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Neem 
afscheid van 
het Hoeve-
museum! 
Dertig jaar geleden 
kocht Marcel Van-
doorne een oude 
hoeve, hij knap-
te die helemaal op 
en bouwde er ook 
twee schuren. Die 
gebouwen vulde hij 
met zijn verzameling 
oude landbouw-
werktuigen, kar-
ren, kledij, manden, 
posters, … Je kan 
er meer dan 1 000 
objecten bekijken, 
uniek in onze regio. 
Toch komt er nu een 
einde aan dit ver-
haal. Het museum 
sluit, de landbouw-
werktuigen krijgen 
een onderkomen in 
andere musea.

Kom jij op 28 april op 
Erfgoeddag afscheid 
nemen? 10 tot 18 
uur | gratis | Kapela-
niestraat 8, Moorsele

Bekijk een filmpje 
over het museum op 

www.wevelgem.be/

erfgoeddag2019 

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



4 WE ELGEM

BELEID

>1 245 
PADDEN & 
VRIENDJES 
GERED 
Elk jaar helpen vrijwilligers 
van Natuurpunt Wevelgem, 
(in samenwerking met de 
gemeente), kikkers, padden 
en salamanders de Norman-
diëstraat en Moorsele- 
straat/Ezelstraat over. Zo 
kunnen ze aan de overkant 
veilig paren. Er werden 755 
padden overgeholpen, 91 
bruine kikkers, 34 kleine 
watersalamanders en 271 
alpenwatersalamanders. 
Vorig waren het er 2 625. 
Vooral de droge zomer is 
verantwoordelijk voor die 
sterke daling.

> NIEUWS

26 mei

Verkie-
zingen   
Stemmen met volmacht 
Op 26 mei zijn er Vlaamse, federale en Euro-
pese verkiezingen.  Raak je niet in het stem-
bureau? Dan kan je een andere kiezer in jouw 
naam laten stemmen door een volmacht te 
geven. Dit kan bij: ziekte (met medisch at-
test), beroepsredenen (met attest van de 
werkgever of een attest van de gemeente 
als  je een zelfstandige beroepsactiviteit uit-
oefent), beroep van schipper/marktkramer/
kermisreiziger (met attest van de gemeen-
te), vrijheidsbeneming (met attest van de in-
stelling), religieuze reden (met attest van de 
religieuze overheid), studenten (met attest 
van de onderwijsinstelling) en bij een toe-
ristische reis naar het buitenland (met attest 
van de burgemeester).  

Het attest dat bevestigt dat je op 26 mei om 
vakantieredenen in het buitenland bent, 
moet je vóór 26 mei persoonlijk aanvragen bij 
de dienst Burgerzaken. Het volmachtformu-
lier zelf en meer informatie vind je op www.
wevelgem.be/verkiezingen of bij de dienst 
Burgerzaken.  Volgende maand lees je alles 
over de verkiezingen in de extra katern van 
de infokrant. 

Op zoek naar werk?

Vacatures
Stafmedewerker Personeel
B1-B3, voltijds - contractueel onbepaalde 
duur 

Kinesitherapeut
B1-B3, voltijds of deeltijds - contractueel 
onbepaalde duur

Gegradueerd
verpleegkundige
C3-C4, voltijds of deeltijds - contractueel 
onbepaalde duur

Chef-kok
C4-C5, voltijds - contractueel onbepaalde 
duur

Afdelingshulp
E1-E3, halftijds - contractueel onbepaalde 
duur

Info
Personeelsdienst: 056 43 34 30, 
personeel@wevelgem.be
www.wevelgem.be/vacatures
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ENKELE 
PUNTEN
UIT DE 
GEMEENTE-
RAAD

Het stuk Bissegemstraat 
tussen het kruispunt met 
de Hugo Verriestlaan en 
de grens met Bissegem/
Kortrijk, wordt heraange-
legd. De totale kostprijs be-
draagt 369 062 euro. 81 930 
euro daarvan wordt gesubsi-
dieerd door de provincie. De 
werken zullen dit najaar star-
ten en een drietal maanden 
duren.

