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Nicola Dejaegere uit Gullegem steunt
twee goede doelen voor de Warmste
Week. in vijf dagen tijd zal hij
met een zelfgebouwd vlot 100 km over
de Leie afleggen.
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>BEELD
Wevelgem
Wintert
L aa t de k n usse
zetel en het warme fleecedekentje
maar achterwege,
en rep je op zaterdag 22 december
naar het centrum
van Wevelgem voor
Wevelgem Wintert.
Lokale verenigingen
bevoorraden ons van
heerlijke gerechtjes
en lekkere drankjes,
terwijl Funky D intussen voor de nodige ambiance zorgt.
Wevelgem begint
met Winteren vanaf
17 uur op de parking
aan het zwembad
in Wevelgem in de
Vanackerestraat .
De kraampjes sluiten om 23 uur. De
toegang is gratis,
het gemeentebestuur trakteert elke
bezoeker met een
waardebonnetje.
www.wevelgem.be/
wevelgemwintert

colofon
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Marie De Clerck, schepen
Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem
GSM 0475 49 65 53
marie.declerck@wevelgem.be
REDACTIE EN LAY-OUT

Cel Communicatie
communicatie@wevelgem.be
CONCEPT

Stapel magazinemakers
DRUKWERK

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

sluitingsdagen
Al onze gemeentelijke diensten zijn gesloten
op 24 en 31 december in de namiddag, en op
25 en 26 december en 1 en 2 januari.
Het zwembad is gesloten van woensdag 24
december tot en met woensdag 2 januari.
Sporthallen zijn dicht op 25 december en 1
januari en op 24 en 31 december vanaf 16.30
uur. Enkel vaste trainingen kunnen op 26 december en 2 januari.
De jeugddienst is gesloten op 22, 24, 25, 26,
29 en 31 december.

Energiefactuur

BELEID
>CIJFER
Zoveel geboortes
Dit jaar werden er al, tot begin
november, 257 pasgeboren
Wevelgemnaars ingeschreven in het bevolkingsregister. Met 128 jongens en 129
meisjes is er alvast een heel
evenwichtige verdeling. Dat
brengt ons totaal aantal inwoners op 31 435. Drie van
hen zijn ouder dan 100 jaar.
Onze oudste inwoner is dit
jaar zelfs 105 jaar oud geworden.
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Minder
betalen
voor 100%
groene
energie?
Wil je besparen op je energiefactuur en tegelijk ook een positieve keuze maken voor het
milieu? De provincie West-Vlaanderen organiseert voor de zevende keer, samen met
de gemeente Wevelgem, een groepsaankoop voor 100 % groene stroom. Inschrijven
is gratis en mogelijk vanaf 1 december 2018
tot 5 februari 2019 via www.west-vlaanderen.be/groepsaankoop. Inschrijven aan het
gemeenteloket kan ook, meer info daarover
krijg je op 056 43 34 60. Uiterlijk 22 februari
2019 ontvang je een gepersonaliseerd aanbod met een duidelijk zicht op je mogelijke
besparing. Pas dan beslis je of je op het nieuwe aanbod ingaat.

De bibliotheek is dicht op 25 en 26 december
en op 1 en 2 januari. Op 24 december en 31
december is enkel de Bib in het Park open
van 13.30 uur tot 17 uur.
De recyclageparken zijn gesloten op 24, 25,
26 en 31 december en op 1 januari.

>RAAD
Op zoek naar werk?

Vacatures
Technieker Milieu, cel Groen
Voltijds, niveau D1-D3 (m/v/x), contractueel
onbepaalde duur

Hulptechnieker Milieu, cel
Groen
1,5 voltijds equivalent, niveau E1-E3 (m/v/x),
contractueel onbepaalde duur
Functie-inhoud
Je voert allerlei taken uit voor een kwaliteitsvol groenonderhoud. We zoeken flexibele, enthousiaste teamspelers die zelfstandig en veilig kunnen werken.
Selectieprocedure
Praktische en mondelinge proef (hulptechnieker milieu cel groen: 5 januari | technieker
milieu cel groen: zaterdag 26 januari)

Verknal je feest niet!

