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Geniet van de 
lente
De lente is stilaan 
terug (met record-
temperaturen tot 
15°C half februa-
ri zelfs abnormaal 
vroeg). Tijd om naar 
buiten te trekken! 
In de gemeente zijn 
er heel wat zali-
ge groene plekjes, 
maar ze zijn niet al-
lemaal even gekend. 
De groenzone in de 
Zwaenebloemstraat 
is zo’n verborgen 
parel, met speel-
mogelijkheden en 
ruimte voor natuur. 
Geniet mee van de 
waterviolier die in 
de lente de vijver 
overheerst.

Je vindt een over-
zicht van alle ge-
meentelijke groen-
zones op 
www.wevelgem.be/

groenzones.

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

>INWONERS
WEVELGEM
We zijn met dik 31 000 inwo-
ners in onze gemeente, 31 401 
om precies te zijn. Daarmee 
zijn we met ongeveer 20 in-
woners meer dan vorig jaar 
en vormen we de grootste 
gemeente in onze regio. Zo’n 
594 Wevelgemnaren ver-
huisden naar buurgemeen-
ten Kortrijk en Menen, maar 
dat verlies werd opgevangen 
door de 531 Kortrijkzanen of 
Menenaren die naar Wevel-
gem zijn verhuisd.

> NIEUWS

Nieuw zwembad

Infomarkt  
De bouwvergunning voor het nieuwe zwem-
bad is ingediend. Dat betekent meteen ook 
de start van het openbaar onderzoek. Dat 
loopt nog tot en met 10 maart. Wil je alle 
plannen nog eens goed inkijken? Kom dan 
op dinsdag 5 maart naar de infomarkt in de 
Schelp. De toegang is gratis, je kan doorlo-
pend binnen van 17 tot 21 uur. 

www.wevelgem.be/zwembad2021

Doe de test!

Risico op 
type 2 
diabetes?  
Ga naar www.gezondheidskompas.be, vul 
de vragenlijst in en ontvang persoonlijk 
leefstijladvies. Vanaf 45 jaar wordt je risico 
op type 2 diabetes berekend. Bij een ver-
hoogd risico, word je doorverwezen naar 
de huisarts voor verdere onderzoeken en 
leefstijladvies. Je huisarts kan je verwijzen 
naar rookstopbegeleiding, een ‘bewegen 
op verwijzing-coach’ of naar groepssessies 
gezonde voeding op verwijzing (vanaf eind 
maart). De actie is een initiatief van de Dia-
betes Liga i.s.m. gemeente Wevelgem en de 
Vlaamse overheid.

www.HALT2Diabetes.be



Let op!

Verkeers-
hinder
Carnaval
Nog tot zaterdag 9 maart viert Gullegem 
carnaval. Hou er rekening mee dat je niet 
overal mag parkeren en dat je niet alle stra-
ten kan inrijden. Zo is er op vrijdag 1 maart 
in de namiddag de kinderstoet en palmt de 
Boemel ’s avonds het centrum in. Op 3 maart 
is er hinder door de grote stoet. Tijdens deze 
activiteiten moet je de omleidingen volgen. 
Door de carnavalsgekte moeten de weke-
lijkse markten uitwijken naar de Kerkstraat. 
Daar vind je van 1 tot en met 3 maart ook de 
kermis.

Kruising Marktstraat en Kijkuitstraat
Er zal hinder zijn op de kruising van de 
Marktstraat en de Kijkuitstraat. Daar wordt 
tijdens de krokusvakantie het verkeerspla-
teau vernieuwd. Er is een omleiding. Als al-
les volgens plan verloopt, is er daar rond 22 
maart weer verkeer mogelijk. 

Groenzone Theresiastraat
Op 25 maart start de aanleg van de groen-
zone in de Theresiastraat, er is geen ver-
keershinder. 

Architect Vanhoornelaan en de Dokter 
Hemerijckxlaan
In Moorsele starten de omgevingswerken 
voor de nieuwe sociale woonwijk in de Ar-
chitect Vanhoornelaan en de Dokter Heme-
rijckxlaan. Er is hinder, maar verkeer blijft 
altijd mogelijk. 

