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>BEELD
Groepsaankoop gevelbanken
Wil jij jouw straat
groener maken? Leg
dan een geveltuintje
aan! Woon je in een
smalle straat? Dan
kan je samen met je
overbuur een groenslinger installeren.
Voorwaarde is wel
dat je dit aanvraagt
bij de gemeente. Dat
kan via een formulier op de website.
Intussen hebben al
tien inwoners zo’n
aanvraag gedaan.
Maar we willen niet
alleen meer groen
in het straatbeeld,
we willen ook meer
gezellige plekjes.
Daarom kan je deze
maand meedoen
aan de groepsaankoop ‘gevelbanken’.
Met zo’n opklapbare bank aan je gevel creëer je op de
momenten die je
zelf kiest extra zitruimte voor jezelf, je
buren en passanten.
Inschrijven (tot 26
mei): www.wevelgem.be/groepsaankoop-gevelbank

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
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> NIEUWS
Op zoek naar werk?

Vacatures
Verpleegkundigen en
zorgkundigen
Ben je afgestudeerd als verpleegkundige
en zou je graag werken in een woonzorgcentrum in de buurt? Soliciteer dan zeker
bij ons!

Jobstudenten dienst
Thuiszorg Wevelgem

Naar school

BELEID
>CODES
BELASTINGBRIEF

829, zoveel codes staan er
op je belastingaangifte. Heb
je hulp nodig bij het invullen
van je aangifte? Maak
dan een afspraak met de
federale ambtenaren van de
overheidsdienst Financiën.
Zij komen op 27 en 28 mei
en op 3 en 4 juni naar de Bib
in het Park, telkens van 9
tot 16 uur. Leg je afspraak
vast in het gemeenteloket
(056 43 34 00) of online via
www.wevelgem.be/
afspraakmaken
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Inschrijvingen
Heb je je kind aangemeld via www.naarschoolinwevelgem.be? Dan krijg je ten laatste op 29 april een brief. Niets gekregen?
Meld dat dan via onderwijs@wevelgem.be
of 0478 34 61 38. Tussen 6 en 24 mei kan
je je kind inschrijven in de school die jou is
toegewezen. Neem de toewijzingsbrief en
de kids-ID (of een ander document met het
rijkregisternummer van je kind) mee.
Heb je je kind niet vooraf aangemeld? Dan
kan je je kind vanaf 28 mei inschrijven. Kijk
op de website www.naarschoolinwevelgem.
be waar er nog vrije plaatsen zijn

Voor de poetsdienst van de thuiszorgdienst van het Sociaal Huis zoeken we nog
jobstudenten tussen 15 juli en 15 augustus,
die zelfstandig bij de mensen thuis aan de
slag gaan. De job: je gaat poetsen bij mensen thuis, in hoofdzaak bij zorgbehoevende,
oudere klanten. Je staat in voor het gewone onderhoud: stof afnemen, stofzuigen,
dweilen,...(geen boodschappen, niet koken).
De werkuren zijn telkens van 8 - 12 uur en
van 13 - 17 uur.
Info
Personeelsdienst: 056 43 34 30,
personeel@wevelgem.be
www.wevelgem.be/vacatures

>BESTUUR
goed voor je portemonnee

ENKELE
PUNTEN
UIT DE
GEMEENTERAAD

Er zijn duizend en één methodes te bedenken om keuken- en tuinafval in de tuin te
verwerken. Je kan het aan de kippen voederen. Of misschien gebruik je grasmaaisel
en andere plantenresten als mulch tussen
struiken en vaste planten…. Naast deze en
andere kringloopmogelijkheden kan je ook
nog composteren. Wil je hier meer over weten dan kan je je inschrijven voor een gratis
infosessie waarbij je de basisregels en de
praktijk van het composteren aanleert. De
sessie bestaat uit 2 delen.

De gemeenteraad maakt
400 000 euro vrij voor de
aankoop van drie woningen. De woning (of een deel
van de woning) op de hoek
van de Gullegemstraat en de
Roterijstraat, de Gullegemstraat 115, zal afgebroken
worden om de zichtbaarheid
op de hoek daar te verbeteren. De Brugstraat 31 wordt
aangekocht in het kader van
het masterplan. Mocht het
opportuun blijken in het uiteindelijke ontwerp voor ons
centrum om een doorsteek
voor fietsers-en voetgangers te realiseren, vanuit de
Brugstraat naar het centrum,
kan deze aankoop een eerste
stap zijn. De aankoop van de
Lode De Boningestraat 10
creëert mogelijkheden in
kader van het masterplan
en in functie van de ontwikkeling van de gemeentelijke
basisschool.

