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Milieuzorg 
op school
Elk jaar organiseert 
de gemeente een 
MOS-overleg (Mili-
euzorg Op School). 
Zo ondersteunt ze 
de directies en leer-
krachten om van de 
scholen een milieu-
vriendelijke en duur-
zame leer- en leef-
omgeving te maken. 
Want een duurzame 
toekomst voor onze 
planeet begint met 
bewuste keuzes van 
jongs af aan.

We stellen spel- en 
leerkof fers rond 
natuur en milieu ter 
beschikking. Scho-
len mogen gratis op 
natuurwandeling en 
kunnen in het Na-
tuuredactief cen-
trum van Bergelen 
terecht voor buiten-
klassen.

colofon 
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER 
Jan Seynhaeve, burgemeester
Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem 
056 43 34 12
jan.seynhaeve@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

>ZOVEEL 
SPEEL-
STRATEN 
WAREN ER 
VORIG JAAR
Ook in 2019 geven we kin-
deren opnieuw de kans om 
zorgeloos op straat te spelen. 
Elke straat waar je maximaal 
50 km per uur mag rijden, kan 
tijdens een schoolvakantie 
speelstraat worden. Het kost 
niets en de kinderen vinden 
het geweldig! Wil je in jouw 
wijk een speelstraat inrich-
ten? Wacht niet en doe je 
aanvraag vóór 1 mei.
www.wevelgem.be/

speelstraat

> NIEUWS

Kinderen

Wevelgem 
krijgt een 
Huis van 
het Kind 
Het Huis van het Kind is geen echt fysiek huis 
en ook geen loket, maar wel een samenwer-
kingsverband tussen verschillende partners. 

Heb je als ouder vragen over de ontwikke-
ling, de gezondheid of de opvoeding van je 
kind(eren)? Via het Huis van het Kind kom 
je in contact met professionele organisaties 
zoals het CLB, Kind en Gezin, … Of wissel eens 
van gedachten met andere ouders tijdens 
een b(r)abbelcafé of één van onze andere 
activiteiten.  

www.wevelgem.be/huisvanhetkind

Vraagje over afval? 

Bel de 
afval-
coach
Belgen doen het goed op vlak van sorte-
ren. Toch blijven sommige materialen voor 
verwarring zorgen. Welke plastics mogen 
bijvoorbeeld in die pmd-zak? En wat met 
kroonkurken, spuitbussen of aluminium? 
Het kan soms verwarrend zijn.

Zit je met vragen over sorteren? Of ben je 
een nieuwe inwoner die info nodig heeft 
over afvalinzameling? Contacteer dan onze 
afvalcoach. Hij maakt je wegwijs in het af-
valverhaal. 

056 52 81 09 | afvalcoach@mirom-menen.be 

DE AFVALCOACH



Verkeershinder 

Wegen-
werken
Industriezone Gullegem-Moorsele
Door werken op het industrieterrein Gulle-
gem-Moorsele wordt de Hondschotestraat 
ter hoogte van de Noordstraat vanaf febru-
ari afgesloten. Er is een omleiding. Met de 
fiets aan de hand kan je de werf wel over-
steken. 
www.wevelgem.be/

Industriezone Gullegem-Moorsele

Rioleringswerken Hugo Verriestlaan
Vanaf 4 februari herstellen we rioolaan-
sluitingen in de Hugo Verriestlaan, Al-
brecht Rodenbachlaan, Oude Tramweg, 
Vinkestraat en Secretaris Vanmarckelaan.  
Er is hinder, maar doorgaand verkeer blijft 
wel altijd mogelijk. Midden maart zouden 
de werken klaar zijn. 

>BESTUUR
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NIEUWE 
BESTUURS-
PLOEG
Op 2 januari legde de nieuwe 
bestuursploeg de eed af. De 
komende 6 jaar staan deze 
mensen aan het roer in onze 
gemeente. Door het nieuw 
decreet Lokaal Bestuur van 
de Vlaamse overheid is de 
ploeg een stuk verslankt. Zo 
is er nu één schepen minder. 
Daarnaast bestaan het col-
lege van burgemeester en 
schepenen en het vast bu-
reau vanaf nu uit dezelfde 
personen.  Ook de gemeen-
teraad en de raad voor maat-
schappelijk welzijn bestaan 
uit dezelfde personen. Tot 
slot is er nog een bijzonder 
comité voor de sociale dienst 
die in alle discretie individu-
ele dossiers behandelt. Kijk 
snel in de katern middenin 
om kennis te maken met de 
nieuwe bestuursploeg.