Gebruik
vuurwerk
veilig
Normaal heb je toestemming nodig van
het gemeentebestuur om vuurwerk af te
steken, maar er worden ook voor dit eindejaar enkele uitzonderingen op die regel
gemaakt. Het mag in de nacht van 24 op 25
december en tijdens de nacht van 31 december op 1 januari, telkens tussen 22 uur en 2
uur, zonder toestemming. Ook op kerstdag
en nieuwjaarsdag mag het tussen 20 uur en
24 uur zonder toestemming vooraf.
Opgelet, zorg dat je feest niet op een sisser
uitdraait. Tips om op een veilige manier met
vuurwerk om te gaan, vind je hier:

Uiterste inschrijvingsdatum
27 december 2018
Info
Personeelsdienst: 056 43 34 30,
personeelsdienst@wevelgem.be
www.wevelgem.be/vacatures

ENKELE
PUNTEN
UIT DE
GEMEENTERAAD
De gemeente investeert 46
893 euro in renovatiewerken aan GBS Hoogstraat.
De ramen van de traphaltoren worden vervangen, en
de gevelbekleding wordt er
hersteld. Naast deze werken
wordt ook de gevelbekleding in natuursteen van het
hoofdgebouw aangepakt.
Op bepaalde plaatsen komen de arduinen platen los.
Er wordt een opdracht opgestart om alle platen opnieuw
stevig vast te maken.
De gemeente investeert
60 000 euro in een digitale projector en server, en
25 000 euro in een nieuw
projectiescherm voor CC
Guldenberg. Dankzij die investering kunnen heel recente producties aangekocht
en afgespeeld worden, vaak
amper een maand nadat
ze in de bioscopen werden
gedraaid, en ook de kwaliteit ervan zal veel beter zijn.
Aangezien het scherm toch
sowieso vervangen moest
worden, kiest de gemeente meteen voor een beter
scherm, dat de betere kwaliteit van de producties tot
haar recht doet komen.

https://economie.fgov.be/nl/publicaties/
verknal-uw-feest-niet-gebruik

Volg de
gemeenteraad
op de voet
www.wevelgem.be/
gemeenteraad
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>REPORTAGE
De pastorijwoning bij de Sint-Theresiakerk wordt afgebroken om
plaats te maken voor een groenzone. Er komt een ontmoetingsplek
voor de mensen uit de buurt, en de
leerlingen van de Posthoornschool
zullen er terecht kunnen voor een
buitenles.

GROENZONE
POSTHOORN
IDEAAL VOOR
EEN BUITENLES
Het was eerst de bedoeling om de pastorijwoning, die
al een tijdje leegstaat, te verkopen. ‘Maar we kregen er
een te lage prijs voor’, zegt Geert Delaere van de dienst
Milieu. ‘Daarom vonden we het zinvoller af te zien van
een verkoop, en het perceel in te richten als publieke
open ruimte.’
De gemeente polste via een overleg met de omwonenden en het schoolbestuur van de vlakbij gelegen Posthoornschool naar de ideeën die zij hadden voor de invulling van die ruimte. ‘Vanuit de buurt kwam vooral de
vraag om er een groene ontmoetingsplek van te maken.
De school wilde er in de eerste plaats een mogelijkheid
om buitenles te organiseren, en een plekje waar ouders
kunnen wachten tot de school afgelopen is.’
In het uiteindelijk ontwerp werden die wensen meegenomen. ‘Op de hoek van de Theresiastraat en de Normandiëstraat komt een rustzone met enkele banken,
waar de mensen uit de buurt kunnen samenkomen’,
zegt Delaere. ‘Daar meteen achter komt een iets lager
6 WE ELGEM

gelegen ‘kuil’, waar kinderen in een cirkel kunnen zitten. Dat is ideaal voor
eventuele buitenlessen die de Posthoornschool daar wil organiseren.’
Langs de Normandiëstraat komt er een lage haag. ‘Een lage haag zodat de
groene zone nog altijd zichtbaar is vanop straat en er dus sociale controle is,
maar er tegelijk wel een soort van barrière is waardoor kinderen niet zomaar
de straat op kunnen lopen.’
Aan de kant van de ingang van de Posthoornschool komt een wachthoekje met
banken, waar ouders kunnen wachten tot de school afgelopen is. ‘Het wandelpad dat nu van in de Menenstraat naar de kerk loopt, wordt doorgetrokken
tot aan de Normandiëstraat’, zegt Delaere. ‘Ouders kunnen hun wagen dus
gemakkelijk parkeren in de Menenstraat, en met hun kinderen via het veilige
wandelpad naar school wandelen. We hopen dat meer ouders op die manier
overtuigd worden om niet meer tot vlak aan de schoolpoort te rijden, wat de
verkeerssituatie daar op haar beurt ook veiliger zou maken.’
Dirk Demeyere, Directeur
Posthoornschool