>BESTUUR
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ENKELE 
PUNTEN
UIT DE 
GEMEENTE-
RAAD

Het gemeentehuis, beter 
gekend als ‘kasteel’, wordt 
over een paar jaar uitge-
breid gerenoveerd. Enkele 
herstellingswerken blijken 
nu heel dringend, daarom 
worden die dit jaar al uit-
gevoerd. Het gaat om de 
renovatie van de inkomhal, 
de voorgevel en de stook-
plaats. De totale investering 
voor deze werken bedraagt 
ongeveer 283 860 euro ex-
clusief btw. 

De vijver in de gemeente-
lijke hovingen krijgt een 
omranding. Er komt op een 
aantal meter rond de vijver 
een zitmuurtje in trapvorm. 
De bovenkant komt onge-
veer gelijk met het gazon, de 
onderkant met de vijver. De 
werken worden tegen deze 
zomer uitgevoerd. Kostprijs: 
40 000 euro.

Het oude filiaal van de ge-
meentebibliotheek in de 
Wijnbergstraat is verkocht. 
In 2016 werd het gesloten. 
De lokale basisscholen kun-
nen intussen terecht in een 
nieuw filiaal in het parochi-
aal centrum op de wijk Wijn-
berg. Voor het gebouw in 
de Wijnbergstraat werd niet  
meteen een andere mogelij-
ke invulling gevonden. Daar-
om wordt het nu verkocht.
     

Volg de 
gemeenteraad 
op de voet

www.wevelgem.be/ 

gemeenteraad

Op zoek naar werk?

Vacatures
Projectingenieur
A1a-A2a, contractueel onbepaalde duur

Beleidsmedewerker Sport
A1a-A2a, tijdelijk

Preventieadviseur niveau III
B1-B3, tijdelijk

Maatschappelijk werker 
Algemene dienstverlening
B1-B3, tijdelijk

Info
Personeelsdienst: 056 43 34 30, 
personeel@wevelgem.be
www.wevelgem.be/vacatures
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NIEUWE 
PROCEDURE
 
INSCHRIJVEN IN 
EEN SCHOOL

De aanmeldingsprocedure, een bestaand Vlaams in-
schrijvingssysteem,  verloopt in fases. In een eerste 
fase, die liep tot 26 februari, konden ouders uit een 
voorrangsgroep hun kinderen inschrijven. ‘In die voor-
rangsgroep zitten ouders met kinderen die al school lo-
pen in een Wevelgemse basisschool. Op die manier zor-
gen we ervoor dat ouders hun kinderen zeker naar één 
en dezelfde school kunnen sturen’, zegt Lynsey Nuttin, 
stafmedewerker Onderwijs. ‘Ook personeelsleden van 
de basisscholen krijgen in die eerste fase de kans om 
hun kind in te schrijven in de school waar ze werken.’

Vanaf 1 maart tot en met 29 maart start de ‘aanmel-
dingsprocedure’ voor alle andere ouders. ‘Ze kunnen  
de scholen oplijsten die hun voorkeur wegdragen’, 
zegt Nele Dedeurwaerder, stafmedewerker Flankerend 
Onderwijs. ‘Ouders hoeven niet van ’s morgens vroeg 
achter hun pc te zitten. Een aanmelding die op 1 maart 
wordt gedaan, wordt op dezelfde manier behandeld als 
een aanmelding die op 29 maart, vóór 18 uur ’s avonds, 
wordt ingegeven.’

Voor kindjes die geboren zijn in 
2017 breekt binnenkort een nieuw 
spannend hoofdstuk aan: de start 
van hun schooltijd. De gemeente 
zal voor het eerst gebruik maken 
van een aanmeldingsprocedure. Zo 
kunnen alle ouders hun kinderen 
inschrijven in de school waar zij een 
voorkeur voor hebben, zonder daar-
voor in de wachtrij te moeten staan 
aan de schoolpoort.  

>REPORTAGE
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‘We 
willen 

vermijden 
dat 

ouders 
urenlang 

kamperen 
aan de 

schoolpoort 
om toch 
maar een 

plaatsje te 
bemach- 

tigen 
voor 

hun kind’ 
Ten laatste op 29 april krijgen alle ouders een brief met daarin de school waar 
hun kind ingeschreven kan worden. Ze krijgen dan de kans om hun kind in te 
schrijven van 6 mei tot 24 mei. Vanaf 28 mei start dan de vrije inschrijfperiode. 
Ouders die zich niet aangemeld hebben in de aanmeldingsperiode in maart, 
kunnen vanaf dan inschrijven in de scholen waar nog plaatsjes zijn.  