Op onze website www.we-
velgem.be/bestuur vind je de 
samenstelling, de data van 
de vergaderingen, de agenda 
en de verslagen en besluiten 
van deze bestuursorganen.  
De gemeenteraad en de raad 
voor maatschappelijk wel-
zijn zijn openbaar en worden 
ook opgenomen. Je kan de 
opnames achteraf beluiste-
ren op onze website: www.
gemeenteraad.wevelgem.be.
  
     

VOLG JE 
BESTUUR 
OP DE VOET 

www.wevelgem.be/

bestuur

Secretaris Vanmarckelaan

Start 
her-
aanleg 
parking 
Infrax heeft de openbare verlichting aan de 
parking in de Secretaris Vanmarckelaan al 
vernieuwd. De aannemer kan dus begin fe-
bruari starten met de herinrichtingswerken 
van de parking zelf.

De parkeervakken worden heraangelegd en 
er zal meer groen zijn. Er komt ook een au-
tomaat met vuilniszakken. 

Volgens de planning zouden de werken te-
gen Pasen achter de rug zijn. Tijdens de wer-
ken is de parking niet toegankelijk. 
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OPENING 
IN 2021
 
BAANTJES 
TREKKEN IN 
STIJL

In het nieuwe zwembad zijn er geen twee maar wel drie 
baden.  Het grootste is een instructiebad van 25 meter 
lang en 15 meter breed waardoor er plaats is voor 6 tot 8 
zwembanen. ‘Het diepe’ krijgt een beweegbare bodem 
die ingesteld kan worden tussen 0 en 3 meter. Op zijn 
diepst is het dan ideaal voor duiklessen. Maar voor de 
aquagym of zwemlessen voor beginnende zwemmers 
kan de bodem op 1,10 meter ingesteld worden. 

Het middeldiepe instructiebad (60 tot 90 cm) is onge-
veer even groot als het huidige.  Het peuter- en re-
creatiebad is 30 cm diep. Daar komt één grote brede 
glijbaan, een kleinere glijbaan en een tiental spelele-
menten zoals fonteintjes, een klimmuur, … Mama’s en 
papa’s die hun kinderen in de gaten willen houden ter-
wijl ze ravotten, kunnen aan de zijkant van het zwem-
bad op verwarmde banken zitten.

Meer kleedcabines voor gezinnen
Veel van onze bezoekers zijn gezinnen met kinderen. 
In het nieuwe zwembad zullen er dan ook maar liefst 

Net voor de zomervakantie start de 
bouw van het nieuwe zwembad. Het 
komt op het sportcentrum in We-
velgem, op het voetbalterrein aan 
de kant van de Moorselestraat. Het 
bestaat uit twee verdiepingen en er 
zullen drie baden zijn. De focus ligt 
op schoolzwemmen, baantjes- en 
sportzwemmen en jonge gezinnen.

>REPORTAGE
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‘Het
nieuwe 

zwembad 
is 

toegan-
kelijk 
voor 

iedereen.’ 

Duurzaam zwembad 
Het zwemwater en het gebouw worden duurzaam verwarmd met ener-
giezuinige installaties. Het gebouw is ook luchtdicht gemaakt. We kozen 
bewust voor een gebouw met twee verdiepingen, om de footprint zo klein 
mogelijk te houden. Op die manier nemen we zo weinig mogelijk open 
ruimte in beslag.

7 kleedcabines voor gezinnen zijn en 23 individuele cabines. Bovendien is het 
hele gebouw voor iedereen toegankelijk.  We hebben gezorgd voor brede door-
gangen, een mobiele zwembadlift, een luie trap in het sportbad en een helling 
in het recreatiebad. 

