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Dementie zet 
je wereld op 
z’n kop
Niet meteen wat je 
verwacht hé, een 
foto die onderste-
boven staat. Had je 
ook het gevoel dat 
er iets niet klopte? 
Mensen met be-
ginnende dementie 
hebben ook vaak 
zo’n niet-pluis-ge-
voel. Er is iets niet 
juist, maar ze weten 
niet wat. Hun ge-
heugen laat hen stil-
aan in de steek. Ook 
mensen uit hun om-
geving voelen vaak 
dat er iets scheelt, 
maar weten niet 
precies wat. Wevel-
gem wil het taboe 
doorbreken en de-
mentie bespreek-
baar maken. Doe 
daarom mee aan de 
dementievriendelij-
ke wandelingen. 
www.wevelgem.be/

infopunt-demen-

tie-wevelgem

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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HOE LEG JIJ 
DE PUZZEL?

 MEERJARENPLAN 
2020 - 2025

De gemeenteraadsverkiezingen zijn nu al een tijdje achter de rug. In januari legde de be-
stuursploeg de eed af en nu zijn we volop bezig met het opstellen van het meerjarenplan. In 
dat plan staan alle kleine en grote projecten voor de komende zes jaar. Ook de bijhorende 
budgetten worden daarin opgenomen.

Hoe luisteren wij naar jou?
Binnen de organisatie zijn we aan het nadenken over wat we komende jaren allemaal willen 
aanpakken. Maar we willen graag ook geïnspireerd worden door jullie en zoveel mogelijk horen 
waar jullie de accenten zouden leggen. Tegenwoordig hoor je het woord ‘participatie’ vaak 
vallen. Maar de mening van de burger vragen, is makkelijker gezegd dan gedaan. Want niet 
iedereen durft of wil zijn mening zomaar geven. Om zo goed mogelijk te polsen naar jullie 
mening, hebben we verschillende sporen uitgewerkt, voor elk wat wils. 

Enquête
Via een enquête willen we ideeën en stellingen aftoetsen. We stellen vragen over mobiliteit,  
vrijetijdsaanbod, klimaat, herinrichting dorpskernen, betaalbaar wonen, thuiszorg… Op al 
deze vragen mag je maar 1 antwoord kiezen. Je moet dus kleur bekennen bij het invullen van 
de enquête. Er wordt een papieren versie verstuurd naar 1 600 inwoners ouder dan 16 jaar op 
dinsdag 4 juni. Hiervoor wordt samengewerkt met een enquêteringsbureau. Zij zullen voor 
ons de resultaten analyseren. 

Enquête online invullen via www.inspraak.wevelgem.be 
Heb je geen enquête in de bus gekregen, maar wil je toch graag je mening geven? Vul dan de 
enquête digitaal in op www.inspraak.wevelgem.be. 

Ideëen online doorgeven aan ons via www.inspraak.wevelgem.be
Wie een goed idee heeft, kan op www.inspraak.wevelgem.be terecht om dit neer te schrijven. 

We zijn volop bezig met het voorbereiden van alle grote en 
kleine projecten die we de komende zes jaar willen uitrollen 
in Wevelgem. De grote thema’s liggen vast, maar jullie 
kiezen hoe we de focus leggen. Hoe? Elke inwoner kan 
input geven om zo tot een strak en straf plan te komen. 
Doe mee en help ons om de juiste accenten te leggen!

>REPORTAGE









 
 





 
























 
 
 
























 

























 



  









 
 





 
























 
 
 
























 

























 



  

Hoe leg jij 
de puzzel?

Help ons de juiste focus te vinden
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‘Partici-
patie kost 
tijd maar 

is absoluut 
de moeite 

waard.’ 

Waarom is participatie zo belangrijk? 
Participatie kost tijd voor beide partijen: de gemeente steekt er veel energie 
in, jij als burger ook. Maar het is zeker de moeite waard. Projecten waar burgers 
aan mee hebben helpen bouwen zijn betere projecten. Het resultaat op langere 
termijn is een gemeente op maat van de burger. 

Bovendien kan je daar ook lezen welke ideeën andere inwoners hebben. Vind je het 
een goed idee dan kan je die vind-ik-leuken. Ga daar ook in discussie met andere 
Wevelgemnaren. 

Stuur je idee via de postkaart gratis naar ons
Als je jouw idee liever op papier bezorgt, dan kan je doen op de postkaart die je on-
deraan dit artikel vindt. De kaart kan je gratis naar ons terugsturen. Heb je meer dan 
1 goed idee? Er zijn nog postkaarten te verkrijgen in het gemeenteloket en de bib. 