In de toekomst worden de 
klusjes die tot hiertoe wer-
den uitgevoerd door mede-
werkers van het tewerk-
stellingsproject van het 
OCMW, opgenomen in het 
contract dat de gemeen-
te Wevelgem heeft met de 
vzw Effect. Daardoor zul-
len meer mensen voor méér 
klusjes een beroep kunnen 
doen op de klusjes- en ver-
huisdienst. Ook mensen die 
wél een netwerk hebben om 
op terug te vallen, kunnen bij 
de dienst Thuiszorg of bij de 
sociale dienst een aanvraag 
indienen. Daarnaast hoeven 
de klusjes ook niet meer van 
dringende aard te zijn om in 
aanmerking te komen. 

     
Volg de 
gemeenteraad 
op de voet

www.wevelgem.be/ 

gemeenteraad

Vergeet het niet!

sluitings-
dagen
Door de wielerwedstrijd Gent-Wevelgem is 
het zwembad gesloten op zondag  31 maart. 
De sporthallen zijn dan wel open. Op Pasen 
en paasmaandag zijn het zwembad en de 
sporthallen gesloten. Op paasmaandag  22 
april zijn het Sociaal Huis, alle gemeentelijke 
diensten (ook de sportdienst, jeugddienst, 
cultuurcentrum), en de bibliotheken dicht. 
Tijdens de paasvakantie is de jeugddienst 
toe op zaterdag 6, 13 en 20 april.

vanaf 22 aril

Post-
straat 
wordt 
school-
straat
Vanaf 22 april, net na de paasvakantie, tot 
en met juni wordt de Poststraat in Gullegem 
een schoolstraat: elke schooldag tussen 7.55 
uur en 8.25 uur wordt de straat afgesloten 
voor het verkeer. Dat is veiliger voor de kin-
deren. Wie zijn kind met de auto naar school 
brengt kan parkeren op de parkings bij de 
sporthal, OC de Cerf, Peperstraat, … De 
Poststraat is sowieso ook een fietsstraat. 
Auto’s mogen fietsers niet inhalen en niet 
sneller rijden dan 30 kilometer per uur.
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KEN JIJ HUIS 
VAN HET 
KIND AL?
 VOOR OUDERS 
EN KINDEREN

Voor alles wat met opvoeding te maken heeft, kan je 
bij Huis van het Kind terecht. Geen fysiek loket, maar 
wel een samenwerkingsverband tussen verschillende 
partners. Je kent ze wellicht allemaal wel, maar ze heb-
ben meer voor jou in petto dan je op het eerste gezicht 
zou denken.

Huis van het Kind als bindmiddel
‘Met de oprichting van Huis van het Kind willen we ou-
ders helpen bij het opvoeden van hun kinderen’, legt 
Nele Dedeurwaerder uit. ‘Je kind opvoeden is niet al-
tijd even gemakkelijk. Een beetje hulp, een paar goeie 
tips of een gezellig momentje met andere ouders kan 
wonderen doen. Maar ouders weten niet altijd waar ze 
die hulp kunnen vinden. Daarom hebben  gemeente en 
Sociaal Huis, Kind en Gezin, Groep Ubuntu, en Vrij CLB 
Leieland de krachten gebundeld. Dankzij Huis van het 
Kind vinden ouders alle info op één plaats. Ik coördineer 
de werking en probeer het bindmiddel te zijn tussen 
alle partners die elk hun specifieke werking en focus 
hebben.’

Sinds kort krijgen alle jonge kinde-
ren  een poster met stickers en een 
bon voor een pluche vosje en potje. 
Een ideale beloning voor tijdens de 
potjestraining. Dit is maar één van 
de vele  initiatieven van Huis van 
het Kind, waarmee Wevelgem inzet 
op het welzijn van kinderen en hun 
ouders.

>REPORTAGE
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‘We 
spelen 

in 
op 

vragen, 
tips 
en 

suggesties 
van 

ouders’ 

Kom je ook af?
18 mei | Workshop zindelijkheid ‘Lou op het potje’
24 mei | B(r)abbelcafé en workshop babymassage
25 september | Vertelmoment Milan en de tuutjesboom

Geef je mening, vul de enquête in op:
www.wevelgem.be/enquete-huis-van-het-kind

Een betere dienstverlening door een beter netwerk
‘We zijn wel heel blij dat er nu een Huis van het Kind is in Wevelgem’, zegt Hanne 
Deceuninck van Kind en Gezin. ‘Er zijn wel veel organisaties die bezig zijn met 
opvoeding, kinderen, hulpverlening en zo, maar we kenden elkaar niet goed. 
Nu zitten we in de kerngroep van Huis van het Kind. Daardoor leren we elkaar 
beter kennen.’