Verschillende sporten op één site 
Op de eerste verdieping loopt doorheen de zwembadhal een passerelle. Van op 
die loopbrug en van in de cafetaria heb je zicht op de zwemmers. De cafetaria 
heeft ook een buitenterras met zicht op het sportcentrum. Tijdens de werken 
aan het zwembad wordt de huidige atletiekpiste vernieuwd en er komt ook een 
beachvolleybalveld naast het ingesloten voetbalveld. 

Timing en investering 
Als alles volgens plan verloopt, start de bouw van het zwembad in juni. Tegen 
eind 2020 moet het klaar zijn. Vanaf begin 2021 zouden we het in gebruik wil-
len nemen. In totaal kosten de bouw en de werken aan de atletiekpiste en het 
beachvolleybalveld bijna 10 miljoen euro. We krijgen van de Vlaamse overheid 
wel 1 miljoen euro subsidies voor dit project.

Ondanks deze grote investering, wil het bestuur een zwembeurt betaalbaar 
houden. De exacte prijs wordt later door de gemeenteraad bepaald. 

Blijven zwemmen, ook tijdens de werken 
Het oude zwembad blijft open totdat het nieuwe in gebruik genomen wordt. 
Je zal tijdens de bouw van het zwembad dus niet moeten uitwijken naar de 
omliggende gemeenten om te gaan zwemmen. Wat er met het oude zwembad 
zal gebeuren is nog niet beslist. Dat wordt onderzocht in het kader van het 
Masterplan Centrum Wevelgem. 

Dieter Deleu

diensthoofd Sport 
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Klauteren op piano’s 

Sol bémol
Op een piano kan je spelen. Maar je kan ook mét 
een piano spelen. Dat bewijzen D’irque en Fien in 
de familievoorstelling Sol bémol. Ze maken met pi-
ano’s een klimrek. Acrobaten hangen zich vast met 
touwen en zwieren over, langs en op de piano’s. Dat 
zorgt voor visueel spektakel voor de hele familie. 

De voorstelling is grappig en de zotte stunts houden 
je in spanning. 

Zondag 24 februari om 18 uur is Sol bémol te zien in 
CC Guldenberg. Tickets kosten 14 en 8 euro (-13 jaar).

www.ccwevelgem.be/solbémol 

Amateurkunsten

Talent 
gezocht 
In onze gemeente zijn veel mensen in hun vrije tijd bezig met 
kunst: schilderen, fotografie, beeldhouwen… Ben jij gestart 
met een kunstzinnige hobby of ken je zo iemand? Dan ben 
of ken jij de geknipte kandidaat om aan te sluiten bij de 
tentoonstelling Week van de Amateurkunsten. Het thema 
wordt ‘en route’. De expo loopt van 4 tot 26 mei. Inschrijven 
en meer info via www.ccwevelgem.be/wak 

> KURK 
Kraak je al eens een flesje? 
Groot gelijk, maar gooi je 
kurken niet zomaar weg! 
Geef ze een tweede leven.
Breng kurken, onderleg-
gers in kurk, kurkisolatie en 
andere kurken voorwerpen 
naar het recyclagepark van 
Mirom of deponeer ze in de 
inzamelboxen in gemeente-
lijke gebouwen, winkels en 
restaurants in deelgemeen-
te Wevelgem. 

Het sociaal tewerkstellings-
project ‘De Vlaspit’ haalt het 
kurk op en recycleert het tot 
isolatiemateriaal. 
www.west-vlaanderen.be/

kurkinzameling

BIJLEREN 
 ELEKTRISCHE GITAAR 

Het cultuurcentrum en jeugdhuis Ten Goud-
berge organiseren een cursus elektrische gi-
taar van acht lessen. Jongeren en volwassenen 
leren samen de basis op hun eigen gitaar en 
versterker. 
www.ccwevelgem.be/elektrischegitaar 

bibliotheek
 NIEUWE WEBSITE

Binnenkort krijgt onze bib een nieuwe website. 
De site maakt deel uit van een groot eenge-
maakt Vlaams bibliotheeksysteem. Je kan er 
de collecties en activiteiten raadplegen, je uit-
leningen opvolgen en zo veel meer.
wevelgem.bibliotheek.be

>NIEUWS

BELEEF
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tips en tricks 
 Infosessies inbraakpreventie

Deze maand worden 3 infosessies inbraakpreventie 
georganiseerd i.s.m. de gemeentelijke ouderenad-
viesraad.  Op 6/02 om 14 uur in LDC Elckerlyc (056 43 
55 10), op 21/02 om 14 uur in OC De Stekke (0470 93 
67 67) en op 27/02 om 14 uur in LDC Het Knooppunt  
(056 43 20 80). Inschrijven is verplicht | 14 uur | €3

Carnaval Gullegem en Moorsele

Haal maar je 
feestneus boven
Naar jaarlijkse gewoonte vliegt de confetti deze maand weer in het 
rond, eerst in Moorsele en daarna in Gullegem, voor de jaarlijkse 
carnavalsviering. 