Nog vragen? Contacteer Lynsey Nuttin (0478 34 61 38, lynsey.nuttin@we-
velgem.be ) of Nele Dedeurwaerder (056 43 35 50, onderwijs@wevelgem.be).

Nadat die aanmeldingsfase is afgesloten, wordt elk kind een school toegewe-
zen. In scholen waar er genoeg plaats is voor alle ouders die er hun kinderen 
willen inschrijven, krijgt elk kind een plekje. In scholen waar er méér kinderen 
op de lijst staan dan er plaatsen zijn, wordt het criterium ‘afstand’ toegepast. 
Kinderen die het dichtst bij de school wonen, krijgen daarbij voorrang. ‘Opgelet, 
het gaat wel degelijk om de afstand tussen de woonplaats van het kind en de 
school. De werkplaats van de ouders, of de woonplaats van de grootouders, 
bijvoorbeeld, wordt daarbij niet in rekening genomen’, zegt Lynsey. ‘Tussen 
kindjes die even ver van school wonen, laten we het lot beslissen.’

Ook belangrijk om weten: omdat een sociale mix belangrijk is in alle scholen, 
wordt ook met een aantal andere factoren rekening gehouden. Het diploma 
van de mama van het kind is zo’n factor, net als het feit of het gezin al dan niet 
een studietoelage ontvangt voor de oudere kinderen.

Kindjes die geen plaats hebben in de school van hun eerste keuze, worden op-
nieuw meegenomen in de ordening voor de school van hun tweede keuze. ‘In de 
praktijk zal het overgrote deel van de kindjes ingeschreven kunnen worden in 
de school die de ouders op de eerste plaats zetten’, zegt Lynsey. ‘In het verleden 
waren er nog maar drie scholen die al eens kindjes hebben moeten weigeren 
uit plaatsgebrek, en dat was enkel zo voor bepaalde schooljaren.’

Het probleem is ook niet zó groot in Wevelgem. De aanmeldingsprocedure kan 
helpen dat zo te houden, door de leerlingen evenredig te verdelen over de ver-
schillende scholen. ‘We willen gewoon situaties vermijden waarbij ouders echt 
urenlang voor de start van de inschrijvingen al kamperen aan de schoolpoort 
om toch maar een plaatsje te bemachtigen voor hun kind. Het probleem is dat 
dergelijke situaties zichzelf in stand houden. Als er het ene schooljaar al ouders 
van 6 uur ’s morgens staan, heb je het jaar erop ouders vanaf 4 uur ’s nachts, 
enz. Los van het feit dat dit voor niemand een leuke situatie is, heeft bovendien 
niet iedereen een netwerk rond zich dat uitgebreid genoeg is om te zorgen dat 
daar iemand urenlang kan post vatten.’

Je kan denken dat er dan maar gewoon plaatsen bij gecreëerd moeten worden 
in die scholen. ‘Maar dat is niet eenvoudig. In scholen waar er maar plaats is voor 
9 klassen, kan je niet opeens een klas ontdubbelen, want dan is er niet eens een 
lokaal voor die extra klas.  De infrastructuur echt gaan uitbreiden is niet aan de 
orde: er zijn voldoende plaatsen in andere scholen in Wevelgem. Als we scholen 
uitbreiden, dan is dat ten koste van andere scholen. Een dergelijke onderlinge 
strijd willen we vermijden.’  De overheid wil met deze aanmeldingsprocedure 
bovendien ook stimuleren dat de bestaande schoolinfrastructuren optimaal 
benut worden, zodat in de ene school geen klassen leeg staan terwijl in een 
andere school bijkomende plaats gecreëerd moet worden. 

Lynsey Nuttin

stafmedewerker 

onderwijs 
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BIB IN HET PARK

BEESTIGE 
EXPO 
De Bib in het Park wordt een beestig museum.  Za-
terdag 9 maart leidt een gids je rond tussen de die-
renprenten en daagt je uit voor een ganzenbordspel. 
Verwacht een spannend kijkspel over beeldtaal en 
dierensymboliek, geschikt voor kinderen van 7 tot 
12 jaar, met hun ouders. 