‘Dat we
met de
leerlingen
eens de
straat
kunnen
oversteken
voor een
buitenles
in de
groene
zone,
is een
grote
plus’

Tegen de perceelgrens met de kerk komt er een speelheuvel. ‘Op die manier
kunnen we de grond die vrijkomt bij de aanleg van de groenzone op de site
houden. Vlakbij die speelheuvel komen er nog enkele speelelementen: een
palenbos en twee rotsblokken waar een touw tussen gespannen wordt. Aangezien er in de woonbuurt vlakbij een speelzone is, hebben we hier niet voor
traditionele speeltoestellen gekozen.’
Het perceel van de pastorijwoning grenst achteraan aan het terrein waar vroeger woonzorgcentrum Sancta Maria gevestigd werd, en waar in de toekomst
een woonproject op gerealiseerd wordt. ‘In dat project moet een groenzone
voorzien worden, en we zullen vragen dat die groenzone aansluit op de gemeentelijke groene zone daar, zodat die één geheel vormt.’
De aanpak van de site rond de pastorijwoning is een stap vooruit voor de hele
buurt. ‘De pastorijwoning vormde in het verleden wel eens het schouwtoneel
voor vandalenstreken’, zegt Geert Delaere. ‘En je zag er ook regelmatig ‘hangjongeren’, soms zelfs binnen in de woning. Bij een open groene ruimte zal de
sociale controle opnieuw wat groter zijn.’
‘Wij zijn in elk geval heel tevreden over het ontwerp’, zegt directeur van de Posthoornschool Dirk Demeyere. ‘Onze schoolwerking is al jaren sterk verbonden
met het sociale leven hier in de buurt. Deze groene zone zal dat alleen maar
nog versterken. Dat we met de leerlingen eens de straat kunnen oversteken
voor een buitenles in de groene zone, is een grote plus. We kunnen in theorie
op onze eigen speelplaats ook terecht, maar een les in een compleet andere
omgeving, daar zullen de leerlingen echt heel enthousiast over zijn.’ De aanleg
van de groenzone start normaal volgend voorjaar al, zodat die volgende zomer
al in gebruik genomen kan worden.
De aanleg van de groene zone kost 55 000 euro. ‘Het gaat om een eenvoudig ontwerp dat net zoals bij de site Ter Mote met een beperkt budget
gerealiseerd kan worden. We sluiten immers niet uit dat deze zones in
de toekomst een andere invulling krijgen, en dan is het belangrijk dat de
investering die daarmee opnieuw wordt teniet gedaan, niet al te zwaar
doorweegt als een nieuwe bestemming wordt bepaald,’ zegt Geert Delaere. De afbraak van de pastorijwoning start dit najaar.

7

>NIEUWS
Closet sale en repair cafe

Een tweede
leven voor
je spullen

Op zondag 2 december wordt in het VTI in Gullegem
een Repair Café en Closet Sale georganiseerd, van
14 tot 18 uur.
Bij het Repair Café kan je je defecte spullen gratis
(laten) herstellen. Zo schenk je je elektrische apparaten, kleding, fietsen, computers, smartphones,…
misschien een tweede leven. Nieuw in deze editie is
dat je nu ook juwelen kan herstellen en je messen en
scharen kan slijpen.
Op de Closet Sale zijn er een 20-tal standjes met
tweedehandskledij en accessoires. Kom langs en
dan vind je misschien de perfecte aanvulling voor
je kleerkast.
www.wevelgem.be/repaircafe

BELEEF
Beklijvende voorstelling over
‘moeder zijn’

Misschien
Marieke

> TUUTJES
KUNNEN DE
BOOM IN

Wevelgem heeft sinds kort
een Tuutjesboom, in het
park. Kindjes die afscheid
willen nemen van hun tuutje
kunnen het in deze boom
hangen en achteraf een
kleine beloning ophalen in
de bibliotheek, het
gemeenteloket, de jeugdof sportdienst. Sinterklaas
komt de tuutjes elk jaar
ophalen om mee te nemen
naar zijn tuutjeskamer in
Spanje. Dit jaar komt hij
langs op 1 december
om 10 uur.