Composteer je
mee?

Wanneer: 14 en 16 mei
Waar: bij De Droomhut, Goudbergstraat 111
in Wevelgem
Inschrijven kan gratis via
www.mirom.be/activitieiten

Vergeet het niet!

sluitingsdagen
Op 1 mei zijn alle gemeentelijke diensten,
het Sociaal Huis en de bibliotheken gesloten
(ook sportdienst, jeugddienst, cultuurcentrum). Het zwembad en de sporthallen zijn
ook dicht.
De gemeentelijke diensten zijn gesloten op
30 en 31 mei en op 1 juni. Het Sociaal Huis is
enkel op 30 en 31 mei gesloten. Het zwembad
en de sporthallen zijn dicht op 30 mei, maar
open op 31 mei, 1 en 2 juni.

Er wordt dit jaar 343 853
euro geïnvesteerd in de
aanleg en heraanleg van
voetpaden op verschillende
plaatsen en 150 802 euro in
de aanleg en heraanleg van
wegen op verschillende locaties.

Volg de
gemeenteraad
op de voet
www.wevelgem.be/
gemeenteraad
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>REPORTAGE
Op vrijdag 24 mei wordt onze carport met snellaadpaal officieel
in gebruik genomen. Een nieuwe
elektrische dienstwagen, die buiten de diensturen door de inwoners
gebruikt kan worden, zal er in een
topsnelheid van een half uur opgeladen kunnen worden. Er komt ook
nog een extra deelwagen die inwoners de klok rond zullen kunnen
gebruiken.

OPENING
CARPORT
AUTO OPLADEN
IN EEN HALFUUR
Sinds eind 2015 stelt de gemeente Wevelgem een
dienstwagen ter beschikking van haar burgers. Overdag
wordt die gebruikt door onze diensten, en ’s avonds en
in het weekend kunnen inwoners van onze gemeente
de wagen gebruiken. Die dienstdeelwagen wordt nu
vervangen door een gloednieuwe elektrische wagen.
“Aan het zwembad werd een carport geplaatst, waar die
wagen een vaste plek krijgt”, zegt Christine Descheemaeker. “Aangezien die dienstwagen ook gebruikt
wordt als deelwagen, is het belangrijk dat hij snel opgeladen kan worden. Daarom is een snellaadpaal geplaatst
onder de carport, waar de wagen in een topsnelheid van
een half uur volledig opgeladen kan worden. Op het dak
van de carport liggen zonnepanelen.”
Er komt naast die nieuwe dienstdeelwagen ook een
elektrische cambiodeelwagen die 24 op 24 uur ter beschikking zal staan van de burgers. “Op dit moment zijn
er zo’n 11 gezinnen die gebruik maken van onze deelwagen”, zegt Christine. “ 3 op de 4 weekends wordt onze
auto gebruikt door één van hen. Nu de gemeente ook
6 WE ELGEM

Bert De kerpel gebruikt regelmatig een deelwagen van de gemeente

investeert in een cambiodeelwagen, kunnen we dus twee wagens aanbieden.
Dat is vooral interessant tijdens de piekmomenten. Bovendien krijgen we nu
en dan de vraag om de wagen bijvoorbeeld op woensdagnamiddag uit te lenen,
maar dat kan dus niet met onze dienstdeelwagen. De Cambiodeelwagen zal wél
overdag te gebruiken zijn op werkdagen. Zo willen we zoveel mogelijk gezinnen
over de streep trekken om te kiezen voor autodelen.”