De rondleiding start om 10.30 uur en kost twee euro 
per deelnemer. Schrijf op voorhand in, want het aan-
tal plaatsen is beperkt. De expo is gratis en loopt van 
18 februari  tot 11 maart (zonder gids).
www.wevelgem.be/dierenprenten 

gratis

Initiatie 
curve bowls 
Wil je leren hoe je curve bowls speelt of wil je je techniek 
verbeteren? Dan hebben we goed nieuws, binnenkort zijn 
er gratis initiatiesessies op 27/02, 11/03, 18/03 en 26/03. Curve 
bowls is een actief indoor balspel met de charme van petan-
que en bowling. Tijdens de 4 gratis sessies krijg je de nodige 
uitleg over de spelregels en de techniek van het bowlen. Het 
volledige curve bowls aanbod vind je op
www.wevelgem.be/curvebowls.

 

> TROUWEN
Stap je binnenkort in het 
huwelijksbootje? Dan krijg 
je van ons een polaroidfoto 
mee van jullie ja-woord, 
een leuke herinnering aan 
jullie wettelijk huwelijk. 
Daarbovenop krijg je van 
de gemeente ook nog eens 
Wevelgemse kadobon-
nen. En binnenkort komt 
daar nog een origineel en 
hedendaags trouwboekje 
bij, waarin je zelf een aantal 
mijlpalen kan noteren (eer-
ste kus, eerste afspraakje, 
…)

zaterdag 23 maart
 Roots Rielemans

The Infamous Roots Rielemans Family Or-
chestra speelt in CC Guldenberg. Topmu-
zikanten uit de blues- en folkscene slaan 
de handen in elkaar. Voor fans van country, 
Americana en The Broken Circle Breakdown.        
www.ccwevelgem.be/rootsrielemans   

demo workshop 12 maart
 Suikervrije Taarten

Al gehoord van ‘raw cake’ en benieuwd hoe 
je een gezonde chocolade ganache maakt? 
Ontdek de tips & tricks van hoe je lekkere raw 
vegan cakes & shakes kan maken in de demo 
workshop door specialiste Valerie Deraedt.  
www.ccwevelgem.be/rawcakes

>NIEUWS

BELEEF
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21 en 27 maart
 Leer je stamboom maken

Interesse om je eigen stamboom te maken? 
Jean-Marie Viaene begeleidt je twee namiddagen in 
het opzoeken en bijhouden van nuttige informatie. 
Breng zeker je laptop of tablet mee. Do 21 en woe 27 
maart, 14 uur in OC De Stekke. Inschrijven via 0470 
93 67 67 of MO2@moorsele.be

AAP+

Gezelschapsdie-
ren en senioren: 
een sterke match
Het pilootproject AAP+, wil huisdiereigenaars en senioren met elkaar 
in contact brengen. Het project heeft intussen twee Wevelgemse 
duo’s samen gebracht. 

Het is de bedoeling dat senioren  de huisdieren van druk bezette 
baasjes wat gezelschap houden of hen eens uitlaten op momenten 
dat de baasjes daar even wat minder tijd voor hebben. 

AAP+ pikte Wevelgem er een half jaar geleden uit voor een piloot-
project, en nu zijn dus twee baasjes aan twee ‘plusbaasjes’ gelinkt. 
Kathleen uit Wevelgem maakt een paar keer per week een wande-
ling met Boy, het hondje van Jacqueline. Beide genieten ze van de 
buitenlucht, de beweging en het gezelschap. “Ik beleef veel plezier 
aan het contact met mijn plusdier” vertelt Kathleen. Jacqueline is 
blij met de extra aandacht voor Boy. “Hij herkent de stem al van zijn 
plusbaasje en kijkt uit naar de wandelingen.” Zin om ook mee te 
doen? Schrijf je in via 
www.aapvzw.be

JEUGDBOEK

1

3X

2

3

Maart is de Jeugdboekenmaand. 
Ook in Wevelgem liggen voor 
deze editie heel wat leuke activi-
teiten op de ‘boeken’plank.  

www.wevelgem.be/jeugdboekenmaand

SCHRIJVERS OP BEZOEK
Het thema van de Jeugdboekenmaand is 
‘vriendschap’.  Jeugdateurs Erwin Claes, Kirstin 
Vanlierde, Tom Schoonooghe, Marja Meijer, 
Janneke Schotveld en Kim Crabeels komen als 
vrienden van de bib in maart naar Wevelgem om 
te vertellen voor leerlingen van alle Wevelgemse 
basisscholen.