Resultaten
Halfweg juli mag je dan de eerste resultaten verwachten van de enquête. Deze zullen 
via ons platform www.inspraak.wevelgem.be gedeeld worden met alle inwoners.  

Bovendien worden ook alle adviesraden in dit participatietraject betrokken. In het 
najaar zullen we samen met de gemeenteraadsleden alle ideeën bespreken en kijken 
welke opgenomen worden in het meerjarenplan. Daarna gaan we als organisatie volop 
aan het puzzelen om alle stukjes van het nieuwe meerjarenplan te doen passen. Op 
dat moment zal er natuurlijk ook rekening moeten gehouden worden met de centen. 
De financiële situatie van de gemeente is gezond. Dat wil zeggen dat er ruimte is om 
grote nieuwe projecten op te starten. 

Lisa Yserbyt

beleidsmedewerker 

algemeen directeur

Hoe leg jij 
de puzzel?

Help ons de juiste focus te vinden

Online
Surf naar
www.inspraak.
wevelgem.be 
en vul de online 
enquête in

We zijn volop bezig met het voorbereiden van alle grote projecten die we de 
komende zes jaar willen uitrollen in Wevelgem. De grote thema’s liggen vast, 
maar jullie kiezen hoe we de focus leggen. Hoe?
» Geef je mening over de stellingen op www.inspraak.wevelgem.be
» We zijn benieuwd naar jouw voorstel/input. Schrijf je idee hieronder neer:

Breng deze postkaart naar een brievenbus van bpost.

Stuur deze postkaart met jouw 
geweldig idee gratis terug naar ons
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BELEID

>NIEUWS-
BRIEVEN  
Al 4 813 mensen zijn 
ingeschreven op onze 
nieuwsbrieven. De alge-
mene nieuwsbrief valt 
twee keer per maand in je 
mailbox. Verder kan je je 
ook nog gratis abonneren 
op de nieuwsbrieven van 
de bib, de sportdienst, het 
cultuurcentrum, de nieuws-
brief voor ondernemers 
en die voor onderwijzend 
personeel. Wil je op de 
hoogte blijven? Schrijf je 
dan snel in! 
www.wevelgem.be/
inschrijven-nieuwsbrieven

> NIEUWS

Infosessie 

Een nieuw 
bos op 
jouw 
grond?   
Wil je een stukje bos aanplanten, maar weet 
je niet meteen hoe er aan te beginnen? Kom 
dan naar de infoavond van Bosgroep Ijzer en 
Leie vzw. Je krijgt meer info over de nodi-
ge vergunningen, beste soorten bomen en 
struiken, …  

Wist je bijvoorbeeld dat je voor de aanplan-
ting van een nieuw bos subsidies kan krijgen 
die bijna de hele kost dekken? Je hebt ook 
geen vele hectares nodig. 10 are nieuw bos 
kan al tot een zeer waardevol stukje natuur 
uitgroeien.

Kom om 3 juni van 19.30 tot 20.30 uur naar 
NEC De Rand. Geef een seintje als je erbij kan 
zijn: sien.vanlooveren@west-vlaanderen.be, 
0495 80 77 61

Op zoek naar werk?

Vacatures
Leerkracht keramiek Atelier 
voor Plastische Kunsten
m/v/x -  arbeidsovereenkomst bepaalde 
duur (1 september 2019 tot kerstvakantie, 
verlengbaar tot einde schooljaar – deeltijds)

Voorwaarden
Diploma of voldoende ervaring

Lestijden
Aantal lestijden nog te bepalen 
3,6 uur per lestijd (3 uur werkelijke tijd) 

Uiterste inschrijvingsdatum
Stel je kandidaat tot 17 juni, daarna nodigen 
wij je uit voor een selectiegesprek.

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

De begraafplaats in Moor-
sele krijgt een officiële 
toegang in de Secretaris 
Vanmarckelaan. Het is de be-
doeling dat bezoekers voor-
al de recent heraangelegde 
parking in de straat gaan ge-
bruiken als ze op de begraaf-
plaats langsgaan. Naast de 
aanleg van deze toegangs-
weg wordt de begraafplaats 
ook uitgebreid, met de vrij-
gekomen strook aan de kant 
van het voetbalveld. Om 
dat te realiseren worden de 
oude populieren gerooid, en 
vervangen door lindebomen 
die daar beter passen. Het 
dossier wordt nog voor de 
zomer aanbesteed, zodat de 
werken na het zomerverlof 
van start kunnen gaan. De 
totale uitgave voor deze op-
dracht wordt geraamd op 117 
950 euro.

