je een goed beeld van wat een boek 
schrijven inhoudt. za 13 en 20/10 van 10 tot 16 
uur in Bib in het Park www.ccwevelgem.be/boek

Schilderen
In de cursus ‘Schilderen als grootmeesters’ 
verken je verschillende stijlen en materialen. 
De cursus is toegankelijk voor wie weinig of 
geen ervaring heeft. Di 16 en 23/10 en 6, 13, 20 
en 27/11 van 19 tot 21 uur in het Atelier Plastische 
Kunsten. www.ccwevelgem.be/schilderenals-

grootmeesters  

Smartphone fotografie 
Naast fotografische tips krijg je in de cursus ook 
een overzicht van populaire apps waarmee je 
foto’s kan nabewerken of delen. Je leert ook hoe 
je je foto’s kan bewaren in de cloud. Bepaalde 
voorkennis of vaardigheid is niet nodig. Wo 
24/10 om 20 uur in de Porseleinhallen. 
www.ccwevelgem.be/schilderen 

>DOEN



Het was inwoner Simon Ver-
schelde die bij de gemeente 
kwam aankloppen met de vraag 
om na te denken over een alge-
meen reglement. Hij plantte acht 
jaar geleden een druivelaar om 
zijn voorgevel wat ‘op te groe-
nen’ en intussen heeft hij er ook 
nog enkele bloembakken met 
extra bloemen en planten naast 
gezet. Hij heeft zelfs een gevel-
bank geïnstalleerd, zodat hij er 
ook even kan buiten zitten.  

‘Zo’n geveltuintje zorgt voor 
méér contact tussen de buren’, 
vertelt hij. ‘Anders ben je telkens 
maar een paar seconden buiten, 
net voor je vertrekt of vlak voor 
je terug thuiskomt. Met het ge-
veltuintje ben je méér tijd buiten 
terwijl je je tuintje wat onder-
houdt of je planten water geeft. 
Het zorgt ervoor dat je meer 

niet. De eerste keer dat ik buiten 
aan het werk was toen ze voorbij 
fietste, is ze gestopt en hebben 
we een praatje gemaakt.’

‘Naast het sociale aspect van 
een geveltuin is zo’n tuin, hoe 
klein ook, heel erg goed voor de 
biodiversiteit. In mijn druivelaar 
heb ik bijvoorbeeld nog een nest 
duiven te gast gehad. Maar ook 
wie het iets minder groot ziet en 
enkel een paar bloemetjes bui-
ten zet, zal meteen merken dat 
er vlinders en bijtjes op afkomen. 
Ik vind dat zelfs met zo’n kleine 
ingreep je huis er meteen al veel 
meer ‘uitnodigend’ uitziet.’ 

Simon raakt bijna niet uitgepraat 
over de vele voordelen van een 
voortuin. ‘Het maakt ook ge-
woon dat je straat er gezelliger 
en groener uitziet. Een vleug-

GEVELTUINTJES? 
JA, GRAAG!

Wevelgem heeft een reglement voor geveltuintjes uitgewerkt. Met het reglement wil de 
gemeente zoveel mogelijk mensen aanzetten om er ééntje aan te leggen, want gevel-
tuintjes zorgen voor meer sociaal contact in de buurt én ze maken straten ook gezelliger 
en groener.

je groen geeft onze straat een 
rustigere indruk, vind ik. En het 
is toch ook gewoon plezanter 
thuiskomen in een straat die niet 
enkel stenen en beton telt, maar 
ook wat groen?’

Op vraag van Simon werd een 
reglement opgesteld voor ge-
veltuintjes. ‘De vuistregel is ei-
genlijk dat je creatief mag zijn, 
maar géén andere mensen mag 
hinderen’, zegt Geert Delaere 
van de dienst Milieu. ‘Je plant 
bijvoorbeeld best géén gevel-
klimmer vlakbij de perceelgrens, 
als je buur liever niet heeft dat 
je boom of struik zich een weg 
baant op zijn gevel.’
En ook voorbijgangers mag je 
niet hinderen. ‘Normaal moet 
je op een stoep anderhalve me-
ter vrijlaten voor passage, maar 
we stellen ons wat soepel op 

>INTERVIEW

contact hebt met je buren. Er is 
bijvoorbeeld een dame die hier 
geregeld voorbij fietst. Vóór ik 
een geveltuintje installeerde, 
begroette ik die telkens als ze 
voorbijkwam, maar méér ook 

10 WE ELGEM

GEVELTUINTJES MAKEN DE WOONSTRATEN EEN PAK 
AANTREKKELIJKER EN GEZELLIGER.