Christine Descheemaeker
duurzaamheids-

Het gezin van Lennert Deleu is een van de gebruikers van de deelwagen van
Wevelgem. “Dat Wevelgem een auto kan aanbieden die de klok rond beschikbaar is, is een grote stap vooruit. Nu waren er nog een aantal momenten dat we
niet terecht konden bij de gemeente.” Lennert doet het al bijna drie jaar zonder
wagen. “We hadden onszelf een proefperiode van 6 maanden voorgenomen,
maar na 3 maanden hebben we onze auto al verkocht. Ik hoor dat anderen soms
schrik hebben dat je niets meer ‘spontaan’ kan doen, zonder auto. Je moet
wel een beetje meer plannen, maar spijt van onze keuze hebben we nog nooit
gehad. Integendeel, we hadden het beter veel eerder gedaan.” Autodelen is de
beste manier om ons klimaat te sparen. “Maar we begrijpen heel goed dat dat
niet voor iedereen een haalbare kaart is”, zegt Lennert.

ambtenaar Milieu

‘Door
bewuste
keuzes
te
maken
kunnen
we samen
de CO2uitstoot
drastisch
terugdringen.’

Elektrisch rijden is dan het beste alternatief, voor wie een eigen auto toch een
absolute must blijft. “Wevelgem telt op dit moment al 5 publiek toegankelijke
oplaadpalen”, zegt Christine. “Twee in Wevelgem, twee in Gullegem en één in
Moorsele. Dit jaar komen er nog twee bij in Wevelgem. Aan al deze oplaadpalen
kunnen telkens twee wagens tegelijkertijd opladen.”
Mensen durven zich wel eens wegstoppen achter de uitvlucht ‘dat hun kleine
inspanning op wereldschaal toch het verschil niet kan maken’. “Maar dat is echt
een foute redenering”, zegt Christine. “Want de kleinste inspanningen helpen
wel degelijk. De grootste boosdoener in ons land is de verbranding van fossiele
brandstoffen. Door bewuste keuzes te maken over hoe we ons verplaatsen
en hoe we onze woning isoleren en verwarmen kunnen we die uitstoot zélf
drastisch terugdringen.”
De gemeente Wevelgem geeft alvast het goede voorbeeld, ook als het op duurzaam rijden aankomt. “Intussen hebben we al 10 wagens op CNG”, zegt Christine. “Naast onze elektrische dienstwagen, komt daar binnen enkele maanden nog een tweede elektrische dienstwagen bij. We hebben 14 dienstfietsen,
waarvan 3 elektrisch en 2 bakfietsen. We stimuleren onze mensen om sneller
naar de fiets te grijpen. Dat ze materiaal nodig hebben op verplaatsing, hoeft
dankzij onze bakfietsen geen reden meer te zijn om toch de wagen te nemen.”

Officiële opening van de carport

Aan de officiële opening van de carport op 24 mei wordt een duurzaam mobiliteitsevent gelinkt. Van 18 tot 20.30 uur kan je er testritten maken met onder
meer een elektrische wagen, een hybride wagen, een plug-in hybride, een
waterstofwagen, een wagen op CNG,… Ideaal voor twijfelaars om kennis te
maken met de verschillende mogelijkheden. Om 20 uur vindt een infosessie
duurzame mobiliteit plaats in de schepenzaal in het gemeentehuis (Kasteel).
Een vertegenwoordiger van Fluvius komt er vertellen over duurzame mobiliteit, Maarten Vanhoudenhove van Colruyt Group over de pro’s en contra’s
van de alternatieven en iemand van Cambio over autodelen.
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>NIEUWS
CULTUURCENTRUM

KLAAR VOOR
EEN NIEUW
SEIZOEN
Op 13 mei komt de brochure voor het seizoen 20192020 van CC Wevelgem uit. Vanaf dan start ook de
abonnementenverkoop voor volgend seizoen. Met
een abonnement heb je korting op de ticketprijs,
kan je een gratis voorstelling als smaakmaker kiezen
en reserveer je als eerste tickets. Voor wie jonger is
dan 26 is er een speciaal jongerenabonnement. Wil je
in primeur de namen voor volgend seizoen kennen?
Schrijf je dan in voor de gratis seizoensvoorstelling
op 9 en 10 mei in OC De Stekke.
www.ccwevelgem.be

BELEEF
kunstonderwijs

Tentoonstellingen

> NIEUWE
AUTOMAAT

In de loop van de maand
wordt de nieuwe vuilniszakken- en Kadobonautomaat
geplaatst in Moorsele. Ben
je op zoek naar Wevelgemse Kadobonnen of heb je
restafval- of PMD-zakken
nodig? Binnenkort kun je
de klok rond terecht op de
parking van de Secretaris
Vanmarckelaan. Ook de kinderziektes van de automaat
in Gullegem zijn intussen
opgelost.