Het afvalwater van de be-
woners van de Wittemolen-
straat en de Dadizelestraat 
wordt op dit moment nog 
in de plaatselijke waterloop 
geloosd. Het is de bedoeling 
om daar ook een gescheiden 
rioleringsstelsel aan te leg-
gen. Voor die werken wordt 
nu een ontwerper (en veilig-
heidscoördinator) gezocht. 
De fietspaden krijgen in het 
ontwerp extra aandacht.

     
Volg de 
gemeenteraad 
op de voet

www.wevelgem.be/ 

gemeenteraad

Vergeet het niet!

sluitings-
dagen
De gemeentelijke diensten, ook sportdienst, 
jeugddienst, cultuurcentrum en bibliotheken 
zijn gesloten op 30 en 31 mei,  1 juni en 10 juni. 
Het Sociaal Huis is dicht op 30 en 31 mei en op 
10 juni. Het zwembad en de sporthallen zijn 
dicht op 30 mei, 9 en 10 juni, maar open op 
31 mei, 1 en 2 juni. Op 1 en 29 juni is de jeugd-
dienst gesloten. 

Op 30 mei is er geen markt in Moorsele. De 
recyclageparken in de Rijksweg en Nijver-
heidslaan zijn gesloten op 30 en 31 mei en 1 
en 10 juni. Let op: het park in de Nijverheids-
laan is gesloten van 17 juni tot en met 12 juli. 
Ter compensatie is het recyclagepark in de 
Rijksweg die periode op vrijdag en zaterdag 
langer open en ook op dinsdag- en donder-
dagnamiddag open. 
www.mirom.be

Vakantie in zicht?  

De 
politie 
houdt 
toezicht!
Ga je binnenkort op vakantie? Vraag dan 
of de politie een extra oogje in het zeil wil 
houden. Dit vakantietoezicht is gratis, maar 
je moet ten minste één week op voorhand 
aanvragen. Dat kan in je lokaal commissa-
riaat of online via www.politie.be/nl/e-lo-
ket. Zorg er sowieso voor dat je huis geen 
makkelijke prooi is voor inbrekers. Doe alle 
ramen en deuren op slot en laat geen ‘hulp-
middeltjes’ zoals ladders rondslingeren. 
Wees discreet op sociale media, niet ieder-
een hoeft te weten dat je niet thuis bent. 
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zo 14 juli 

Leie Lekker 
Zoetetocht  
De Leie Lekker Zoetetocht is een gezinsvriendelijke 
fietstocht van een 30-tal kilometer. Onderweg stop 
je verschillende keren om te proeven van lekkernij-
en uit de Leiestreek. Erik Nayaert (71) is een van de 
vaste deelnemers en rijdt ook dit jaar weer mee: ‘De 
tocht leidt je langs de mooiste plekjes in onze regio 
en er zijn ook altijd hele leuke stops voorzien. Echt 
een aanrader!’

Meedoen kost 7 euro, inschrijven kan vanaf zaterdag 
15 juni. Vrije start tussen 10 en 15 uur. Startplaats: zaal 
Barthel, Moeskroenstraat 525, Rekkem. Meer info: 
www.wevelgem.be/LLZT  

innerlijke rust

Ouder-kind 
yoga
Op 2, 16 en 23 juni kan je van 9.30 tot 10.30 uur samen met je 
kind ontspannen tijdens een ouder-kind yogasessie. Op een 
speelse manier versterk je jullie band en je leert massage-
spelletjes die innerlijke rust en vertrouwen geven.

Geschikt voor kinderen van het 3e kleuter tot en met het 6e 
leerjaar. 7 euro per sessie, inschrijven kan via www.wevel-
gem.be/webshop of op de sportdienst.
www.wevelgem.be/yoga

> BELGIAN 
CATS
De Belgian Cats komen op-
nieuw naar Wevelgem. Ons 
nationaal basketbalteam is 
zich volop aan het voorbe-
reiden voor de eindronde 
van het Europees kampi-
oenschap in Servië. Vrijdag 
21 juni komen ze naar De 
Schelp voor een oefeninter-
land tegen Italië. De match 
start om 20.30 uur. Tickets 
via  www.basketbelgium.be 
of bij de sportdienst. Nieuw: met je fiets op de boot 

 Boottochten op de Leie
Vanaf 22 juni kan je weer genieten van gezel-
lige momenten aan boord van de gerenoveer-
de boot ‘Mimino’, mét en zonder fiets. Info en 
tickets:www.toerisme-leiestreek.be/boot-
tochten of aan het gemeenteloket. 