‘Gevel-
tuintjes 
zorgen 

voor 
méér 

sociaal 
contact in 
de buurt.’

Simon



wat betreft deze regel, als het 
op geveltuintjes aankomt. De 
meeste voetpaden zijn immers 
maar anderhalve meter breed, en 
dan zouden er haast nergens ge-
veltuintjes gerealiseerd mogen 
worden. Eén meter vrij houden is 
voldoende, want dan is er plaats 
genoeg voor rolstoelen en kin-
derwagens. Opgelet: je mag wel 
niet over de hele lengte van je 
gevel een deel van het voetpad 
innemen, zodat voorbijgangers 
elkaar nog gemakkelijk kunnen 
kruisen.’ 

‘Inwoners mogen zelf eventueel 
een stoeptegel verwijderen om 
een plant of struik te planten, 
maar de afspraak is wel dat de 
stoep in de originele toestand 
hersteld moet worden, als de 
inwoners de struik terug verwij-
deren.’ 

11

Zelf een aanvraag doen?
Wie een aanvraag wil doen om een geveltuintje te realiseren, 
kan dat via de www.wevelgem.be/geveltuin. De dienst Milieu 
coördineert de aanvragen die binnenkomen. Indien nodig komt 
de gemeente ter plaatse kijken om een gepast oordeel te vel-
len. Meer info: dienst Milieu, Vanackerestraat 12, 056 43 34 60 
of groen@wevelgem.be. 

‘De 
vuistregel is: 

creatief 
zijn 

zonder 
anderen

te 
hinderen.’

Geert

‘Je hoeft geen omgevingsver-
gunning aan te vragen voor de 
aanleg van een geveltuintje, 
maar je moet dit wel aanvra-
gen via de gemeente. De dienst 
Openbare Infrastructuur & Mo-
biliteit checkt of er onder het 
voetpad geen leidingen lopen 
die beschadigd kunnen worden 
als er een boom of struik wordt 
geplant’, zegt Geert Delaere. ‘De 
dienst Stedenbouw checkt of de 
geveltuin in regel zou zijn met de 
stedenbouwkundige voorschrif-
ten daar, en de dienst Milieu 
geeft raad over de plantkeuze. 
Een rozenstruik, met doornen 
die voetgangers kunnen hinde-
ren, is bijvoorbeeld minder ge-
schikt dan een druivelaar.’

Sowieso is de gemeente het idee 
van geveltuintjes erg genegen, 
en wil ze haar inwoners zelfs 
stimuleren om er eentje te be-
ginnen. ‘Het maakt woonstraten 
immers een pak aantrekkelijker 
en gezelliger. We proberen zelf 
ook voor zoveel mogelijk groen 
te zorgen in onze gemeente, 
maar dat lukt niet overal, omdat 
de straat te smal is, of omdat er 
ondergrondse leidingen roet in 
het eten strooien. Die gevel-
tuintjes nemen weinig plaats in 
en kunnen daar een goed alter-
natief voor vormen.’ 

 Simon Verschelde
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BURGER

Grati s onderzoek voor vrouwen van 50 tot en met 69 jaar.
Het Bevolkingsonderzoek Borstkanker geeft vrouwen van 50 tot en met 69 jaar de kans 
om elke twee jaar een screeningsmammografie te laten nemen. Het bevolkingsonderzoek 
maakt het mogelijk om borstkanker al in een vroeg stadium op te sporen en te behandelen. 
Voor meer informatie kun je terecht op het gratis nummer 0800 60 160.