‘Onze dienstverlening is veel ruimer dan mensen soms denken. Je hoeft trou-
wens ook niet altijd naar het consultatiebureau gaan, want wij doen ook huisbe-
zoeken. Dat is vaak makkelijker voor het gezin, er is ook meer tijd voor een goed 
gesprek. Sowieso gaan we bij elk gezin langs waar een baby’tje wordt geboren. 
We begeleiden heel wat gezinnen zelfs totdat de kindjes naar school gaan.’

Persoonlijk contact zorgt voor een beter resultaat
‘Vroeger was onze werking enkel verbonden met het onderwijs’, legt Marc Naert 
van het Vrij CLB Leieland uit. ‘Nu werken we breder en doen we ook aan jeugd-
hulp. We helpen kinderen bij alles wat met leren, studeren en onderwijskeuze 
te maken heeft. Denk maar aan dyscalculie, hoogbegaafdheid, de overstap van 
kleuter- naar lager onderwijs, … We gaan samen met de leerling (en de ouders) 
op zoek naar het beste traject.’ 

‘Nieuw dit jaar zijn de contactmomenten. Vroeger heette dat het ‘medisch 
onderzoek’. Vanaf nu nodigen we bij het eerste moment ook de ouders van de 
kleuters uit. We merken wel dat ze soms met vragen zitten, maar niet weten 
aan wie ze die moeten stellen. Tijdens zo’n contactmoment kunnen we ze met-
een helpen of doorverwijzen naar de juiste diensten met de juiste expertise.’

Ook voor ouders en kinderen met een beperking
‘Groep Ubuntu x8k begeleidt vooral volwassenen met een beperking’, legt 
Veerle Duyck uit. ‘Maar we ondersteunen ook ouders met een beperking bij 
de opvoeding van hun kinderen. Die ouders vinden niet altijd de beste info 
of hulp voor hun kinderen. Sinds kort kunnen we ook minderjarigen met een 
beperking helpen. Bij de kleintjes gaat dat bijvoorbeeld over de zoektocht naar 
een school of een leuke hobby. Tieners helpen we een leuke vakantiejob vinden, 
of een appartementje als ze op eigen benen willen gaan staan.

‘De samenwerking binnen het Huis van het Kind is een grote meerwaarde voor 
de ondersteuning van onze cliënten en hun netwerk. We kunnen hierdoor beter 
samenwerken en doorverwijzen waar nodig. Ook het delen van onze expertise 
helpt de andere partners binnen het Huis van het Kind vooruit.’

www.wevelgem.be/huisvanhetkind

Nele Dedeurwaerder

coördinator 

Huis van het Kind
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Speelpleinwerking

Nieuwe 
vakantie-
kampen 
Dit jaar organiseren we samen met speelpleinwer-
king Haasje-Over verschillende leuke kampen. Op 
de foto zie je veel blije maar ook serieuze gezichten 
van de kinderen die naar het techniekkamp gingen 
in de krokusvakantie. 

In de tweede week van de paasvakantie is er een 
moestuinkamp voor kinderen van de lagere school. 
Check de rest van het kampenaanbod en ande-
re leuke activiteiten voor kinderen in de DOEWA/
CHECKTA!

www.wevelgem.be/doewacheckta

Jeugdboekenfeest

Schrijvers 
in de bib en 
in het park
Picknicken in het park? Bouwen met bamboe? Een ritje op 
een mechanische pony? Luisteren naar een verhaal van een 
meesterverteller? Zelf een badge ontwerpen met een illus-
trator? Een meet & greet met jeugdboekenschrijvers?  Het 
kan allemaal op het Jeugdboekenfeest!
Zondag 28 april van 11 tot 17 uur in en rond de Bib in het Park.
Info en inschrijvingen in de bib of via www.uitinzuidwest.be
WWW.WEVELGEM.BE/JEUGDBOEKENFEEST