Gullegem Koerse op 4 juni
 Wielertoppers in Gullegem 

Een grote wielernaam van dichtbij bewonde-
ren of proeven van de gezellige koerssfeer? 
Het kan op en langs het parcours van Gulle-
gem Koerse, de mooiste kermiskoers ter we-
reld. Greg Van Avermaet en Sep Van Marcke 
hebben onder meer al bevestigd.

>NIEUWS

BELEEF
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GRATIS FESTIVAL · Foodzone · Fietsparking 

v.u.: Servaas Boucquey, Acaciastr. 1 Wevelgem  

WWW.KLEINTOKYO.BE

zaterdag 6 juli
Wannes Cappelle & broeder Dieleman & Frans Grapperhaus*
Thomas Smith* · Seppe Toremans* · Peter Hens* · mc Jan Linssen · Bel-Pop-Up! · Kolos
De Stroate & The Fam · The Almost Swinging Jazz Band · Spellenclub 13 · ’t Klein Landje

zondag 7 juli
De Romeo’s

Supervliegdorp: Productions en Zonen · De van Hut · Postkaartproducties 
Vertelsessies Oona Loncke · De Stroate · Mattijs Degrande 

Rommelmarkt (voormiddag)

Sint-Maartensplein MOORSELE

*Beperkt aantal plaatsen, reserveer je ticket

start inschrijvingen
 kunstonderwijs

Er valt heel wat kunstigs te beleven in onze ge-
meente. Zin om je voor het komende schooljaar in 
te schrijven in het deeltijds kunstonderwijs? Alle 
info via www.wevelgem.be/plastische-kunsten, via 
www.menen.be/samw, via www.kortijk.be/acade-
mie en www.kortrijk.be/conservatorium.

KLEIN TOKYO KOMT ERAAN

RESERVEER JE 
GRATIS PLAATS
Klein Tokyo komt eraan en het gratis festival heeft ook dit jaar voor 
elk wat wils in petto. Op zaterdagavond staan, op het podium op 
het plein, onder meer lokale rockband Kolos op de planken met een 
stevige set, net als partyband Bel-Pop-UP met een aanstekelijke mix 
Belgische hits en meezingers. Zaterdagavond 6 juli zijn enkele op-
tredens binnen. In de kerk speelt om 20.30 uur Wannes Cappelle met 
broeder Dieleman en Frans Grapperhaus. Wie van comedy houdt, kan 
in OC De Stekke naar Seppe Toremans en Peter Hens om 19.15 uur en 
om 21 uur speelt Thomas Smith. Alle optredens van Klein Tokyo zijn 
gratis, maar voor de optredens in de kerk en OC De Stekke moet je 
vooraf je ticket(s) reserveren bij het cultuurcentrum. Want vol is vol.

Zondag 7 juli is er vanaf 15.30 uur kinderanimatie in het Supervlieg-
dorp. Vanaf 17.30 uur is er een drie uur durend Vlaams muziekfeest 
met de Romeo’s als hoofdact. 

www.kleintokyo.be

FEEST

1

3X

2

3

Wie van tijd tot tijd wel eens 
graag een feestje bouwt, zal deze 
maand zeker aan zijn trekken 
komen. Er staan drie topfeestjes 
op de planning. 

Gullegem Ommeganck
Gullegem Ommeganck staat voor de deur! Op 
31 mei en 1, 2 juni is er de gekende formule met 
de handelsbeurs, optredens, de rommelmarkt, 
de oldtimermeeting… Omdat het de 40e editie 
is, wordt dit jaar een extra dag gefeest met de 
Retro party op 29 mei.
www.facebook.com/ghpgullegem

Sinksefeesten op Overheule/
De Barakken
Sport- en feestcomité De Barakken organiseert 
van 7 tot 11 juni terug de Sinksefeesten. Sfeer en 
ambiance verzekerd in de feesttent! Meer info 
vind je op 
www.facebook.com/DeBarakkenMoorsele

Ter Walle Feesten
Van 28 tot 30 juni kan je kan in de wijk Ter Walle 
terug genieten van een rommelmarkt, de ver-
kiezing van de Gullegemse ambassadrice, en 
optredens van onder meer Gene Thomas en 
Get Ready en zoveel meer. Meer info vind je op 
www.terwallefeestengullegem.be

>DOEN



De eerste stap voor de realisa-
tie van dit kunstproject werd 
al gezet in 2014, toen de ge-
meente Wevelgem ‘De Nieuwe 
Opdrachtgevers’ contacteerde. 
Dat is een organisatie die parti-
culieren en overheden helpt bij 
hun zoektocht naar een passen-
de kunstinstallatie.  