Alle leeftijdsgroepen van het Atelier Plastische Kunsten
stellen tentoon. De volwassenen van 4 tot 18 mei en de
jongeren vanaf eerste middelbaar van 18 tot 25 mei, allebei
in de Bib in het Park. De lagere graad stelt tentoon in de Porseleinhallen op 10, 11, 12 en 18 mei. De Gullegemse afdeling
stelt tentoon in ’t Goet te Wynckele op 31 mei en 1 en 2 juni.
Inschrijvingen nieuwe leerlingen starten vanaf maandag 27
mei. www.wevelgem.be/plastische-kunsten

EXPO
AMATEURKUNSTEN

Van 4 tot en met 26 mei is er in OC de Cerf een
expo van Wevelgemse amateur-kunstenaars.
Verschillende stijlen en kunstenaars komen
aan bod. Info en inschrijven voor de openingsreceptie kan via
www.ccwevelgem.be/wak
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gratis de wereld rond
kokopelli

Op 18 en 19 mei kan je in centrum Gullegem
kennis maken met andere culturen en genieten
met al je zintuigen. Iedereen is welkom, de inkom is gratis. Op zaterdag kan je een muzikale
ontdekkingsreis maken. Zondag is gezinsdag
met voor elk wat wils. www.kokopelli.be

>DOEN
1 mei

Zet je ook
de bloemetjes
buiten?
1 mei is in Wevelgem uitgegroeid tot een hoogdag voor liefhebbers
van bloemen en planten. Op de Bloemenmarkt in het Sint-Pauluscollege kan je ook dit jaar je voorraad bloemen, planten en kruiden
inslaan, en ook in het Tuin-en Hobbysalon in de Porseleinhallen komen groene vingers ruimschoots aan hun trekken.
Voor de 10e keer wordt er, op het voetbalveld op het Sint-Pauluscollege, een West-Vlaams kampioenschap kubben georganiseerd.
De vzw Kubb Team HDS-United ontvangt 96 teams die zich tussen
8 uur en 19 uur een weg naar de West-Vlaamse titel zullen proberen
te kubben. De organisatie zorgt ook voor randanimatie voor groot en
klein, én wie langskomt en er iets eet of drinkt steunt de vzw Time
for Lyme, een organisatie die zich inzet rond de ziekte van Lyme, en
de Wevelgemse jeugdbewegingen Chiro en KSA. Meer info

3X VERKIEZINGEN
Wil jij je ook goed informeren
voor de komende verkiezingen?
In mei organiseert CC Wevelgem
drie activiteiten die je daarbij
helpen.

www.hds-united.be

40e editie
ommeganck Gullegem

Op 31 mei, 1 en 2 juni is er terug Gullegem Ommeganck. De ingrediënten voor deze jubileumeditie?
De handelsbeurs, rommelmarkt, aperitiefconcert,
dorpsmaaltijd, vlassersloop,… Dat wordt gegarandeerd een geslaagd weekend! Meer info:

1

Infosessie

2

Filosoferen

3

Bezoek Brussel

Wil jij weten waarvoor, op wie en hoe je geldig
kan stemmen? Dan is de infosessie op dinsdagavond 14 mei iets voor jou. We informeren
je over de komende verkiezingen en welke
stemtesten je kunnen helpen. Dinsdag 14 mei
om 19.30 uur in CC Guldenberg.
Meer info > www.ccwevelgem.be/kiesinfo

Filosofie verruimt je blikveld, verbreedt je horizon en reikt nieuwe perspectieven aan. Filosoof
en theatermaker Stefaan Van Brabandt vertelt
over belangrijke filosofen en concepten over
verkiezingen en politiek. Woensdag 15 mei om
19.30 uur Bib in het Park.
Meer info > www.ccwevelgem.be/filosoferen

Brussel is het kloppend hart van onze politiek.
Woensdag 16 mei bezoek je eerst met een gids
het bezoekerscentrum en de koepelzaal van
het Vlaams Parlement. Daarna leert een gids je
de Europese wijk kennen. Woensdag 16 mei om
10.30 en 13.45 uur, afspraak ter plaatse.
Meer info > www.ccwevelgem.be/brussel16mei

www.facebook.com/ghpgullegem
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>INTERVIEW