> TROUW-
KLEDIJ 
GEZOCHT
Voor een tentoonstelling 
tijdens de Week van De-
mentie in september is Het 
Gulle Heem op zoek naar 
bruidsjurken, trouwkos-
tuums en omlijste trouw-
foto’s van 50 jaar of ouder. 
Ook afgeleiden zoals een 
ingeklede wieg, doop-
kleed, communiekleren, … 
gemaakt van trouwkledij 
zouden we graag willen 
tentoonstellen. Zoek je nog 
eens op zolder? 

hetknooppunt@ocmwwe-
velgem of 056 43 20 80 

Expo in de bib
 Ben Vandenberghe

Ben Vandenberghe (°1987, Zwevegem) werk-
te een reeks schilderijen uit rond dieren en 
spreekwoorden. Je kan zijn werk bewonderen 
in de Bib in het Park van 12 maart tot 21 april.

Workshop kruiden
 Maak je eigen zalfje

Dinsdagnamiddag 2 april kan je voor 12 euro 
een workshop volgen over kruiden in je 
huisapotheek. Je leert zelf een zalfje maken. 
Citroenmelisse, goudsbloem, gember en vlier 
komen aan bod. Je gaat met 3 producten naar 
huis.  www.ccwevelgem.be/kruiden  

>NIEUWS

BELEEF
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ATELIERBEZOEK
 STIEF DESMET

Zondagnamiddag 28 april trekt CC Wevelgem naar 
kunstenaar Stief Desmet. Hij vertelt over zijn inspi-
ratie en creaties. Daarna bezoek je met een gids zijn 
expo. Een niet te missen activiteit voor kunstlief-
hebbers.  
www.ccwevelgem.be/stiefdesmet 

Laat je mening horen

Route Artistique
Ben jij een lokale kunstenaar? Een gevestigde waarde of misschien 
een nieuw creatief talent? Dan willen we graag jouw mening horen. 

Met Route Artistique willen we in één namiddag samen met jullie op 
zoek naar een antwoord op enkele belangrijke vragen. Wat zijn de 
noden en wensen rond amateurkunsten in Wevelgem? Heb je nood 
aan extra vorming, meer promotionele ondersteuning,...? Is er nood 
aan podia of extra speel/tentoonstellingskansen? 

Wij zijn benieuwd wat jij daarover denkt! Daarom nodigen we je graag 
uit op 4 mei in OC de Cerf vanaf 13.30 uur.  

Op dat moment loopt er ook de expo WAK die je kan bezoeken (tot 
en met 26 mei). Meer info en inschrijven kan via 
www.wevelgem.be/routeartistique.

GEOCACHING

1

3X

2

3

Wil je eens iets nieuws proberen? 
De gemeente werkte mee aan de 
lancering van een stevig uitge-
werkte geocache.  In één, twee, 
drie ben je op de juiste weg voor 
enkele uurtjes plezier. 

buitensport
Geocachen is een buitensport waarbij je wande-
len, puzzelen en zoeken moet combineren om 
schatten te vinden. Aan de hand van coördina-
ten ga je op zoek naar ‘caches’. Een smartpho-
ne of GPS en honger naar avontuur is al wat je 
nodig hebt.

54 caches
In Moorsele bestaat de wandeling uit 54 caches. 
Naar wat je op zoek gaat tijdens het geocachen 
is steeds een raadsel, en dat is juist het leuke van 
deze  gratis sport. Het is toegankelijk voor jong 
en oud en je komt langs bijzondere en mooie 
plekjes.

Moorsele mysteries
Aan de slag! Maak een profiel aan op www.geo-
caching.com en zoek de geocache ‘Moorsele’s 
Mysteries’. Los thuis de vragen en puzzels op en 
verzamel de coördinaten. Ga op stap in Moorse-
le en zoek de 53 caches + de bonuscache!
www.wevelgem.be/geocaching

>DOEN



Wevelgem werkt ook dit jaar 
mee aan Lokale Helden, een ini-
tiatief van Poppunt dat lokaal 
muzikaal talent meer kansen 
wil geven om zich te laten ho-
ren.  Zes bands krijgen op 26 april 
een podium in JC Ten Goudberge 
om hun muzikaal talent te tonen 
aan het grote publiek. Dat gro-
te publiek wordt bij deze editie 
nog een beetje ruimer, want de 
gemeente linkt het ‘Lokale Hel-
den’-feest aan de bedanking 
van de ‘duurzame helden’, die de 
voorbije maanden geselecteerd 
werden.