De werkgroep die zich bezig-
houdt met de aankoop van kunst 
in onze gemeente, werd bij het 
prille begin betrokken. “We wil-
den graag een kunstwerk waar-
bij er ‘interactie’ zou zijn met de 
voorbijgangers”, zegt Luc Lan-
noy. “We wilden geen statisch 
werk, waar je zó kan voorbij lo-
pen.”  “In de eerste gesprekken 
met de werkgroep kwam het 
idee naar boven om het park 
als een soort van theater te be-
schouwen, waar je kan kijken en 
luisteren”, zegt Thérèse Legier-

De Franse kunstenaar Céles-
te Boursier-Mougenot heeft in 
het verleden al een aantal hele 
sterke installaties gemaakt, 
kunstwerken die reageren op 
weersomstandigheden, of op 
de aanwezigheid van toeschou-
wers. “Ik heb hem aangesproken 
op de Biënnale in Venetië vier 
jaar geleden”, zegt Thérèse. “Hij 
was meteen heel enthousiast. 
Enkele weken later is hij al naar 
het park gekomen om zich te 
laten inspireren.”

Boursier-Mougenot  zag al heel 
snel muziek in de twee prieeltjes 
in het park, die als waardevol 
bouwkundig erfgoed geklas-
seerd zijn. Omdat er plannen 
waren om het park kort daarna 
volledig heraan te leggen -wat 
intussen uiteraard gebeurd 
is- werd echter beslist om het 

UNIEK KUNSTWERK
MET BIJTJES 
IN HET PARK
In ons gemeentepark komt een uniek kunstwerk met bijtjes. De gerenommeerde Franse kun-
stenaar Céleste Boursier-Mougenot werkte een concept uit waarbij de geluiden van een nest 
bijen in het ene prieeltje een lichtinstallatie in het andere prieeltje  van het park aansturen. Een 
heel mooie kruisbestuiving tussen kunst en natuur.

project even on hold te zetten. 
Na de werken in het park werd 
verder gewerkt.

In het prieeltje aan de kant van 
het zwembad werd een glazen 
box gehangen met daarin een 
fuik, een soort van netconstruc-
tie die uit natuurlijke materialen 
is vervaardigd. In die box werd 
een kolonie bijtjes gelost. Bo-
venaan de boxen zijn gleufjes 
gemaakt zodat de bijen uit de 
box kunnen op zoek naar nectar.  
Er wordt in de box een techni-
sche installatie gehangen die het 
geluid van de bijtjes registreert. 
Die technische installatie staat 
in verbinding met het twee-
de prieeltje vlakbij de bib. Daar 
hangt een tweede installatie 
met lichten, die zullen bewegen 
in functie van de geluiden van 
de bijen. Er is ook een vernevel-
machine. De kunstenaar Bour-

>INTERVIEW

se van De Nieuwe Opdrachtge-
vers. “Daarom zijn we op zoek 
gegaan naar een kunstenaar die 
zowel beeldend kunstenaar is als 
componist.”
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KRUISBESTUIVING TUSSEN KUNST EN NATUUR

‘We wilden 
graag 

een kunst-
werk waarbij 
er ‘interactie’ 

zou zijn 
met de 

voorbijgan-
gers’ 

Luc Lannoy



sier-Mougenot heeft de instal-
latie zo geprogrammeerd dat ze 
anders reageert op verschillende 
bijengeluiden. 

Imker Bram Desloovere uit We-
velgem werd nauw betrokken bij 
het project. Hij volgt het welzijn 
van de bijtjes op de voet op. “Ik 
heb eerder al een project gedaan 
met de kunstenaar, in Denemar-
ken. Een pluspunt, want intussen 
voel ik al wat beter aan wat hij 
precies wil.”