VOOR JONG
EN OUD
STEDELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD
Sinds kort kunnen kinderen al vanaf de leeftijd van zes jaar naar de Stedelijke Academie voor
Muziek en Woord. Als ze acht jaar oud zijn, kunnen ze een muziekinstrument kiezen. Een groot
voordeel volgens de docenten. Want jong geleerd is oud gedaan. Ook voor de volwassen studenten is er verandering: zij kunnen hun opleiding over een langere periode spreiden.
In het oud gemeentehuis in Wevelgem klinken kinderstemmen
door de boxen. De kinderen van
de klankkriebels oefenen met de
microfoon. Een van hen is Thibault. Hij zit nu in zijn tweede
jaar klankkriebels, de startersgroep aan de Academie voor
Muziek en Woord. ‘Mijn grote
broer Louis volgde al muziekles
en speelt nu hoorn’, legt Thibault
uit ‘Ik kwam soms eens mee en
zo kreeg ik ook zin om muziekles
te volgen. Ik verlang al tegen dat
ik een instrument mag kiezen, ik
zou gaan voor de saxofoon. Mijn
grote droom is om in Ketnetmusical te spelen.’
‘In de lessen van de klankkriebels
leren we met de blokfluit spelen
en zingen. We zijn een paar liedjes aan het inoefenen voor het
concert. Daar ben ik toch wel
een beetje zenuwachtig voor.
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Als de hele groep moet zingen,
dan gebruiken we geen micro’s.’
Twee juffen
In de klas van Thibault staan

‘De
spots,
het
applaus,
dat
vinden
kinderen
geweldig’
Juf Tine

twee juffen. Juf An is de muziekjuf, juf Tine spitst zich toe
op Woord. Thibault: ‘Van juf Tine
moeten we de ‘aa’ blij uitspreken, met een lachende mond.
Dan klinkt hij veel mooier. Ze
vertelt ook veel verhalen’. Tine
Feys: ‘Wij staan met zijn tweeën
voor de klas. Juf An laat de kindjes proeven van muziek zonder
al te veel theorie te gebruiken.
Ze leert hen nog geen noten aan,
maar laat ze wel kennismaken
met toonhoogten, verschillende
instrumenten, ritme, enzovoort.
En ik neem het deel Woord voor
mijn rekening. Ik laat ze proeven van het spel met woorden.
Ze leren een goede houding
aannemen, oogcontact houden
met hun publiek. Ze moeten leren spreken voor een groep. We
doen dat natuurlijk allemaal spelenderwijs. Zo mogen ze allemaal
zelf verhalen vertellen waarbij

ze een rolletje moeten spelen of
verschillende stemmetjes moeten opzetten. De mix van woord
en muziek is echt ideaal bij de
Klankkriebels. We merken dat
dat echt werkt voor de kinderen. Terwijl An zich klaarmaakt
aan de piano, leren ze bij mij een
gedicht, het is allemaal heel afwisselend. En ook voor ons is de
kruisbestuiving interessant; als
ik werk op houding en ademhaling, passen ze dat ook toe bij het
zingen. We sluiten het jaar altijd
af met een optreden. De leerlingen vinden dat geweldig. De
spots, het applaus, het podium,
… hun fifteen minutes of fame
(lacht)’.
We doen ons best en we amuseren ons
De muziekopleiding bestaat uit
drie graden van telkens drie jaar.
Vanaf nu krijgen volwassenen

‘Mij
inschrijven
in
de
academie
was
één
van
mijn
beste
beslissingen’
Jan Demuynck

vier jaar de tijd om te slagen voor
een graad. Zo kunnen ze hun opleiding spreiden. Jan Demuynck
is vorig jaar afgestudeerd. ‘Maar
dankzij de vernieuwde werking,
kan ik dus toch nog blijven verderdoen’, vertelt Jan. ‘Ik speel
altsaxofoon en zit nu in een jazzcombo. Dat is een groepje dat
bestaat uit verschillende leerlingen van de academie. In onze
combo zitten 2 saxen, 2 elektrische gitaren, een bas, een
drum en 2 zangeressen. We zijn
de eerste combo met blazers,
vroeger waren enkel combo’s

voor klassieke muziek. Elke donderdag komen we samen om te
oefenen onder begeleiding van
onze leerkracht Stijn. We spelen vooral covers van actuele
muziek. De nummers kiezen we
zelf: Echo Beach, Torn, The Final
Countdown, … Het is echt fijn
om met gelijkgezinden te spelen,
we doen ons best en we amuseren ons te pletter.’
De klankkriebels met Juf An (links) en juf Tine (rechts)