Deze duurzame helden zijn We-
velgemse burgers die dankzij 
hun kleine of grote inspan-
ningen de wereld een mooiere 
plek helpen maken, op vlak van 
gezondheid, welzijn, milieu, ar-
moedebestrijding, onderwijs, 
gelijkheid, enz. 

voor te stellen waar ze zich juist 
voor inzetten en waarom. Pie-
terjan Verhelst, die zich zowel 
beroepsmatig als professioneel 
inzet voor meer leven in het 
water, zal onder meer present 
tekenen. ‘Er is de laatste jaren 
opnieuw weer méér leven in 
onze Leie, voornamelijk doordat 
de waterkwaliteit er gelukkig op 
vooruit gaat. Maar het kan nog 
beter. Wat we als particulieren 
kunnen doen om het leven in 
het water vooruit te helpen, is 
géén afval in de natuur te gooi-
en.’ Hij brengt twee aquariums 
mee naar het muzikale duur-
zaamheidsfeest. ‘In de ene toon 
ik enkele vissen die hier leven in 
onze Leie. Blankvoorn, brasem, 
paling, karper en ruisvoorn zijn 
bijvoorbeeld de vissen die het 
vaakst voorkomen. Een andere 
aquarium vul ik met afval dat ik 
uit de Leie heb gevist, om men-

LOKALE DUUR-
ZAME HELDEN XL

Op 26 april is het dubbel feest op de koer van JC Ten Goudberge. Op ‘Lokale Duurzame Helden 
XL’ krijgen Wevelgemse bands de kans om hun muziek aan het ruime publiek te laten horen. 
Dit feest is meteen ook het moment bij uitstek waarmee we onze duurzame helden bedanken 
voor wat ze doen om de wereld een mooiere plek te helpen maken.

sen te sensibiliseren.’

De koer van de jeugdclub wordt 
helemaal ‘groen’ aangekleed. 
Alle kinderen die naar een We-
velgemse basisschool gaan, 
hebben een bloembol gekregen 
die ze op school kweken tot een 
kleurrijke bloem. Die paar dui-
zend bloemen zullen tijdens het 
feest een bloementapijt vormen. 
Daarnaast zorgen we nog voor 
een groene slinger, een gevel-
tuin, bomen, gras,… De koer zal 
heel even het groenste plekje 
van het centrum zijn.

‘Het hele gebeuren zal zo duur-
zaam mogelijk aangepakt wor-
den’, zegt Sanne Loncke van 
de cel Vrije Tijd. ‘Zodat het een 
voorbeeld kan zijn van hoe je 
een duurzaam evenement kan 
organiseren. Zo werken we met 
herbruikbare bekers, met lo-

>INTERVIEW

Lokale Duurzame Helden XL 
wordt een feest waarop we die 
duurzame helden bedanken voor 
hun inzet.  Ze krijgen bovendien 
de kans om op het evenement 
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BANDS EN DUURZAME WORKSHOPS IN DE JEUGDCLUB

‘Het luikje 
duurzaam-

heid zal zeker 
extra volk 

op de 
been brengen 

voor 
Lokale 
Helden’

Bram Dhelft  



kale producten, denken we na 
over het afval dat zo’n event 
teweegbrengt, zullen we onze 
bezoekers aanmoedigen om met 
de fiets naar het feest te komen, 
enz.’

Bram Dhelft (21) is een van de 
‘lokale helden’ die op het muzi-
kale duurzame feest een podi-
um krijgt. Zijn band, Juan82, een 
coverband van Blink182, mag om 
16.30 uur de spits afbijten. ‘Een 

11

Voor elk wat wils op Lokale Duurzame Helden XL
De muzikale lokale helden die er optreden zijn naast Juan82 
ook Fire Down Below, KOLOS, Scrappy Tapes, Bèta en Satellite 
Suzy. Meer over de duurzame helden in onze gemeente die we 
die dag willen vieren, vind je op www.duurzamegemeente.be/
gemeenten/wevelgem.  Je kan dus de aquariums van Pieterjan 
bestuderen, maar er valt nog veel ander ‘duurzaams’ te bele-
ven. Je kan Lennert en Kiana aanspreken over de twee jaar dat 
ze al zonder auto door het leven gaan, alle fairtradeproducten 
leren kennen, alles te weten komen over de fietsbieb en het 
project ‘de fiets en het Zuiden’. Je kan er een bakfiets of plooi-
fiets uittesten van de fietskaravaan, de winkel zonder verpak-
king ‘Zonder meer – bio, eco & fair’ leren kennen, en ook het 
voedselteam en de Gezinsbond hebben een standje. De samen-
tuinders  zorgen voor een lekker ‘eigen kweek’-soepje, enz. 