De Stekselorde in Moorsele mag de spits afbijten, met het kinder-
carnaval op zaterdag 16 februari. Tijdens een meespeelshow in OC De 
Stekke met clown Pleks en Timo worden een kinderprins en –prinses 
verkozen. Die avond strijden Maren Senepart en Christian Smagghe 
tegen elkaar voor de titel prins carnaval.  

Vanaf 22 februari is Gullegem aan de beurt.  De ingrediënten voor dit 
succesrecept blijven in grote lijnen gelijk: het openingsfeest, het kin-
dercarnaval, de prinsverkiezing (daarin nemen Frank Dewaegenaere, 
Michiel Thermote en Davy Himpe het tegen elkaar op), de senioren-
show, de kinderoptocht, de boemel, de kidsfuif, de happening en 
revue en natuurlijk … de carnavalsstoet. De stoet trekt op zondag 3 
maart om 14 uur voor de 46e keer door Gullegem.  
www.carnavalgullegem.be

VALENTIJN

1

3X

2

3

Voor wie het nog niet wist: 14 fe-
bruari is traditioneel de ‘Dag van 
de Liefde’. Er staan een aantal 
romantische activiteiten gepland 
in onze gemeente.  

Crea Valentijn
In OC De Stekke kan je op Crea Valentijn een 
liefdevol bloemstukje maken, met rode rozen, 
fris groen en een stevig stuk boomstronk als 
basis. De creatieve namiddag vindt plaats op 
maandag 11 februari om  14 u in OC De Stekke.  
Deelnemen kost 8 euro en inschrijven kan bij 
MO2, 0470 93 67 67 of MO2@moorsele.be.

Valentijndansnamiddag
Op 14 februari kan je van 14 tot 17 uur de beentjes 
strekken op de Valentijndansnamiddag met Ma-
rino Punk, ook in OC De Stekke. Kaarten kosten 
5 euro en kan je verkrijgen via de lokale dien-
stencentra, de bibs, het gemeenteloket en CC 
Guldenberg. Meer info  is beschikbaar via 056 43 
35 27 of welzijn@wevelgem.be. 

Valentijnswandeling
Op 14 februari kan je vanaf 18 uur deelnemen aan 
de Valentijnswandeling. Onderweg is romanti-
sche animatie voorzien en enkele stops in ver-
schillende horecazaken zorgen samen voor een 
volledig menu. Deelnemen kost 23 euro. Vooraf 
inschrijven verplicht, check www.wevelgem.be/
valentijn of er nog plaatsjes vrij zijn.

>DOEN



Voor mocht er nog twijfel zijn: 
niemand van ons zou gebaat 
zijn bij een wereld zonder vrij-
willigers. Dan zouden er géén 
sporttrainingen of jeugdbewe-
gingskampen zijn, géén festi-
vals, theatervoorstellingen of 
wijkfeesten, veel minder leuke 
activiteiten in woonzorgcentra 
en LDC’s en geen tweedehands-
beurzen of speelpleinwerking.  
Lionel Denys is een van de tal-
rijke vrijwilligers in onze ge-
meente.  ‘Toen ze mijn kinderen 
vroeger op school vroegen wat ik 
deed als beroep, antwoordden ze 
steevast ‘vergaderen’. Ja, ik was 
dan ook heel vaak uit huis voor 
van alles en nog wat’, vertelt Lio-
nel. ‘Ik ben 30 jaar secretaris ge-
weest in tennisclub Bloemenhof, 
daarnaast was ik vroeger ook se-
cretaris in de schoolraad van de 
gemeentescholen. 50 jaar lang 