Ontdek hoe ook jij 
kan deelnemen op 
www.bevolkingsonderzoek.be

TIJDIG 
OPSPOREN IS 
BELANGRIJK

WIJ DOEN HET. 
EN WAT DOE 

JIJ?
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OKTOBER

BORST-
KANKER-
ONDERZOEK
Oktober is maand van het bevolkingsonderzoek 
borstkanker. Je krijgt van het Centrum voor Kan-
keropsporing een uitnodigingsbrief als je tot de 
leeftijdsgroep 50 - 69 jaar behoort en het twee 
jaar geleden is dat je een screeningsmammogra-
fie liet nemen. Vroegtijdige opsporing is de beste 
bescherming tegen borstkanker.

Een screeningsmammografie kan afwijkingen in 
je borsten vroegtijdig opsporen, lang voordat je 
er zelf iets van merkt. Doordat de ziekte vroeger 
wordt vastgesteld, kunnen verwikkelingen of 
een zwaardere behandeling worden vermeden 
en is de kans op volledige genezing groter.

WEVELGEMSE NIEUWKOMERS

Gezocht: 
Buddy’s
De buddywerking draait op volle toeren.  Daarom 
zoeken we nieuwe vrijwilligers om nieuwkomers 
wegwijs te maken in het Wevelgemse dagelijks le-
ven. Wij matchen je met een gezin dat bij je past en 
zorgen voor de nodige ondersteuning. 

Iets voor jou? Wil je meer informatie of wil je buddy 
worden? Neem dan contact op via anne.dewitte@
ocmwwevelgem.be

 aanvraag school- of 
studietoelage ‘18-’19
1 op 4 studenten heeft recht op 
een school- of studietoelage. Om 
jouw recht te onderzoeken doe je 
best een aanvraag. Via www.stu-
dietoelagen.be kan je een digitale 
aanvraag doen of je automatisch 
dossier aanvullen met je eID en 
pincode.  Dit kan tot en met 1/6/19.
Hulp of meer info nodig? Je kan 
terecht in het gemeenteloket, ann.
verhaeghe@wevelgem.be of  56 43 
34 00. 

 Griepprik
Laat griep deze winter in de kou 
staan en haal vanaf half oktober je 
griepprik. Griep is een bemettelijke 
ziekte van de luchtwegen. Meestal 
genees je vanzelf na enkele dagen, 
maar bij sommigen kan griep ern-
stige gevolgen hebben. 65-plussers, 
zwangere vrouwen en mensen met 
gezondheidsproblemen laten zich 
daarom best elk jaar vaccineren.

>QUOTE

‘Mijn 
kampioenen-

vink 
Henk 
heb ik 

genoemd 
naar mijn 
petekind’

>NIEUWS

Kampioen

vinkenzetting

Jan Claerhout (79) werd 
dit jaar kampioen bij de 
Wevelgemse vinkenclub de 
Jonge Zangers. Hij won met 
zijn vink ‘Henk’, die over vier 
vinkenzettingen het best 
presteerde.  Al 60 jaar is Jan 
een enthousiaste vinken-
zetter. 



13

Grati s onderzoek voor vrouwen van 50 tot en met 69 jaar.
Het Bevolkingsonderzoek Borstkanker geeft vrouwen van 50 tot en met 69 jaar de kans 
om elke twee jaar een screeningsmammografie te laten nemen. Het bevolkingsonderzoek 
maakt het mogelijk om borstkanker al in een vroeg stadium op te sporen en te behandelen. 
Voor meer informatie kun je terecht op het gratis nummer 0800 60 160.

Ontdek hoe ook jij 
kan deelnemen op 
www.bevolkingsonderzoek.be

TIJDIG 
OPSPOREN IS 
BELANGRIJK

WIJ DOEN HET. 
EN WAT DOE 

JIJ?
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Groepsaankoop

zonne-
panelen
Net als de voorbije drie jaar doet Wevelgem mee met de 
West-Vlaamse groepsaankoop zonnepanelen, georgani-
seerd door het Oostendse Autonoom Gemeentebedrijf EOS. 
Vorig jaar werden zo 86 Wevelgemse daken voorzien van 
PV-panelen. Dit blijft financieel en ecologisch een goede 
investering. 