8 WE ELGEM

Niets is zo universeel als een moeder zijn of een moeder
hebben. Maar niets is ook zo moeilijk als moeder zijn. Daarover gaat ‘Misschien Marieke’: een voorstelling over harde
keuzes maken voor jezelf en over je kinderen. Lieve Blancquaert schreef de tekst. Greet Jacobs speelt een jonge
radeloze moeder. Een aangrijpende voorstelling die je niet
mag missen op vrijdag 7 december om 20.15 uur in OC De
Stekke. www.ccwevelgem.be/misschienmarieke |

start inschrijvingen
sportreeksen
Vanaf 7 januari starten de nieuwe sportreeksen. Inschrijven kan vanaf 17 december
via de webshop of op de sportdienst. Sportievelingen kunnen voordelig deelnemen
aan meerdere sporten met de multisportkaart. www.wevelgem.be/sportreeksen |

Nieuwe Facebookpagina
WEVELGEM CULTUUR

De aparte Facebookpagina’s van de bibliotheek
en het cultuurcentrum zijn versmolten: op de
pagina ‘Wevelgem Cultuur’ vind je voortaan alles wat er rond theater, muziek, film, literatuur,
kunst,… te doen is in onze gemeente. Liken die
handel!

>DOEN
Rampaffairz

Skaten voor
twee euro
Sinds afgelopen zomer kan je dankzij een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en indoorskatepark Rampaffairz, op vertoon van je UiTPAS, voor 2 euro skaten. Normaal kost een bezoek aan
het skatepark 8,50 euro. De inspanning om die prijs te verlagen tot
2 euro, wordt gedragen door zowel Rampaffairz als de gemeente.
Skaten is populair bij de jeugd en de gemeente wil dan ook dat er
voldoende skatemogelijkheden zijn. Eerder dan zelf grote bedragen
te investeren in nieuwe skateaccommodatie en/of –infrastructuur,
kiest de gemeente er daarom voor om de Wevelgemse jeugd te laten
skaten in de bestaande accommodatie van Rampaffairz tegen een
voor hen redelijke toegangsprijs.

3X SINT
Nog tot 2 december zijn er in de
Week van de Sint heel wat leuke
activiteiten met de Sint of zijn
pieten.
www.wevelgem.be/sint

Tijn Debusschere is een van de jongeren die regelmatig gebruik
maakt van het gunstig tarief die de gemeente in samenwerking met
Rampaffairz aanbiedt. ‘Sinds het amper 2 euro kost om te komen
skaten, kom ik bijna elke week, net als veel van mijn vrienden.’
Er zijn concrete plannen om in het voorjaar bescheiden investeringen
te doen in de skate-infrastructuur van de gemeente:
www.wevelgem.be/skate-accomodatie |

expo
Illustratrice Sabien Clement Van
3 tot 29 december loopt in Bib in het Park een expo
waarin de Kortrijkse illustratrice Sabien Clement haar
tekenwerk voor het boek Boom Boom van Dimitri
Leue toont. Vrije toegang tijdens de openingsuren.
Op vrijdag 28 december houdt ze er ook een workshop voor kinderen. www.wevelgem.be/clement |

1

Waterpret met piet

2

Met Sint op stal

3

Op de schoot van de Sint

Op 28 november krijg je in het zwembad de kans
om de watertraining te volgen die de pieten krijgen. Sportpiet is instructeur tijdens een echte
pieten-aquagym. Daarna is er uiteraard nog wat
tijd voor ontspanning, en achteraf is voor elke
deelnemer iets lekkers voorzien. Inschrijven via
de webshop of de jeugddienst, 3 euro.

Waar is het paard van Sinterklaas gebleven?
Kleuters kunnen komen luisteren naar een leuk
verhaal in de stal van de Sint, op zondag 2 december, door Juttepaardje vzw. De stal vind je in
de Karrestraat 98 in Moorsele. Voor elke deelnemer wordt iets lekkers voorzien. Inschrijven via
de webshop of de jeugddienst, 3 euro.