Christelle Breemeersch is sinds 
kort een van de vrijwilligers die 
op de praattafels in de bib an-
derstaligen de kans geven hun 
Nederlands wat te oefenen. ‘Een 
nieuw leven moeten opbouwen 
in een vreemd land, dat ís niet 
eenvoudig.  Iedereen zegt altijd 
‘ze moeten zo snel mogelijk Ne-
derlands leren’, maar dat klinkt 
gemakkelijker dan het is. De ene 
is taalvaardiger dan de ander.’
Martine Dierynck is al zeven 
jaar vrijwilliger, eerst bij woon-
zorgcentrum Ter Mote en nu in 
Elckerlyc. Je vindt haar elke dag 
in het woonzorgcentrum, be-
halve op vrijdag. ‘Tenzij er na-
tuurlijk iets belangrijks te doen 
is, dan kom ik tóch, hoor.’ Eten 
opscheppen, de bar van de cafe-
taria bemannen, de post verde-
len,… ze doet het allemaal. 

‘BEDANKT AAN ALLE 
VRIJWILLIGERS’

Met meer dan duizend zijn ze, de vrijwilligers die actief zijn in onze gemeente. Eén ding 
hebben ze gemeen: zonder hun inzet, klein of groot, zou onze gemeente er helemaal anders 
uitzien.  De Week van de Vrijwilliger is hét moment bij uitstek waarbij we even stilstaan bij de 
inzet van iedereen die belangeloos tijd vrijmaakt voor een vereniging of organisatie. 

Vrijwilligerswerk geeft je vol-
doening, daar zijn onze drie vrij-
willigers het over eens. ‘Ik doe 
het enorm graag, vooral omwil-
le van het sociaal contact’, zegt 
Martine. ‘De collega’s zijn hier 
super, en ik krijg waardering van 
de bewoners hier. Dat ik hier 
iemand gelukkig kan maken, al 
is het maar met iets kleins, dan 
krijg ik ook een glimlach op mijn 
gezicht.’ ‘Het verenigingsleven, 
dat is altijd mijn leven geweest’, 
zegt Lionel. ‘Ik heb dat nooit met 
tegenzin gedaan, en ik heb het 
ook nooit jammer gevonden dat 
ik daar niet voor betaald werd. 
Iedereen die iets doet voor het 
verenigingsleven zou daarvoor 
moeten betaald worden, het zou 
niet lukken, he.’ ‘Dat ik een klein 
steentje kan bijdragen bij de in-
tegratie van die nieuwkomers 
hier in Wevelgem, ik haal daar 

>INTERVIEW

zit ik nu al in het bestuur van de 
Gezinsbond in Wevelgem.’ 
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WEEK VAN DE VRIJWILLIGER | 23 FEBRUARI TOT 3 MAART

‘Dat ik 
hier iemand 

gelukkig kan 
maken, 

al is het maar 
met iets 

kleins, dan 
krijg ik ook 

een glimlach 
op mijn 
gezicht’

Martine



voldoening uit’, zegt Christelle. 
‘Het is niet alleen heel fijn om te 
zien hoe hun kennis Nederlands 
vooruit gaat dankzij praattafels, 
maar je ziet ook dat er vriend-
schappen ontstaan rond de 
praattafels en dat de deelne-
mers op die manier een netwerk 
opbouwen.’

Om al die onmisbare mensen, 
die vaak achter de schermen hun 
steentje bijdragen, te bedan-
ken wordt van 23 februari tot 2 
maart de Vlaamse ‘Week van de 
Vrijwilliger’ georganiseerd . Ook 
in Wevelgem werken we graag 
mee. ‘De jaarlijkse vrijwilligers-

11

VRIJWILLIGERSBEDANKING
De vrijwilligers krijgen in de eerste week van februari een per-
soonlijke uitnodiging in de bus. Wie géén uitnodiging heeft 
gekregen, en er toch eentje verdient, kan mailen naar vrijetijd@
wevelgem.be. Opgelet, wie graag naar de vrijwilligersbedan-
king komt, moet zich vooraf inschrijven. Zo kunnen we ervoor 
zorgen dat iedereen goed in de watten wordt gelegd. 