Inschrijven kan tot 2 oktober via www.wijkiezen.be, waar je 
ook alle info vindt. Nog vragen: dienst Milieu via milieube-
leid@wevelgem.be of 056 43 34 60.

Wevelgem is preus

LOKALE DUUR-
ZAME HELDEN
De Verenigde Naties stelden op 25 september 2015 een  agen-
da op met 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s 
om van de aarde een meer duurzame plaats te maken. 
 
Wevelgem vierde die verjaardag van 18 tot 25 september en 
zette zijn eigen ‘Duurzame Helden’ in de kijker. Dit zijn We-
velgemse burgers, scholen, organisaties, bedrijven of andere 
groepen die op hun manier bezig zijn met duurzame ont-
wikkeling. Zij worden de Wevelgemse gezichten van de 17 
werelddoelstellingen.  

Elektriciteit en gas zijn heel erg duur. Dat merken 
we maandelijks aan onze energiefactuur. Boven-
dien blijven de prijzen stijgen. Als klant kan je  te-
gen die  prijsstijgingen weinig beginnen. Toch kan 
je je kosten verlagen.  Dit kan al door een paar klei-
ne aanpassingen te doen in de woning. 

Om je hierbij te helpen werkt de gemeente We-
velgem samen met de netbeheerder Infrax en de 
Energiesnoeiers van vzw Effect. De Energiesnoei-
ers komen bij jou thuis en gaan na wat de moge-
lijkheden zijn om energie te besparen. 
 
De energiescan is gratis voor een specifieke doel-
groep (o.a. beschermde afnemers, huurders bij een 
sociale huisvestingsmaatschappij en gezinnen met 
een maximum belastbaar gezinsinkomen lager dan 
€ 30.640 komen in aanmerking) 

Twijfel je of je recht hebt op een gratis energie-
scan? Op woensdag 21 november komen de Ener-
giesnoeiers naar de markt in Wevelgem. Je krijgt er 
meteen een aantal energietips. Ze kijken om een 
eventuele afspraak vast te leggen of helpen je bij 
een energieleveranciersvergelijking. 

Pieter Decruynaere

diensthoofd · dienst ruimtelijke ordening & 

stedenbouw

>VRAAG

?

Hoe kan ik energie 
besparen?
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WAT VALT 
ER TE 

ONTDEKKEN 
TIJDENS 

OPEN 
BEDRIJVEN-

DAG?

Kom de sfeer opsnuiven en laat je ver-
rassen, verleiden en misschien zelfs 
overdonderen door de enorme mo-

gelijkheden van ons opleidingscentrum van 
de VDAB! Diverse opleidingen IT, confectie, 
professionele schoonmaaktechnieken, au-
tomechanica, carrosserie, opleidingen tot 
groenarbeider en onderhoudsarbeider,… je 
vindt het hier allemaal. Jij en je kids kunnen 
bovendien doorlopend deelnemen aan een 
van de vele doe-activiteiten. Metsel mee 
aan een muurtje, test je rijvaardigheden op 
de vrachtwagen- en de heftrucksimulator, 
ga na hoe handig je bent op de lassimulator, 
ervaar wat carwrapping inhoudt, bekijk de 
technische innovaties in de autosector, kom 
te weten of netwerkinfrastructuur of sys-
teembeheer iets voor jou is… en zoveel meer! 
We bieden je als afsluiter graag nog een hapje 
en een drankje aan. Samen maken we er een 
echt feest van!
Johan Vandevyvere, VDAB

Wevelgem is dit jaar verkozen tot 
Hotspot waardoor het gemeente-
bestuur en de ondernemingen de 

handen in elkaar slaan om van de editie een 
onvergetelijke dag te maken. Heb je altijd al 
eens op de stoel van de bibliothecaris willen 
zitten? Of afdalen in de kelder van de bib? Of 
ben je benieuwd wat er allemaal te zien is in 
een woonzorgcentrum? Kom dan zeker eens 
langs in de Bib in het Park, het Centrum voor 
ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem 
of Elckerlyc. Het gemeentebestuur en het 
OCMW gunnen jullie graag een unieke blik 
achter de schermen van hun diensten. Een 
kans die je zeker niet mag missen! Wist je 
trouwens dat je dankzij de Open Bedrijven-
dag-fietsroute via de aangenaamste wegen 
van de ene deelnemer naar de andere kan 
fietsen? Zo geraak je vlot tot bij de deelne-
mers van jouw keuze.
Robbe Deflo, ambtenaar lokale 
economie 