‘Me inschrijven in de academie
was een van mijn beste beslissingen. Ik was al enkele jaren aan
het twijfelen, maar ik stelde het
altijd uit. Op mijn 50e heb ik me
dan eindelijk ingeschreven. Ik
wist niets van muziek, kon geen
noot spelen en wist niet wat een
solsleutel was. Intussen speel ik
altsax en ga ik twee avonden per
week naar de academie. Stel die
inschrijving dus niet langer uit,
ik kan het echt iedereen aanbevelen.’

In Wevelgem kan je een opleiding in de beeldende kunsten,
in de muziek of woord volgen:
» Beeldende kunst:
Aanbod vanaf 3e kleuter tot en met volwassenen in Gullegem,
Moorsele en Wevelgem door het gemeentelijke Atelier Plastische Kunsten (zie: www.wevelgem.be/plastiscekunsten) en
de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Kortrijk KASK
(zie www.kortrijk.be/academie).
» Muziek en Woord:
Aanbod Wevelgem en Moorsele door de Stedelijke Academie
Muziek en Woord Menen (zie www.menen.be/samw).
Aanbod Gullegem door het Conservatorium Kortrijk (zie www.
kortrijk.be/conservatorium).

Jan (links) oefent elke donderdag met zijn combo
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>NIEUWS
dementievriendelijke
wandelingen

>QUOTE

‘Van
een
marathon
tot
rust in
mijn
hoofd’

Op stap
in je herinnering

In elke deelgemeente wordt - in samenwerking
met tal van verenigingen – de ‘dementievriendelijke wandeling’ feestelijk afgetrapt. Door
samen te stappen voor dementie, maken we
dementie bespreekbaar en doorbreken we het
taboe. Na deze start kan je het jaar rond de wandeling doen. De wandeling is toegankelijk voor
jong en oud, gratis en er zijn op het openingsevenement verschillende haltes met animatie
zoals hapjes en drankjes uit grootmoeders tijd,
volksspelen, toneel, zang … Op zondag 26 mei
wordt de wandeling in Gullegem afgetrapt, aan
de startplaats Het Gulle Heem, van 13.30 tot 18
uur. Op zondag 16 juni is Moorsele aan de beurt,
van 13.30 tot 18 uur aan Sint-Jozef. Op zondag
23 juni sluit Wevelgem af, van 11 tot 18 uur aan
Elckerlyc en Sint-Camillus.

BURGER
7e Grensleie Smikkeltocht

Kom op 5 en 6 mei proeven van
de troeven van de Leiestreek en
de Westhoek. Deze fietstocht van
42 km brengt je langs verrassende
plekjes. Onderweg hou je meermaals halt om te proeven van het
lekkers dat de regio te bieden heeft.
De start is voorzien tussen 9 en 11
uur in GC De Knippelaar in Kruiseke.

Katrien David,
streeft naar een gezonde geest in een gezond
lichaam

Ook al de shirts met ‘op
jouw gezondheid’ gespot?
Niet enkel de dragers van
die T-shirts bewegen, er
beweegt ook iets op vlak
van gezondheidsbeleid. We
hebben de komende jaren
aandacht voor thema’s
zoals mentaal welbevinden,
gezonde voeding en beweging, …
www.wevelgem.be/
opjouwgezondheid

een nieuw lokaal dienstencentrum moorsele

Openwervendag

Op zondag 19 mei doet Moorsele mee aan openwervendag. Dankzij Woonzorgcentrum Sint-Jozef en
gemeente Wevelgem kan je een kijkje nemen in de
gloednieuwe assistentiewoningen, het lokaal dienstencentrum en het dagcentrum. De rondleiding start
bij het toekomstige nieuwe onthaal en eindigt in het
mooie Herenhuis, waar u een drankje wordt aangeboden. 10-17 uur, Sint-Maartensplein Moorsele.