‘We 
appreciëren 

ten 
zeerste 

wat elke 
vrijwilliger 
betekent 
voor onze 

gemeente en 
onze 

inwoners, en 
willen dat 
ook tonen’

Sanne

bedanking, die normaal in juli 
plaatsvindt, verschuift naar de 
Week van de Vrijwilliger’, zegt 
vrijetijdsmedewerker Sanne 
Loncke. ‘Er komen twee aparte 
evenementen. Op het ene nodi-
gen we de vrijwilligers uit die ac-
tief zijn in het verenigingsleven 
of bij de organisatie van evene-
menten, op het andere vrijwilli-
gers die actief zijn in de sociale 
sector of de gezondheids- en 
welzijnssector. Er komt telkens 
een inspirerende spreker langs, 
en achteraf is er een  receptie 
met animatie.’ 

‘We appreciëren ten zeerste wat 
elke vrijwilliger betekent voor 
onze gemeente en onze inwo-
ners, en willen dat ook tonen’, 
zegt Sanne. ‘Er is veel te doen 
in Wevelgem en onze inwoners 
kunnen in vele organisaties en 
verenigingen terecht. Het ge-
meentebestuur wil het vrijwil-
ligerswerk in de komende jaren 
aanmoedigen en versterken 
door te informeren en vrijwil-
ligersvacatures te helpen ver-
spreiden. We gaan door met vor-
mingen op maat van vrijwilligers.  
Zo hadden we in het verleden al 
een vorming over de vrijwilli-
gerswetgeving, SABAM en de 
billijke vergoeding. Op 25 febru-
ari is er een vorming over voed-
selveiligheid op evenementen. Er 
komt ook nog een vorming aan 
over ICT-vaardigheden, rond het 
ontwerp van flyers en de opmaak 
van mailings. ’

www.wevelgem.be/vrijwilli-

gers

 Vrijwilligers Evita en Christelle 

tussen enkele deelnemers van de praattafels

 Martine op het nieuwjaarsfeest van Elckerlyc
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BURGER

speelpleinwerking

Haas-
je-Over in 
het nieuw 
Het concept van Haasje-Over wordt lichtjes 
aangepast. Vanaf dit jaar is er elke voormiddag 
en/of namiddag een alternatief voor de gewone 
speelpleinwerking onder de noemer ‘proever-
tjes’.  Elke vakantie krijg je een overzicht van de 
activiteiten die per dag op de planning staan.  Bij 
inschrijving moet je enkel aangeven voor wel-
ke (halve) dagen je je in wil inschrijven, op de 
dag zelf kiest je kind dan ofwel voor de gewone 
speelpleinwerking of het ‘proevertje’. Je betaalt 
voortaan één vaste prijs: 4 euro per halve dag. 
Voor de daguitstappen of meerdaagse kampen 
moet wel nog apart ingeschreven worden.  Alle 
info over het vakantieaanbod vind je via
www.Wevelgem.be/doewa.

onveilig

Fout 
parkeren 
Sommige automobilisten parkeren hun auto wel eens 
op het voetpad in de Damberdstraat in Moorsele en 
in de Bankstraat in Gullegem, zo merken we steeds 
vaker. Ook al is het maar voor even, een wagen op het 
voetpad levert een onveilige situatie op voor zwakke 
weggebruikers. De schoolrij kan op die manier niet 
passeren, blinden kunnen hun vaste route niet meer 
volgen, en ook mensen met een rollator, rolstoel of een 
kinderwagen moeten uitwijken op de autoweg om hun 
weg verder te zetten. Doet iedereen zijn uiterste best?  

 inschrijvingen 
scholen
Je hebt een kindje geboren in 
2017? Dat betekent dat jouw klei-
ne spruit binnenkort naar school 
mag. Neem een kijkje op www.
naarschoolinwevelgem.be. Op 
deze website vind je de capaciteit 
en het aantal vrije plaatsen per 
school terug en kom je meer te 
weten over de inschrijving.

 Samenaankoop groe-
ne stroom en gas
Betaal je graag iets minder voor 
je stroom en/of gas? Je kan je 
opnieuw vrijblijvend en gratis in-
schrijven voor de groepsaankoop 
groene stroom en/of gas van de 
provincie West-Vlaanderen. 
Inschrijven t.e.m. 5 februari via 
www.west-vlaanderen.be/groeps-
aankoop of via het gemeentelo-
ket, cel Wonen (di en vr: 9 en 12 
uur) en dienst Milieu (op afspraak, 
056 43 34 60).