Op zondag 7 
oktober zetten heel 
wat ondernemingen 
hun deuren open 
voor de jaarlijkse 
Open Bedrijvendag. 
Benieuwd wat er in 
Wevelgem te 
beleven is? 
www.wevelgem.be/

openbedrijvendag

Bib in het park (Vanackeres-

traat 20, W) • Elckerlyc (El-

ckerlycplein 1, W) • Het Gulle 

Heem (Gulleheemlaan 20, G) • 

Glascentrale (Kortrijkstraat 

236, W) • Bedrijvencentrum 

Regio Kortrijk (Vlamings-

traat 4, W) • VDAB Opleidings-

centrum (Vlamingstraat 10, 

W) • MC Interieur (Waran-

destraat 238 C, M)

‘Wedden dat je 
versteld 

zal staan?’

‘Een unieke 
blik achter 

de schermen’

>RONDVRAAG
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Ik ben trots om te kunnen tonen waar we 
vandaag staan. Alles begon bijna 10 jaar 
geleden als een passie en al snel groeiden 

we uit tot een onderneming met bijna 20 me-
dewerkers. Open Bedrijvendag is voor ons de 
ideale manier om te tonen waarvoor wij ons 
elke dag opnieuw inzetten. Onze kwaliteit is 
onze beste reclame, dus tonen wij graag hoe 
wij deze kwaliteit bekomen. We tonen aan de 
bezoekers hoe onze projecten tot stand ko-
men van A tot Z. Een wandeling doorheen het 
bedrijf toont je hoe we een ruwe plaat om-
vormen tot kwaliteitsvolle meubels dankzij 
de hoogtechnologische machines en onze 
jarenlange ervaring. Wist je trouwens dat wij, 
samen met architect Kurt Demeulemeester, 
de refter van de Glascentrale hebben ge-
renoveerd? Je kan daar tijdens Open Bedrij-
vendag het resultaat met je eigen ogen gaan 
bewonderen.

Christophe Martin, MC INTERIEUR

‘Onze kwaliteit 
is onze beste 

reclame’

TOT UW
DIENST!

VOLG 
ONS…

HULP  
NODIG?

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

info@wevelgem.be
www.wevelgem.be

@Wevelgem8560 
#Wevelgem #igwevelgem

www.facebook.com/ 
wevelgem8560

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

>SERVICE



      

 hanne_qui

Eerste chirokamp met bereveelgoesting 
#briekenzijnvrienden #chirojongenswevelgem 
#chirojeugdvlaanderen #igwevelgem 
#langlevedezomer #bedanktvrijwilligers #topleiders

 bartdurieu

Good players inspire 
themselves, 
Great players 
inspire others. 
Thanks for this 
wonderful morning 
Belgian cats.

 elvisjune

Duimpjes omhoog voor 
PID! #megasofiachallenge 
#igwevelgem @neledeneut 
#Charlie #Daphne #Lola 
#Adeline

 j_u_l_e_s_k_e

___85

#eerstekleuter 
#eersteleerjaar 
Zo trots op mijn 
keppeloetjes 
#eersteschooldag 
#veelsucces 
#droomhut 
#startbaan 
#igwevelgem

 neledeneut

Vakantie in 
eigen stad 
#igwevelgem 
#zomer2018

 snapshot_one

Brother & Sister & The Frog 
#igwevelgem 
#igwestvlaanderen 
#kikker #frog #garden 
#tuin #brother #sister 
#familytime #grandchildren 
#kleinkinderen

Breng onze gemeente in beeld. Plaats je foto’s op Instagram, Twitter en Facebook 
met hashtag #igwevelgem. Wie weet haalt jouw foto onze fotomuur!

>TAG