Er zijn, naast het bezoek van de Sint aan de
Tuutjesboom op 1 december, ook enkele ontmoetingsmomenten waarop je de Sint in levende lijve kan zien. In Gullegem is dat in de Dwarsschuur op 28 november, in Wevelgem in de Bib
in ’t Park op 1 december, en in Moorsele bij vzw
Juttepaardje op 2 december.
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>INTERVIEW

“KUNST IN
WEVELGEM”
KUNST TOT BIJ DE MENSEN BRENGEN
Inwoners zijn over het algemeen tevreden over het cultuuraanbod in onze gemeente. Ook
als het op het specifieke kunstaanbod komt, scoort Wevelgem goed, terwijl dat volgens
het Vlaamse gemiddelde in vele andere gemeenten een werkpuntje blijft. In het volgende
seizoen blijft Wevelgem dan ook verder inzetten op kunst: het cultuurcentrum pakt onder
meer uit met drie professionele kunsttentoonstellingen onder de noemer Wevelgem expo.
Dat onze inwoners over het algemeen tevreden zijn over het
cultuuraanbod in onze gemeente, blijkt uit het Vlaams onderzoek ‘Cultuurcontentement’.
Zes cultuurorganisaties hebben
daarbij een bevraging georganiseerd rond het cultuurbeleid van
de Vlaamse steden en gemeenten. Bij die peiling gaven onze
inwoners Wevelgem een mooie
score van 7,7/10 voor het cultuuraanbod, wat hoger ligt dan het
Vlaams gemiddelde van 6,8.
Op alle puntjes waar specifiek
naar het kunstaanbod werd gepolst, scoorde Wevelgem gemiddeld 6,8/10, terwijl het Vlaamse
gemiddelde daar zelfs onder de
helft duikt: 4,5/10. Geen toeval
dat Wevelgem op kunstvlak vrij
mooie cijfers behaalt, denken ze
bij het cultuurcentrum. ‘We pro10 WE ELGEM

beren immers zowel amateurals professionele kunstenaars
de kans te geven hun kunnen te
tonen’, zegt Servaas Boucquey,
diensthoofd cultuur.
Wevelgem heeft bijvoorbeeld
een ‘aankoopcomité’, dat zich
buigt over de aankoop van
kunst voor in openbare ruimtes.

‘Als de
mens niet
komt,
moet je
zelf gaan’
Luc

Luc Doutrebon uit Wevelgem,
gepensioneerd directeur van de
Kortrijkse Kunstacademie, zit
daar al jaren in. ‘Zo waren wij het
die Nick Ervinck naar voren hebben geschoven om de trofee van
Gent-Wevelgem te ontwerpen,
en Annemie Van Kerckhoven het
collagekunstwerk aan de Porseleinhallen lieten maken.’
Luc streeft er via het aankoopcomité naar om kunst zo dicht
mogelijk bij de mensen te brengen. ‘De tijd dat je ergens op een
plekje waar je toevallig plaats vrij
hebt om het even welk kunstwerk plaatst, is voorbij. Kunst
mag niet losstaan van haar omgeving, de mensen die er wonen
en de mensen die er toevallig
voorbijkomen. Door kunst een
plek te geven bij de aanleg van
groenzones en speelruimtes

bijvoorbeeld, zorg je ervoor dat
kunst helemaal opgaat in de
omgeving en je sneller voorbijgangers bereikt. Als de mens zelf
niet tot bij kunst komt, moet je
met kunst tot bij de mensen
gaan.’
Karinne Ottevaere is geboren en
getogen in Wevelgem. Ze was
jarenlang leerkracht en daarna
directeur van de kunstacademie in Tielt. Op uitnodiging van
het cultuurcentrum zorgt ze dit
seizoen voor drie professionele
kunsttentoonstellingen onder
de noemer ‘Wevelgem expo’.
De eerste start deze maand in
OC de Cerf. Zij deelt de mening
van Luc: kunst moet je tot dicht
bij de mensen brengen. ‘Ook al
hebben niet alle inwoners meteen interesse in kunst, het is de
taak van een overheid om kunst

‘Kunst
doorstaat
de
tijd’
Karinne

tot bij hen te brengen, hen kunst
te leren zien en beleven.’
Kunst is zeker van groot belang,
vindt Karinne. ‘Goeie kunst is
tijdloos. Kunst vormt de fundamenten van een volk. Het is de
taak van elk van ons, en vooral
van de overheid, om onze cultuur en onze kunstschatten te
bewaren voor wie na ons komt.
De mens heeft bovendien ook
bewust of onbewust nood aan
kunst, omdat het troost biedt,
omdat het voedsel is voor de
geest en de ziel. Dat geldt voor
zowel muziek, woordkunst, architectuur, beeldende kunst…
Naast haar helende en voedende werking heeft kunst ook een
belangrijke maatschappelijke rol.
Kunst schudt ons wakker, stelt
vragen, doet ons nadenken zonder pasklare antwoorden te geven. Dat willen we ook bereiken
met Wevelgem expo.’