>QUOTE

‘Samen 
gaan 
we 

voor 
een 

warme 
buurt’

>NIEUWS

Rika Amerlinck
Vrijwilligster 
Antennepuntproject

Het lokaal dienstencentrum 
Elckerlyc brengt samen 
met andere organisaties en 
vrijwilligers verschillende 
dienstverleningen naar de 
Wijnberg en de Posthoorn. 
Op zogenoemde ‘Antenne-
punten’ worden een paar 
keer per jaar activiteiten ge-
organiseerd om buurtbewo-
ners met elkaar te verbinden 
en onderlinge ontmoeting 
te stimuleren.
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Fietsstraten

Fietsers zijn 
er eregast 
Wevelgem telt intussen al acht fietsstraten, onder meer  de 
Salinus-, Overheule- en Marktstraat. Andere weggebrui-
kers zijn er nog toegelaten, maar de fietsers zijn er wel de 
belangrijkste weggebruikers. We frissen de verkeersregels 
nog even voor je op: in een fietsstraat mogen fietsers de 
volledige breedte van de rijbaan (bij eenrichtingsverkeer) of 
de helft van de rijbaan (bij tweerichtingsverkeer) gebruiken. 
Gemotoriseerde voertuigen mogen fietsers niet inhalen en 
maximum 30 kilometer per uur rijden. 

Zo ver staan we al

6 maanden 
SAVE-charter 
Op 25 juni 2018 tekende de gemeente Wevelgem het SAVE 
-charter. Hiermee engageert de gemeente zich om de ver-
keersveiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren. 
We hebben al enkele concrete stappen gezet.  In de Lode de 
Boninge- en Lauwestraat werd zebrapadverlichting geplaatst, 
in de Warandestraat en het Cultuurpad werden extra paaltjes 
geplaatst en de Salinus-, Overheule- en Marktstraat werden 
fietsstraten. In de Sint-Theresiastraat werd het voetpad door-
getrokken en op het Guldenbergplein werden pleinplakkers 
aangebracht, kleurrijke lijnen en figuren die ervoor zorgen dat 
je kinderen op het voetpad blijven en niet op straat lopen . 

Om met de deur in huis te vallen: neen.

Een visum is de toestemming om naar een bepaald 
land te reizen en er gedurende een bepaalde periode 
te verblijven. Elk land bepaalt zelf of het een visum af-
levert of niet.  Je vraagt je visum aan bij de ambassade 
of consulaat van het land van bestemming.

Om een visum aan te vragen heb je bijna altijd een 
paspoort nodig.  Een paspoort is niet hetzelfde als 
een identiteitskaart.  Een paspoort is een officieel, 
wereldwijd erkend reisdocument in boekvorm. Een 
identiteitskaart is een plastic kaartje in bankkaart-
model.  Binnen Europa kan je met je identiteitskaart 
reizen maar eens je buiten Europa reist, heb je in veel 
gevallen een paspoort nodig.

Kijk zeker op www.diplomatie.belgium.be/nl/Dien-
sten/Op_reis_in_het_buitenland/reisdocumenten 
of je een paspoort en/of visum nodig hebt.

Kurt Wylin

administratief hoofdmedewerker 

dienst burgerzaken

>VRAAG

?

Kan je ook terecht 
voor een visum bij de 

gemeente?
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VIER 
JIJ 

VALENTIJN 
EXTRA?