‘Er is de 
laatste 
jaren 

opnieuw 
weer méér 

leven in 
onze 
Leie, 

maar het 
kan nog 
beter’

Pieterjan Verhelst

evenement als Lokale Helden is 
wel degelijk waardevol. Als be-
ginnende band is het vooral een 
kwestie om zoveel als mogelijk 
op te treden en je zoveel moge-
lijk te laten ‘zien’, zodat muziek-
liefhebbers je leren kennen.’

Dat het Lokale Helden-feest 
dit jaar gekoppeld wordt aan 
de bedanking van de ‘duurza-
me helden’ van onze gemeente, 
is volgens Bram positief. ‘Het 
luikje duurzaamheid zal zeker 
extra volk op de been brengen. 
Mensen die misschien anders 
niet naar Lokale Helden zouden 
komen kijken, zullen ons nu wel 
horen spelen. Bovendien ben ik 
blij dat er aandacht gevestigd 
wordt op duurzaamheid, en dat 
dit een voorbeeld wordt van 
hoe je zo duurzaam mogelijk 
een evenement kan organise-
ren. Met het jeugdhuis, waarin 
ik zelf actief ben, proberen we 
zelf immers onze ecologische 
voetafdruk zoveel mogelijk te 
beperken.’ Meer info over het 
evenement vind je op 
www.wevelgem.be/

lokaleduurzameheldenxl.
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BURGER

Week van de markt
8 tot 14 april 2019
“de markt is altijd een beetje vakantie”

NAAM en VOORNAAM

ADRES

TELEFOON

E-MAILADRES

Deponeer deze kaart op de wekelijkse markt in uw stad of gemeente 
in de urne die opgesteld staat in de promostand vóór 11.15 uur. 
Voor wekelijkse markten die in de  namiddag plaatsvinden, uiterlijk 
vóór 16.45 uur.
Maximum één prijs per persoon te winnen.
Prijstrekking aan de promostand om 11.30 uur / 17.00 uur.
Winnaars die niet aanwezig zijn, worden verwi� igd.

Wij respecteren uw privacy. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan voor de campagne 
‘Ik lig goed in de markt’.

Gerealiseerd met de steun van Europa, de provincie West-Vlaanderen, 
de Onafhankelijke Orde van West-Vlaamse Marktkramers 
en uw stad/gemeente  

www.oowvm.be

Reglement op www.west-vlaanderen.be

Knip deze bon uit en win een weekend weg of een andere mooie prijs!

vorming

Levens-
reddend 
handelen 
Op donderdag 4 april kan je om 19.30 uur de 
vorming ‘Levensreddend handelen bij kinderen’ 
volgen in CC Guldenberg. Je leert er wat je kan 
doen als jouw eigen kind of een kindje op wie 
je past zich in een levensbedreigende situatie 
bevindt. Je leert tijdens deze 3-uur durende 
opleiding juist reageren en reanimeren, kortom: 
levens redden. We gaan praktijkgericht te werk 
om de theorie te ondersteunen, met baby- en 
kinderreanimatiepoppen. Na de les krijg je een 
attest ‘levensreddend handelen’ met een geldig-
heidsduur van 3 jaar. Deze vorming is in overeen-
stemming met de richtlijnen van Kind en Gezin. 
Inschrijven kan via huisvanhetkind@wevelgem.
be tot 1 april. 