www.wevelgem.be/smikkeltocht

B(r)abbelcafé

24 mei zijn mama’s, papa’s én kindjes welkom op het eerste b(r)abbelcafé. Kindjes kunnen er samen
spelen en b(r)abbelen terwijl hun
ouders ook gezellig babbelen. Je
kan er jouw kindje verversen, drinken geven, ... met zelf een drankje
erbij! Je krijgt er info rond draagdoeken of borstvoeding en je kan
je er inschrijven voor de sessie babymassage. www.wevelgem.be/
huisvanhetkind
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>VRAAG
bijna vakantie

speelpleinwerking
Op zaterdag 11 mei starten de inschrijvingen voor de speelpleinwerking in de zomervakantie. Dit zowel voor Katjeduk,
Haasje-Over als Kasper. Inschrijven kan die dag van 9.30 tot 12
uur in de Porseleinhallen. Voor Katjeduk en Haasje-Over kan
je ook terecht in de Cerf in Gullegem. Vanaf die dag is het ook
mogelijk om online in te schrijven voor Haasje-Over. Dit kan
op www.wevelgem.be/webshop. Meer info over de vakantiewerkingen: www.wevelgem.be/vakantie-aanbod

Kan ik een
zaal huren bij
de gemeente?

?

D

at er veel te doen is in Wevelgem, hoeven
we wellicht niet meer te vertellen. Veel
van de evenementen en activiteiten vinden plaats in onze gemeentelijke infrastructuur.
Je kan zalen huren als particulier, als vereniging,
ondernemer, schoolorganisatie, …

hiep hiep hoera

LDC Elckerlyc
verjaart

Lokaal dienstencentrum Elckerlyc viert deze maand haar
5e verjaardag, en dat willen we vieren… We komen naar je
toe met een stukje taart op dinsdag 30 april, op het pleintje
in de Artoisstraat, en op vrijdag 3 mei op het kerkplein van
Sint- Theresia, telkens tussen 14.30 en 16.30 uur. Op 2 mei
kan je in het LDC zelf terecht voor een stukje taart. We
vragen aan iedereen om voor ons iets lekkers te bakken. Iedereen mag komen proeven én stemmen voor het lekkerste
gebak. De winnende baksels krijgen een mooie prijs. Bak jij
voor ons? Laat het weten! ldc.elckerlyc@ocmwwevelgem
of 056 43 55 10.

Er zijn geen vaste prijzen per zaal want de prijs die
je betaalt, hangt af van verschillende factoren: of
je van wevelgem bent, hoe oud je bent, hoelang je
de zaal wil huren, enz. Belangrijk om te weten: de
gemeente verhuurt geen lokalen en terreinen voor
private of familiale activiteiten.
Voor het huren van een vergaderlokaal, een feestof theaterzaal kan je bij het cultuurcentrum terecht
via www.ccwevelgem.be/zaalverhuur. Voor sportieve activiteiten kan je bij de sportdienst terecht
via www.wevelgem.be/sport. Die verhuurt de
sporthallen en -velden. De goederenloods en de
lokalen van de bibliotheek worden niet verhuurd.
Voor alle andere gemeentelijke infrastructuur dien
je een aanvraag bij college van burgemeester en
schepenen in.
Lennert Deleu | medewerker zaalverhuur
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MEI
PLASTICVRIJ
WAT DOE
JIJ OM
MINDER
PLASTIC TE
VERBRUIKEN?

‘Begin bij jezelf’

‘Ik doe wat ik kan’
Met de actie ‘Mei
Plasticvrij’ wil de
Bond ‘Beter Leefmilieu’ burgers en
organisaties de hele
maand mei wat
extra laten stilstaan
bij de hoeveelheid
plastic die ze dag in
dag uit verbruiken,
in de hoop op die
manier het gebruik
van wegwerpplastic op lange termijn
terug te dringen.
Plastic is een wereldwijd probleem:
in het water, op het
land, maar ook voor
onze gezondheid.
14 WE ELGEM