Ik ben er net 20 geworden, en studeer voor 
landmeter aan de Hogeschool Gent. Mijn 
ouders zijn op de naam ‘Valentine’ gebotst 

toen ze naar een tenniswedstrijd aan het 
kijken waren op tv, en zagen dat een van de 
speelsters Valentine heette. Ze houden wel 
van Franse namen, en ze vonden de naam 
Valentine nog passen bij de naam van mijn 
oudere broer Xavier. Zelf ben ik altijd wel blij 
geweest met mijn naam. Ik vind hem best wel 
mooi, en vind het tof dat er niet zoveel meis-
jes zijn met die naam. Ik zou het niet zo leuk 
vinden om met twee of drie dezelfde naam 
te hebben in klas, bijvoorbeeld. Valentijn zal 
dit jaar niet echt om ‘liefde’ draaien. Ik ga op 
stap met enkele vriendinnen in Leuven, dat 
hebben we nu al afgesproken. Ik krijg die dag 
wel gelukwensen van anderen, omdat het dan 
echt mijn naamdag is. En heel soms krijg ik 
zelfs een drankje getrakteerd op die dag, om 
extra te vieren.
Valentine Vanneste, 20 | Moorsele

Mijn ouders hadden drie namen in ge-
dachten toen mijn moeder zwanger 
was: Broes, Jordaan en Valentijn. Ik 

ben blij dat het uiteindelijk Valentijn is gewor-
den. Met Valentijn doen mijn vriendin Bieke 
en ik niet echt iets speciaals. Wij vieren feest 
op 13 maart, op onze eigen feestdag: de start 
van onze relatie nu bijna 15 jaar geleden. Op 
14 februari ben ik mijn naam doorgaans wat 
‘beu’ gehoord, doordat er zoveel gezegd en 
geschreven wordt over Valentijn de weken 
ervoor. Elk jaar krijg ik in mijn mailbox een 50-
tal mailtjes binnen met liefdesboodschappen. 
Mijn mailadres is Valentijn@... en er zijn elk 
jaar mensen die dat mailadres als afzender ge-
bruiken als ze een anoniem valentijnskaart-
je sturen naar iemand waar ze een oogje op 
hebben. Dat zorgt toch elk jaar voor wat leuk 
leesvoer.

Valentijn Verbeke, 36 | ICT-deskundi-
ge bij gemeente Wevelgem

14 februari, dat is 
traditioneel ‘de Dag 
van de Liefde’. Een 
hoogdag voor de 
één, die zijn of haar 
geliefde die dag 
extra in de watten 
legt, een gefor-
ceerd gedoe voor 
de ander, die de dag 
als elke andere dag 
beschouwt. Onze 
gemeente telt een 
aantal Valentijn/Va-
lentins/Valentina’s. 
Hoe kijken zij naar 
‘hún’ dag?

‘Valentine’‘Valentijn’

>RONDVRAAG
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Toen we op zoek waren naar een naam 
voor ons eerste kindje, hebben we elk 
in een boekje met namen voor baby’s 

de namen gekleurd die we graag hoorden’, 
vertellen mama Maya Van Durmen en papa 
Thomas Dedeyne. ‘We hadden allebei de 
naam Valentina aangeduid, zagen we toen 
we achteraf onze keuzes naast elkaar legden. 
We waren eigenlijk een beetje ‘verliefd’ op die 
naam. Het is ook wel een passende naam voor 
haar. Ze is het resultaat van onze huwelijks-
reis, het is dus een echte liefdesbaby. We vie-
ren elk jaar Valentijn, en we houden wel van 
de sfeer die errond hangt. We gaan dan iets 
lekker eten, geven elkaar wat extra aandacht 
die dag. Valentina viert uiteraard mee, maar 
het is niet dat we het als een extra verjaardag 
voor haar zien. Haar verjaardag is op 21 januari.
Valentina Dedeyne, 6 | Wevelgem

‘Valentina’

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

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.wevelgem.be/veiligheid-preventie

Sociaal Huis
056 43 55 00

>SERVICE



      

 mathillegalle

 #sisters #xmas #igwevelgemoceaneromo

Wevelgem wintert 
met de buren 
#igwevelgem

 yves_8560

Vogels voeren & beloeren! 
#igwevelgem #natuurpunt 
@verbruggheeline

 holvoetlien

Stilte voor de storm... 
#gymshow 
#go4gym 
#igwevelgem 
#wevelgemsespor-
tersbelevenmeer 
#deschelp 
#flinkekindjes 
#ttj #wearegym 
#iggym

 seni_x

Sibren’s first 
‘walk’ around 
town - 1 week 
old -

 carinekint

Spelletjesnamiddag op 
donkere dagen voor klein 
en groot in de bibliotheek 
#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!

>TAG