SUPERJUFFIE
Goed nieuws voor de jonge fans van Superjuf-
fie en Botje! Op woensdag 13 maart (van 13.45 
tot 16.15 uur) komt schrijfster Janneke Schot-
veld helemaal uit Nederland om te vertellen 
over haar boeken. Achteraf kun je kijken naar 
de verfilming van haar boek Superjuffie. Voor 
kinderen vanaf 8 jaar.

GANSANDERS
De bib wordt een beestig museum! Nog tot 9 
maart brengt Rasa illustraties over dieren samen 
in een bijzonder kunstenkabinet. Een bezoek 
aan de tentoonstelling wordt een verrassende 
en uitdagende zoektocht. Voor gezinnen is er 
op zaterdag 9 maart een speelse zoektocht met 
een gids. 

>DOEN



» 5 uur  
Claudine smeert 2 000 broodjes
De wekker van het gezin van 
Claudine Vanhauwaert gaat 
vroeg af. Om 5 uur beginnen 
ze aan het beleggen van maar 
liefst 2 000 pistolets. Claudine: 
‘We zijn met 16 man. We doen 
dit nu al jaren en zijn intussen 
een geoliede machine. De ene 
snijdt de pistolets, de andere 
belegt ze met ham en kaas en 
de laatste steekt de pistolets 
in zakken. Rond 9 uur is de berg 
pistolets verwerkt en vertrek-
ken de lunchpakketten richting 
seingevers, persmensen, politie, 
naar iedereen die meewerkt.’

» 10 uur
Hendrik brengt de sfeer in 
beeld 
Fotograaf Hendrik Masselis mag 
deze dag vastleggen op de ge-

organisator Flanders Classics 
me gevraagd om al hun koersen 
te fotograferen. In zo’n wedstrijd  
rijden enorm veel persfotogra-
fen mee. Zij brengen de wielren-
ners in beeld. Dat doe ik net niet. 
Mijn focus ligt op de sfeer. Voor 
mij is koers echt een feest. De 
wereldsterren passeren bij wijze 
van spreken op een halve meter 
van je. Coureurs zijn ook echt 
‘gewone mensen’, ik vind ze veel 
toegankelijker dan voetballers.’ 

» 12 uur 
Geen botsingen dankzij Wouter
Wouter Desodt rijdt al vijf jaar 
mee als mobiele seingever. 
‘We zitten altijd met twee op 
een moto, ik rij mee met mijn 
schoonvader. Voor Gent-Wevel-
gem zijn we in totaal met 98 mo-
to’s, 196 man dus. Alle gevaarlijke 
situaties duiden we aan: wegver-

ACHTER DE 
SCHERMEN

Op 31 maart komen de beste wielrenners van het moment aan de start van Gent-Wevelgem. 
Dat lokt zo’n 6 000 kijklustigen en een koerskaravaan van maar liefst 4 000 man naar onze 
gemeente. Maar ook de ploeg die achter de schermen werkt is enorm. Van seingevers tot fo-
tografen, persmedewerkers, van politieagenten tot broodjessmeerders en wc-madammen. 

smallingen, paaltjes, rotondes, ... 
We haasten ons naar daar, sprin-
gen van de moto en zwaaien 
met onze vlag. We hebben ook 
fluitjes bij, zodat de renners ons 
niet alleen kunnen zien maar ook 
horen. Het is wel even spannend 
als je zo’n bende coureurs aan 65 
kilometer per uur op je ziet af-
stormen, pure adrenaline.’ 

» 17 uur
Dirk en Karl bouwen op en bre-
ken af
‘Ik werk al 40 jaar bij de gemeen-
te en ik heb Gent-Wevelgem 
enorm zien groeien, ’ zegt Dirk 
Himpe van de dienst Feestelijk-
heden. ‘Vroeger schilderden we 
de eindstreep zelf. En dan maar 
hopen dat het op dat moment 
niet regende, want dan liep de 
verf uit (lacht). Het is intussen 
het grootste evenement dat we 

>INTERVIEW

voelige plaat: ‘Al jarenlang maak 
ik elke Gent-Wevelgem  foto’s 
van de sfeer aan de eindmeet, 
het podium, de sponsors, de 
supporters, … Intussen heeft 
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GEEN GENT-WEVELGEM ZONDER DEZE MENSEN

‘Pure 
adrenaline 

als je 
de renners 
aan 65 per 

uur op 
je ziet 

afstormen’
Wouter Desodt 

mobiele seingever



mee  helpen organiseren. We 
hebben zelfs niet genoeg na-
darhekkens, dus moeten we er 
lenen bij onze buurgemeenten. 
In de aankomstzone zijn dat spe-
ciale nadars zonder poten, zodat 
de wielrenners er zeker niet aan 
blijven haperen.’ 