Paasvakantie

Week van 
de Markt
De eerste week van de paasvakantie wordt uitgeroe-
pen tot Week van de Markt. Kom tijdens deze week 
naar de wekelijkse markt in Wevelgem, Moorsele of 
Gullegem en maak kans op een waardebon van 300 
euro voor een weekendje weg in West-Vlaanderen , 
of één van de andere mooie prijzen. Er is elke dag om 
11u30 een loting aan de promostand op de markt.
www.wevelgem.be/weekvandemarkt

 GEZOCHT: 
inspringredders
Heb je een reddersdiploma en wil 
je graag een centje bijverdienen? 
Sportdienst Wevelgem zoekt losse 
medewerkers die vaste redders af 
en toe kunnen vervangen, en kun-
nen ‘inspringen’ waar nodig, zowel 
in het weekend als op weekdagen.  
www.wevelgem.be/

vrijwilligerzwembad

 Een doelpunt recht 
in je mailbox?
Wil jij ook op de hoogte blijven van 
het sportnieuws in Wevelgem? 
Schrijf je in via www.wevelgem.
be/inschrijven-nieuwsbrieven en 
je ontvangt driemaandelijks de 
e-nieuwsbrief van de sportdienst.

>QUOTE

‘Haken 
doet 
mij 

terugdenken 
aan 
mijn 

kindertijd’

>NIEUWS

Mia Vanpoucke
Vrijwilligster bij 
LDC Elckerlyc
Begeleidster van 
de haakclub

In het LDC Elckerlyc is 
een haakclub gestart. Het 
dienstencentrum voorziet 
het materiaal, Mia begeleidt 
de hakers. De werkjes die 
gemaakt worden, zullen 
verkocht worden voor  de 
Warmste Week.  Wil je 
meedoen? Er wordt elke 1e 
en 3e maandag en 2e en 4e 
donderdag van de maand 
gehaakt vanaf 14 uur.
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zorgkoppel gezocht

VillaVip
Op dit moment wordt in de Parkstraat een ‘VillaVip’ ge-
bouwd, een woning waar 10 personen met een beperking 
zullen kunnen samen wonen onder de vleugels van een zorg-
koppel. Die kleinschalige woonvorm is een alternatief voor de 
grotere instellingen waar mensen met een beperking vaak op 
aangewezen zijn.  Er zijn intussen al VillaVips in Herzele, Bre-
dene en Wondelgem. De VillaVip in Wevelgem zal klaar zijn 
rond de zomer van 2019. Mensen met een beperking die nog 
een plaatsje zoeken om te wonen kunnen contact opnemen 
met info@villavip.be. Villa Vip zoekt ook nog een zorgkoppel 
die elke dag meehelpt bouwen aan een warme en gezellige 
thuis. Meer info vind je op www.villavip.be.

Zelfde werking, nieuwe naam

Het OCMW 
wordt 
Sociaal Huis 
Het OCMW heeft een nieuwe naam: Sociaal Huis. Dat we voor 
nieuwe naam kiezen,  verandert niets aan onze werking. Je 
vindt ons nog altijd op dezelfde plaats, je zal nog altijd bij de-
zelfde mensen terecht kunnen en ook onze service verandert 
niet. We blijven hetzelfde open huis waar jij van harte welkom 
bent met al je vragen over welzijn. Je kan voor meer bij ons 
terecht dan je misschien denkt: van sociale woningen en kin-
deropvang, tot thuisbezorgde maaltijden, hulp bij financiële 
problemen en de poetsdienst. 
www.wevelgem.be/welzijn | 056 43 56 00

Heb je geen restafvalzakken meer? Je kan 
restafval- en PMD-zakken kopen aan het 
onthaal in het gemeenteloket of aan de 

dienst Burgerzaken in de deelgemeentehuizen. 
Ook in de recyclageparken vind je grote, kleine 
en PMD-zakken. Verder kan je de zakken bij ver-
schillende lokale handelaars kopen. Een volledig 
overzicht van alle verkooppunten vind je op www.
mirom.be/verkoopafvalzak. 

24/7 automaat
Zijn alle verkooppunten gesloten? Dan kan je af-
valzakken (grote, kleine en PMD-zakken) kopen 
aan de automaten in de Peperstraat in Gullegem 
en in Moorsele in de Secretaris Vanmarckelaan als 
de heraanleg achter de rug is. 

Niet te zwaar aub!
De vuilniswagen komt elke week langs (bekijk de 
ophaalkalender voor wanneer ze wat komen halen). 
Knoop je afvalzak goed dicht en zet hem zichtbaar 
op de stoep zodat de ophalers geen zak missen. Je 
mag je zak ten vroegst de dag voordien vanaf 17 uur 
buiten zetten. Een zak mag maximaal 15 kilo wegen.

www.mirom.be

Lies Deruddere | administratief assistent 

>VRAAG

?