Voor de drie tentoonstellingen
waar Karinne haar schouders
onder steekt, kiest ze voor professionele of semi-professionele kunstenaars die naar haar
aanvoelen op de rand van een
doorbraak staan. De tentoonstellingen moeten Wevelgemnaars in aanraking brengen met
kwaliteitsvolle expo’s. Een brochure of plannetje geeft extra
duiding bij de werken, wat het
bezoek aan de tentoonstelling
laagdrempelig moet maken.
Voor de eerste expo koos Karinne voor Lieve Mandonx en Hendrik Van Walleghem. ‘Het contrast in de beeldvorming van de
kleurrijke schilderijen van Lieve
en de eerder ruw opgezette keramische sculpturen van Hendrik
kan niet groter zijn en toch vormen ze een bijzondere match.’ In
juni volgt een tweede expo in de
Dwarsschuur, de laatste van de
drie staat in september gepland
in de La Roseraie, Vanackerestraat 53, Wevelgem.

Luc Doutrebon

Karinne en Luc dromen luidop over de kunstseizoenen
die volgen. ‘Zo denken we aan
een aantal tentoonstellingen
op niet-klassieke locaties. We
denken bijvoorbeeld aan een
showroom van een handelszaak, bijvoorbeeld. Op die manier breng je kunst tot bij de
klanten van die bepaalde zaak,
mensen die anders misschien de
stap niet zouden zetten naar een
tentoonstelling, terwijl je de bezoekers van de tentoonstelling
meteen ook tot in de handelszaak brengt. Een unieke correlatie levert dat op.”

‘In de wolken’
Lieve Mandonx en Hendrik Van Walleghem stellen hun schilderijen en keramiek tentoon in OC de Cerf. De tentoonstelling
‘In de wolken’ is te bezoeken van 21 tot 23 december, van 28 tot
30 december en van 4 tot 6 januari, telkens van 10 tot 12 uur en
van 14 uur tot 18 uur.
Karinne Ottevaere
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>NIEUWS
porseleinhallen

>QUOTE

‘Geef
met
Kerst
liever een
fair
dan een
fout
cadeau’

Oudejaarsfeest
Wie op oudejaarsavond alleen (of als koppel alleen) thuis is en geen zin heeft om deze avond
zonder gezelschap door te brengen, kan aansluiten op het Oudejaarsfeest, een feestmaaltijd
met gezellig samenzijn in de Porseleinhallen. Het
wordt een feestelijke, gezellige overgang naar
het nieuwe jaar.
Meer info is beschikbaar bij de cel Welzijn op het
nummer 056 43 35 27 of via welzijn@wevelgem.
be. Kaarten kosten 30 euro (45 euro voor niet-inwoners van groot-Wevelgem) en zijn beschikbaar
via het gemeenteloket en de bibs. Er is busvervoer vanuit Gullegem en Moorsele, waar 5 euro
voor wordt gevraagd. |

BURGER
Fauna en flora
gespot in Bergelen

Lieve Machtelinckx en
Christiane Vinckx
Vrijwilligers van de
Oxfam-Wereldwinkel

Samen blokken

Wie nog op zoek is naar een
leuk cadeau voor onder de
kersboom, kan misschien
zijn gading vinden in de
Oxfam-Wereldwinkel. ‘Geschenkjes uit de wereldwinkel zijn altijd een goed idee:
eerlijke handel zorgt voor
een duurzame ontwikkeling,
en iedereen is er altijd blij
mee, wat je van het zoveelste paar confectiekousen
onder de kerstboom niet
kan zeggen.’
12 WE ELGEM

blokruimte
Kerstvakantie is voor vele studenten ook een ‘blokvakantie’. Wie dat niet graag thuis in zijn eentje doet,
is welkom van 22/12 t.e.m. 12/1 in de Porseleinhallen.
Samen studeren gebeurt er in stilte en is gratis. De
blokruimte is elke dag open tussen 8 en 22 uur. Inschrijven is niet nodig. Alle belangrijke info hierover
is terug te vinden op de Facebookpagina ‘blokruimte
Wevelgem’ of via www.wevelgem.be/blokruimte.