‘De voorbereiding van Gent-We-
velgem is al weken bezig’, vertelt  
Karl Verscheure, werkleider van 
de dienst Openbare Infrastruc-
tuur en Mobiliteit. ‘Maar onze 
zwaarste dag is de vrijdag. Dan 
zetten we de perszaal klaar, 
bouwen we podia, zorgen we dat 
er genoeg fietsenstallingen zijn 
en zorgen we dat de aankomst-
zone in orde is. De zondag zelf 

11

WIELERAVOND IN DE BIB
Drie dagen voor Gent-Wevelgem bomen we stevig door over 
de koers. Rik Vanwalleghem is gastheer, Eric Vanderaerden en 
José de Cauwer de centrale gasten en Marino Punk de muzikale 
gast. De focus ligt dit jaar op de snelle opgang van het vrou-
wenwielrennen met  Lieselot Decroix en Patsy Magerman als 
combattieve woordvoersters. 
Donderdag 28 maart | 20.15 uur | € 5 of 10 UiTPASpunten = 
gratis | Bib in het Park | Tickets in Bib in het Park en CC Gul-
denberg | www.wevelgem.be/GW2019 

‘Coureurs 
zijn ook 

echt 
‘gewone 
mensen’, 

veel 
toegankelij-

ker 
dan 

voetballers’
Hendrik Masselis

fotograaf

zijn we met een man of 20 in de 
weer. Na de aankomst breken 
we alles zo snel mogelijk weer 
af. Meestal zijn we klaar rond 10 
uur ’s avonds. Voor de wielerlief-
hebbers is Gent-Wevelgem een 
hoogdag, voor ons een zware 
werkdag, maar de sfeer is wel 
heel tof. Het is fijn om mee te 
kunnen werken aan zo’n groot 
sportief evenement.’

» 24 / 7
Griet is dag in dag uit met de 
koers bezig
Organisator Griet Langedock 
van Koninklijke Veloclub Het  
Vliegend Wiel is elke dag van 
het jaar met de koers bezig. ‘In 
’96 werd mijn vader Bernard se-
cretaris en zo ben ik er eigenlijk 
ingerold. Ik reed al vaak mee als 
mobiele seingever, via de koers 
heb ik ook mijn man leren ken-
nen. Mijn lievelingsmoment van 
de dag? Als de winnaar over de 
eindmeet rijdt en als het een 
verdiende winnaar is. Ik heb het 
liefst een buitenlandse renner 
omdat dat nog meer cachet 
geeft aan de koers en de buiten-
landse interesse doet groeien. Er 
is geen dag dat wij niet aan de 
koers denken. Als Gent-Wevel-
gem gedaan is, dan is het alle 
hens aan dek voor de Great War 
Remembrance Race in augustus.’

© Hendrik Masselis  



12 WE ELGEM

BURGER

Week van het Geld

Waar gaat 
al mijn 
geld 
naartoe?
Van 25 maart tot 31 maart is het de nationale 
Geldweek. De partners van BIZ, het samenwer-
kingsverband BudgetInZicht dat zich inzet voor 
de preventie van schuldoverlast in Vlaanderen en 
Brussel, willen in die themaweek extra aandacht 
vestigen op hun app ‘Wakosta?!’. Met die app 
kan je gemakkelijker het overzicht houden over 
al je uitgaven, en kan je goed zien waar je centen 
elke maand naartoe gaan. ‘Leren omgaan met 
geld is cruciaal om niet in de financiële proble-
men te raken’, klinkt het. Meer info vind je op 
www.welzijn13.be/content/budget-in-zicht. 

gezocht

Vrijwilli-
gers ver-
kiezingen
Wil je graag meewerken aan de Vlaamse, federale en 
Europese verkiezingen van 26 mei als bijzitter in een 
stembureau (voormiddag) of telbureau (namiddag)? 
Dat kan als je meerderjarig en stemgerechtigd bent.  
Meld je aan op www.wevelgem.be/verkiezingen of 
geef je contactgegevens door op 056 43 34 35. Je bent 
meer dan welkom.   