Waar kan 
ik restafvalzakken 

kopen?
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WELKE 
HERINNE-

RINGEN 
HEB 
JIJ 

AAN 
BUITEN 

SPELEN? 

Vroeger, toen we klein waren, vonden 
we het zalig om alle glijbanen van de 
speelpleintjes te testen. We kwamen 

dan ook vaak in de speeltuin in het park van 
Wevelgem spelen. Als er ergens geen speel-
toestellen waren, speelden we spelletjes zo-
als tikkertje of verstoppertje. Of we speelden 
voetbal, dat deden we ook graag. Ik (Kelou)
merk dat mijn jongere broertje veel minder 
buiten speelt dan ik vroeger. Zijn tablet en 
spelconsole zijn de grote schuldigen. Soms 
maakt me dat wel een beetje kwaad. Mij nog 
eens amuseren op de glijbaan van een speel-
pleintje? Het zou misschien wat vreemd zijn 
maar ik zeg niet neen! (lacht)

Asmaa Aghadar en Kelou Mbe Mba | 14

Buiten spelen stond bij ons synoniem 
voor eindeloos ravotten in de tuin. Er 
was niet zoveel speelgoed voor handen, 

dus moesten we creatief zijn. Oude fietsen 
of kinderwagens waren wel in trek als speel-
materiaal.  We maakten de schakels van een 
versleten fietsketting los om te gebruiken als 
bikkels, of zoals wij dat noemden: ‘pekkels’ of 
‘koitling’. In onze kindertijd was er nog tijd om 
buiten te spelen. Vandaag hebben jongeren 
veel meer verplichtingen en dus minder tijd 
om te ravotten, vind ik.  Hoewel wij zelf vooral 
in onze eigen tuin speelden, was de straat één 
grote speeltuin.  Overal kon je wel een hinkel-
baan of een rolschaatsparcours terugvinden. 

Anne-Mie Keerstock | 69

Nu het écht lente is, 
mogen de tablets 
en de spelconsoles 
weer plaats maken 
voor stoepkrijt, 
badmintonraket-
ten en go-carts. De 
Buitenspeeldag op 
woensdag 24 april is 
het ideaal moment 
om schermpjes links 
te laten liggen en 
te genieten van de 
buitenlucht. Welke 
herinneringen heb 
jij aan buiten spe-
len? 

‘Boos als mijn 
broertje te 
veel naar 

schermpjes kijkt’

‘Wij moesten 
creatief zijn’

>RONDVRAAG
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Buiten spelen doen wij heel graag. Je 
kan ons vaak op de trampoline terug-
vinden, en ook met onze step en onze 

fiets maken we veel plezier. Achter onze ga-
rage is een klein baantje waar weinig auto’s 
voorbijkomen. Hier mogen we soms op straat 
fietsen.  Af en toe gaan we ook eens spelen 
op het speelpleintje in de Toekomststraat. Ik 
durf al tot boven op de klimtoren klimmen. 
Tijdens de vakanties komen we ook altijd naar 
de speelpleinwerking, en daar spelen we heel 
veel buiten. En niet te vergeten: we komen 
ook elke keer naar de Buitenspeeldag. Vorig 
jaar was er een zeer hoge klimmuur. Super-
leuk!

Warre (6) en Fons (3) Hubeau

‘Tot boven 
op de klimtoren’

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



      

 elke.p.l.l

 #meneertjewilwandelen #mamazoontijd 
#natuurwandeling #herfstweer #waaiendewind 
#uitwaaieninbos #igwevelgem #Lowie #zondagrustdag

 wendy_croubels

#carnaval 
#igwevelgem 
#altijd een feest 
#jbcfamily 
#mymonkey

 koen_vanbelle

Feest in #gullegem 
#carnaval #igwevelgem

 mama_cot

We are the one.... 
#igwevelgem #samen 
#together #ma-
maanddaughter 
#thesame 
#love #family 
#mylove 
#loveyouforever 
#mycopy 
#igbelgié

 Sophie Wostyn

Happykids 
#ksaweekend

 dimitryneve

About last weekend 
#sunday #familyday 
#leie #kortrijk #8500 
#igwevelgem 
#leiestreek #fietsen

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