De afgelopen 2 jaren hebben de
verschillende werkgroepen van
Natuur.koepel Zuid-West-Vlaanderen provinciedomein Bergelen
en omgeving geïnventariseerd. Ze
gingen er op zoek naar alle vogels,
vlinders, paddenstoelen, planten,… die er in het domein leven.
Op vrijdag 14 december worden de
resultaten daarvan voorgesteld in
de Bib in het Park, om 19.30 uur.

Smullen en shoppen

Oxfam Wereldwinkel organiseert
twee leuke activiteiten deze
maand. Op 1 en 2 december zijn
er Cadeaudagen in het zaaltje bij
het gemeentehuis van Gullegem,
respectievelijk van 9 tot 18 uur
en van 10 tot 17 uur. Op zondag 9
december is er in OC de Cerf een
(H)eerlijk ontbijt van 8 tot 11 uur.
Kaarten (volw. 9 euro, kind 4 euro)
beschikbaar in de Wereldwinkel.

>VRAAG
Cadeautje vergeten?
De automaat brengt raad!

Kadobonnen
Heb je dringend vuilniszakken of Wevelgemse Kadobonnen
nodig en is het gemeentehuis in Gullegem gesloten? Heel
binnenkort kan je elke dag van de week, de klok rond, terecht bij onze nieuwe automaat in Gullegem. De automaat
staat naast de parking in de Peperstraat, recht tegenover het
gemeentehuis. Je vindt er zowel grote als kleine restafvalzakken en PMD-zakken, maar ook Wevelgemse Kadobonnen.
Binnenkort komt er ook nog één bij in Moorsele. In Wevelgem
staat er een automaat voor Wevelgemse Kadobonnen aan
het gemeenteloket.
www.wevelgem.be/kadobon

Wat is een lokaal
dienstencentrum?

A

?

angezien de lokale dienstencentra (LDC)
en woonzorgcentra (WZC) in Wevelgem in
hetzelfde gebouw huizen, worden ze ten
onrechte wel eens met elkaar verward. Terwijl een
woonzorgcentrum ouderen opvangt die niet meer
zelfstandig thuis kunnen wonen, probeert een LDC
thuiswonende ouderen te ondersteunen zodat ze zo
lang en zo aangenaam mogelijk thuis kunnen blijven.

begraafplaatsen

Herneming
graven

Vanaf december 2019 worden graven/nissen hernomen
waarvan de ligduur van 15 jaar is verstreken. Je vindt de
namen aan de ingang van de begraafplaats en er is ook
een aanduiding geplaatst aan het graf zelf. Je kan, vóór
1 december 2019, op de dienst Burgerzaken vragen het
graf over te brengen naar een concessie. Tot 30 november 2019 kan je zelf de zerk, voorwerpen, … verwijderen,
hierna gebeurt dit door de gemeente. Het afnemen van
een afdekplaat (nis) kan enkel na overleg met de begraafplaatsmedewerker.

Ouderen boven de 60 jaar, of inwoners die jonger maar
hulpbehoevend zijn, kunnen bv. eten in het restaurant
van de LDC’s, er onder begeleiding een bad nemen,
een afspraak maken met de kapper,… Voor wie de
verplaatsing een probleem vormt, kan voor vervoer
rekenen op de Minder Mobielen Centrale. Daarnaast
organiseert het LDC ook verschillende informatieve en
recreatieve activiteiten, gaande van infonamiddagen
en kookworkshops, tot taal-en computerlessen en
dansnamiddagen. Die activiteiten zijn open voor alle
inwoners, ongeacht hun leeftijd. De LDC’s hebben ook
een sterk uitgebouwde vrijwilligerswerking.
In Gullegem heb je LDC Het Knooppunt (056 43 20
80), in Wevelgem LDC Elckerlyc (056 43 55 10), in
Moorsele is er nu de tijdelijke werking MO2 (0470
93 67 67), maar daar komt ook een LDC volgend jaar.
Hannelore Herman
Centrumleider LDC Het Knooppunt
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WELKE
ACTIE
PLAN JIJ
IN DE
WARMSTE
WEEK?

Met De Warmste
Week in zicht komen hier en daar
prachtige initiatieven naar boven voor
het goede doel. Een
overzicht van alle
acties vind je op
dewarmsteweek.
stubru.be. Welke
actie plan jij voor De
Warmste Week?