 Fietskoeriers
Vanaf maart zullen de Wevelgemse 
Fietskoeriers niet langer aanwe-
zig zijn op de wekelijkse markt in 
Moorsele. Te weinig mensen laten 
er hun boodschappen door hen 
gratis thuisleveren. Op de markt in 
Wevelgem en Gullegem is wel veel 
interesse, daar zullen de Fietskoe-
riers wél nog elke week klaarstaan.  
www.wevelgem.be/wevelgemse-

fietskoeriers

 Jaarlijks info- 
moment luchthaven
Op vrijdag 22 maart vindt in 
het passagiersgebouw van de 
luchthaven Kortrijk-Wevelgem 
(Luchthavenstraat 1) het jaarlijkse 
informatie- en overlegmoment 
plaats voor omwonenden van 
de luchthaven en de betrokken 
overheden, in het kader van de 
milieuvergunning. Er is een info-
markt met vrije toegang tussen 16 
en 20 uur. 

>QUOTE

‘Steeds 
meer 

meisjes 
voetballen’

>NIEUWS

Danny Schaerlaeckens
Coördinator meisjesvoet-
bal FC Gullegem

Voetbal wordt almaar 
populairder bij meisjes. 
Bij FC Gullegem is er een 
meisjesploeg U13 actief 
in competitie. De meisjes 
trainen op vrijdag en spelen 
hun wedstrijd op zaterdag. 
Het is een toffe en sportieve 
groep.
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bergelen

1 000 x fauna 
en flora
2 jaar lang hebben natuurstudiewerkgroepen van Natuur.
koepel provinciedomein Bergelen en zijn omgeving geïnven-
tariseerd. Er werden meer dan 1 000 soorten geïnventariseerd 
onder meer 259 verschillende planten, 232 paddenstoelen, 
136 vogels, 96 vlinders, 69 bijen, 192 andere insecten,… Daar 
zaten 10 zeldzame soorten tussen, onder meer de roodhals-
gans en de zachte naaldvaren. Ook de verschillende soorten 
zoogdieren, vissen, weekdieren, amfibieën en reptielen wer-
den geregistreerd. De tentoonstelling gemist? Geen nood, 
je kan best ‘live’ op ontdekking gaan. Elke maand is er een 
geleide wandeling. Meer info via www.natuurkoepel.be.

De wegwijzer en de Lorkstraat 

Nieuwe 
straatnamen 
De gemeenteraad besliste op 8 februari twee nieuwe straat-
namen voorlopig te aanvaarden. Voor de nieuwe weg tussen 
de Koningin Fabiolastraat en Bergelen wordt gekozen voor De 
Wegwijzer. De nieuwe weg tussen ’t Vrije en de Wittemolen-
straat wordt de Lorkstraat. 

Bezwaren of opmerkingen kan je tot en met 31 maart 2019 
schriftelijk indienen, via gemeentebestuur Wevelgem,  
Vanackerestraat 16, Wevelgem.

Heeft je moeder, vader, partner of iemand uit 
je nabije omgeving dementie? Dan heb je 
wellicht heel wat vragen… Of misschien ben 

je bang dat je zelf begint te lijden aan dementie ?  
In onze gemeente zijn vier infopunten dementie 
opgestart, één voor elk woonzorgcentrum. 

Personen met dementie en hun mantelzorgers kun-
nen er tijdens de kantooruren op een laagdrempelige 
manier terecht voor informatie en advies, en indien 
nodig worden ze naar de passende dienstverlening 
doorverwezen.  

Wanneer het moeilijk voor je is om zelf langs te komen 
in het infopunt, dan komen wij ook graag bij jou langs.

» WZC Elckerlyc | Elckerlycplein 1, Wevelgem | 056 43 
55 10 | dementie.elckerlyc@wevelgem.be
» WZC Sint Camillus | Kloosterstraat 21, Wevelgem | 
0499 90 49 22 | infopuntdementie.wevelgem@wzc-
sintcamillus.be
» Herenhuis | Sint Maartensplein 15, Moorsele | 056 41 
51 68 | infopuntdementie.moorsele@gvo.be
» Het Gulle Heem | Gulleheemlaan 20, Gullegem | 056 
43 20 80 | dementie.hetgulleheem@wevelgem.be

José Lecoutere

coördinator Dementievriendelijk Wevelgem

>VRAAG

?