A

I

Heleen Viaene | 32 | Gullegem

Ellen Loncke | 36 | Wevelgem

ls ik boodschappen doe, en ik doe dat
zo lokaal mogelijk, neem ik altijd mijn
eigen potjes en stoffen zakjes mee.
Dat is niet eenvoudig, niet alle winkeliers
staan ervoor open om hun product in een
verpakking mee te geven die de klant meebrengt. Eén bakker heeft me bijvoorbeeld
nog letterlijk staan uitlachen toen ik vroeg
of hij mijn brood in mijn zak wilde stoppen.
Gelukkig heb ik intussen een vaste bakker
gevonden die dat wel doet, en ook in onze
vaste frituur krijg ik onze bestelling mee in
eigen potjes. Het lukt het minst vlot bij de slager, omdat die zijn product sowieso afweegt
in zijn eigen verpakking. In de supermarkt
heb je soms geen vat op het plastic dat gebruikt wordt. Dan kan je nog je eigen stoffen
zak meehebben, soms zijn komkommers en
broccoli afzonderlijk verpakt met plastic. Het
gaat niet altijd om plastic te weren, maar ik
doe wat ik kan.

k doe zelf enkele kleine inspanningen. Zo
neem ik altijd een herbruikbare drinkfles
mee naar het werk, en stop ik mijn lunch
steevast in mijn brooddoos, om op die manier andere verpakkingen te vermijden. Thuis
drink ik altijd kraantjeswater, waardoor ik
geen plasticflessen met water meer verbruik.
Als ik ga winkelen heb ik altijd een linnen tas
bij, zodat de winkelier geen plastic zakje hoeft
aan te bieden om mijn boodschappen in mee
te geven. Ik merk dat dat nog altijd een beetje
een reflex is bij handelaars, dat plastic zakje
bovenhalen, en dat vind ik jammer. Of mijn
inspanningen nu zoveel zullen uithalen? Als
iedereen iets kleins zou doen, kunnen we samen iets groots bereiken. Echt grote veranderingen zullen via de politiek en de industrie
moeten komen, maar ‘begin bij jezelf’ vind ik
dan wel een goeie instelling.

>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
Sociaal Huis

Deken Jonckheerestraat 9 | 056 43 55 00

VOLG
ONS…

@Wevelgem8560
#Wevelgem #igwevelgem

‘Enkel plastic
zakjes voor sla’

A

ls klanten hun eigen zak of trolley bij
hebben, vragen we meteen of we hun
aankopen daar mogen in stoppen.
Appels en peren bijvoorbeeld kunnen perfect
los in een tas. Onze vaste klanten weten dat
intussen, die zeggen uit zichzelf dat ze hun
tas bij hebben. De andere zaken die ze kopen,
stoppen we samen in één grote papieren zak:
wortels, witloof, tomaten, enz. We hebben
nog plasticzakjes bij, maar die gebruiken we
enkel voor sla, omdat er geen andere mogelijkheid is om dat even kwaliteitsvol thuis te
krijgen. Klanten slikken gemakkelijker van supermarkten dat ze er geen zakjes meer krijgen, maar bij kleine zelfstandigen zijn klanten
soms wat kritischer. Wij lossen dat dan op met
een kleine kwinkslag, en zeggen dat de jeugd
anders nog meer en langer gaat moeten betogen. Dat maakt wel wat sneller begrip los
bij de mensen.

info@wevelgem.be
www.wevelgem.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.wevelgem.be/veiligheid-preventie

Koen Glorieux | 52 | Kortrijk | Hij Staat
al 34 jaar op de wekelijkse markt in
Wevelgem en Gullegem
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vanco.eu
vzw_effect

Bezoekje aan de
markt, maak gebruik van de gratis
leverdienst van
onze Fietskoeriers.
Wij brengen al uw
boodschappen
veilig bij u thuis.

#svwevelgemcity #u15 #kampioen #champion #soccer
#igwevelgem

>TAG

fien.tje

#gentwevelgem
#saintvélo
#earlyrider
#igwevelgem

photo.carok

hanne_quid-

Bloemenweelde in Wevelgem, lente in het land!
#igwevelgem #lente #bloesem #tulpenboom
#printemps #spring
#blossom

ousse

Nore doet
flink haar best
#feestikgingophetpotje
#schooninitiatief
#huisvanhetkind
#huisvanhetkindwevelgem
#igwevelgem

julie_leenkneght

Mooi weer = fun in Bergelen
#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!