14 WE ELGEM

‘Juf Vera vertelde
ons over de
Ziekenhuisclowns’

S

amen met de 294 andere kinderen van
kleuterschool de Gulleboom knutselen
we spulletjes die we verkopen voor het
goede doel. De opbrengst van die verkoop
gaat naar de Ziekenhuisclowns, een organisatie die zorgt dat zieke kindjes toch een
beetje plezier kunnen maken in het ziekenhuis, zo heeft juf Vera verteld in onze klas.
Met onze klas maken we wenskaarten, maar
elke klas verkoopt iets anders: popcorn,
pralines, suikerwafels, kerstboomhangers,
theelichthoudertjes, gelukspoppetjes,… Op
14 december wordt er een parcours gemaakt
langs alle klassen en dan kan iedereen van 15
uur tot 17 uur komen kijken naar wat we allemaal gemaakt hebben. Het is de eerste keer
dat we echt meedoen aan de Warmste Week.
Onze school betaalt voor al het materiaal dat
we gebruiken, zodat al het geld dat we die dag
verdienen, naar de Ziekenhuisclowns gaat.

‘Ik had heel graag
wat van haar lijden
op mij genomen’

I

Lenke Verstraete (5) en

k vaar met een zelfgemaakt vlot van Wevelgem naar domein Puyenbroeck in Wachtebeke, waar Music for Life dit jaar haar tent
opslaat. Mensen kunnen mij sponsoren voor
die tocht, de opbrengst gaat naar twee goede
doelen: vzw Kleine Held en vzw Help Brandwonden Kids. Kleine Held is een organisatie
die pakketjes kledij samenstelt voor prematuur geboren baby’s, om hen op die manier
wat troost te bieden. Help Brandwonden Kids
ondersteunt ouders van kinderen met brandwonden, door hen onder meer de weg te wijzen naar de diensten waar ze terecht kunnen
voor financiële en andere hulp. Ik vertrek op
woensdag 19 december, en hoop na de tocht
van 100 km op zondag 23 december aan te komen. Ik draag mijn tocht op aan ons dochtertje Franne (3) die bijna bezweek aan een heel
agressieve vorm van windpokken. Ik had heel
graag wat van haar lijden op mij genomen.
Meer info: www.facebook.com/Vlotjes4life.

Bloeme Dusselier (5)

Nicola Dejaeghere (30) uit Gullegem

>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

‘We willen graag
mensen inspireren
om goede doelen
te steunen’

O

p zaterdag 1 december organiseer ik,
samen met het bestuur van de Wevelgemse Dolfijnen Klub, Swim 4 life
in het zwembad van Wevelgem. Van 17 tot 21
uur zullen we proberen om 500 kilometer te
zwemmen. Per baan voorzien we verschillende afstanden zodat iedereen kan deelnemen, zowel getrainde als niet-getrainde
zwemmers. Je kan al meedoen vanaf 100m.
Deelnemen kost 6 euro, onze opbrengst
gaat naar het Wevelgemse goede doel ‘vzw
TasToe’. Maandelijks verdeelt TasToe voedselpakketten aan mensen die het financieel
minder goed hebben. Omdat wij vinden dat
dit initiatief te weinig bekend is willen we het
in de kijker zetten voor De Warmste Week. Wij
hopen dat dit een onvergetelijk evenement
wordt en dat het anderen ook zal inspireren
om goede doelen te steunen. Meer info vind
je op https://swim4life.be/

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

Curt Deschepper (51)
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jctengoudberge
evabossu

Tutjes in de
#tutjesboom
#igwevelgem
#kleinemeisjeswordengroot

Aan de leiding van vandaag en morgen: Een welgemeende merci voor het engagement! Jullie zijn van onschatbare waarde. Fijne #dvdjb! Vanavond kunnen jullie
vieren in #jctg! #jeugdwerk #hoogdag
#warmesamenleving #igwevelgem

>TAG

koen_vanbelle

Good morning
old friend
#igwevelgem
#picoftheday

lies_am

pogen

#margo #ksademeiskes
#halloweenparty
#igwevelgem

wevelgem

Toneelkring
Pogen in halloween sferen voor
de schrik- en
gruwel avond
van de Posthoorn
School Wevelgem
#igwevelgem
#toneelspelen
#halloween
#bang
#schrikken

sartro85

Blaadje, nog blaadje, nog
blaadje, ... #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!