Waar kan je terecht 
met vragen over 

dementie?
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DE 
LENTE-

SCHOON-
MAAK, 

DOE JIJ 
DAAR NOG 
AAN MEE?

Ik maak daar toch elk jaar mijn werk van, van 
die lenteschoonmaak. Dan haal ik alle gor-
dijnen naar beneden om ze grondig te was-

sen, dan verzet ik alle kleine en grote meu-
bels om er eens achter en onder te kunnen 
poetsen, haal ik de matras weg van het bed 
om alle kanten goed te kunnen stofzuigen, 
enz. Het is niet dat het echt moét in de lente, 
maar het lijkt me elk jaar het uitgelezen mo-
ment om het wel te doen: de dagen worden 
langer en het wordt iets warmer dan tijdens 
de donkere, koude winterdagen. Mijn huis ligt 
het jaar rond wel proper hoor, ik ben zelf een 
grondige poetser.

Viviane vandamme (65)
Wevelgem

De lenteschoonmaak? Eigenlijk poetsen 
we het hele jaar door, als het nodig is. 
En als het eens past in onze planning, 

dan doen we het iets grondiger dan anders. 
Dan laten we de mannen onze kasten eens 
verzetten om er goed achter te kunnen poet-
sen. Maar echt rond de lente is dat dan niet per 
se. We kennen die gewoonte wel, dat mensen 
soms extra poetsen bij het begin van de lente, 
maar zelf hebben we ook nooit gemerkt dat 
onze ouders of grootouders werk maakten 
van zo’n lenteschoonmaak.

Bianca Deprez (54) en plusdochter 
Miranda Degrande (24)
Wevelgem

Maart betekent het 
begin van de lente:  
de eerste bloemen 
komen piepen, de 
vogels beginnen 
wat luider te flui-
ten en de terrasjes 
trekken de eerste 
‘zonnekloppers’. De 
lente was vroeger 
ook hét moment 
waarop mensen 
hun huis iets gron-
diger poetsten dan 
tijdens de rest van 
het jaar. Maar: doen 
we daar nog aan 
mee, aan de lente-
schoonmaak?

‘Ik maak daar toch 
elk jaar mijn werk 

van’

‘Eigenlijk poetsen 
we het hele jaar 

door’

>RONDVRAAG
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Ik ben wat ze tegenwoordig een ‘nieuwe 
man’ noemen, denk ik. Ik help heel goed 
mee in het huishouden: stofzuigen, aardap-

pels schillen, frietjes snijden,… Mijn echtge-
note werkt nog, terwijl ik met pensioen ben. 
Dan is het logisch dat ik een beetje bijspring. 
Zij geeft wel nog altijd de aanwijzingen, hoor, 
soms zelfs een beetje te veel (lacht). Voor 
de grote karweien krijgen we hulp van onze 
dochter. Het is niet zo dat dat op een speci-
fiek moment van het jaar gebeurt, dat hangt 
er een beetje vanaf wanneer ze de tijd vindt.

Luc Vandenberghe (73)
Wevelgem

‘Onze dochter 
helpt mee voor de 

grote karweien’

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

Sociaal Huis
Deken Jonckheerestraat 9  | 056 43 55 00

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

>SERVICE



      

 spwebasis

 @tiahellebaut Dank voor het motiverende bezoekje! 
1000ste school
@thedailymile_be 
#thedailymile 
#igwevelgem

 saskialecluse

Zalig weertje om 
eens een frisse 
neus te halen en 
wat bij te kletsen... 
#sneeuwwande-
ling #natuurpracht 
#bergelen 
#bergelengullegem 
#igwevelgem 
#friends #middel

 karlijnvandermeersch

Sneeuwpret 
#bergelen #snow 
#sneeuwpret #igwevelgem 
#bestfriends #firstsnow 
#woensdagmiddag 
#somuchfun

 farah25.3

Mom says she 
can’t get enough 
of the snow pics, 
she says it won’t 
last long so we 
need to make the 
most of it, I for 
one really like 
the snow a lot 
#salukio

 elienloncke

#igwevelgem

 gertjanseynaeve

 #aboutlastnight #bff 
#longislandicetea 
#greatmoments 
#igwevelgem 
#cafedenosse 
#futuregodfather 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