Willem Corten was verantwoor-
delijk voor het technische luik 
bij de realisatie van het kunst-
werk. “Kunstenaars bedenken 
het kunstwerk, ik ben dan die-
gene die de techniek erachter 

11

Kom jij het kunstwerk inhuldigen op de INSTUIF op 15 juni?
Op deze feestelijke opening wordt vanaf 16 uur voor animatie en 
catering gezorgd in het park. Leer de kunstenaar kennen, ont-
dek nieuwe weetjes over de bijenkolonie of geniet gewoon van 
het kunstwerk in het prachtige park. De lichtinstallatie komt in 
deze periode het best uit net rond valavond. Iedereen is welkom. 
www.wevelgem.be/instuif. 

‘Wevelgem-
naars 

mogen 
echt 
fier 

zijn op 
dit 

project’
Willem Corten 

is technisch 
verantwoordelijke 

voor het kunstwerk

uitwerkt. Het is een hele eer om 
met een man als Boursier-Mou-
genot te mogen samenwerken. 
Hij heeft een echt ‘kunstenaars-
brein’. Hij bedenkt iets, en maakt 
daar dan links en associaties 
rond, om dan uiteindelijk terug 
bij een sterk samenhangend 
geheel uit te komen. Dat maakt 
de opdracht interessanter, om-
dat je doorheen het traject nog 
verschillende vraagstukken 
en wendingen tegenkomt. Dit 
wordt visueel een sterke instal-
latie. Wevelgemnaars mogen 
echt fier zijn op dit project.”

De combinatie van natuurlijke 
elementen (zoals bijen en mist) 
en beweging, licht en geluid zijn
kenmerkend voor het werk van 
Boursier-Mougenot. “Het is 
prachtig dat iemand zoiets kan 
maken, kunst waarin natuur zo 
sterk verweven zit”, zegt Thérè-
se. “Het is ook gewoon een 
prachtvoorbeeld van wat we 
met De Nieuwe Opdrachtgevers 
proberen doen”, zegt Thérèse.  
“Geen standbeeld van 4 meter 
zomaar ergens neerpoten, maar 
echt samen met de opdracht-
gever op zoek gaan naar een 
kunstwerk dat volledig in het 
plaatje past.” 

 Luc Lannoy en Imker Bram Desloovere
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BURGER

Pro Mille

Krijgt 
Gullegem 
opnieuw 
een écht 
jeugdhuis?
Het Gullegemse jeugdhuis Pro Mille is sinds 2010 
gesloten, maar helemaal weggeweest is het 
jeugdhuis nooit. De laatste jaren organiseerde 
het bestuur immers regelmatig evenementen 
met de ‘Promobiel’. Vanaf september willen de 
jongeren hun werking herlanceren in een echt 
jeugd-HUIS. Ze zijn nog op zoek naar helpende 
handen. Ben je goed in organiseren, verbouwen, 
materiaal sjouwen of ben je er gewoon graag bij? 
Neem dan contact op via vzwpromille@gmail.
com. Zet alvast dit volgende evenement in je 
agenda: FAHCP (feest aan het containerpark) 
op 17 augustus.

werken starten binnenkort

de 
zwemkom
Binnenkort kan écht gestart worden met de bouw 
van het nieuwe zwembad op de site. Ons nieuwe 
zwembad krijgt de naam De Zwemkom. De Zwem-
kom wordt verwacht in 2021 klaar te zijn en zal een 
25-meter sportbad, een instructiebad en een peuter- 
en recreatiebad tellen. Meer info over de plannen vind 
je op www.wevelgem.be/zwembad2021. Hou ook onze 
facebookpagina en website in de gaten, we laten zeker 
weten wanneer de eerste spadesteek wordt gegeven. 

 Op reis? Check nu al 
even je pas!
Staat er een reisje op het programma 
deze zomer? Dan check je best op 
voorhand nog even de geldigheids-
duur van je identiteitsdocumenten. 
Heb je een nieuwe identiteitskaart of 
nieuw paspoort nodig? Kom dan zo 
snel mogelijk langs om deze aan te 
vragen en hou rekening met een le-
vertijd van twee tot drie weken. www.
diplomatie.belgium.be

 Vingerafdrukken op 
je identiteitskaart
Vanaf dit najaar worden digitale vin-
gerafdrukken toegevoegd aan Belgi-
sche identiteitskaarten. Die federale 
maatregel komt er om identiteits-
kaarten beter te beveiligen tegen 
identiteitsfraude. Vandaag wordt deze 
methode al gebruikt bij de aanvraag 
van internationale paspoorten. 

>QUOTE

‘Zin in 
een daguit-

stapje 
met 

interessante 
bezoeken?

 Ik ga 
zeker mee!’

>NIEUWS

Rita Vandamme
Bestuurslid ouderenraad

Op 2 juli vindt de jaarlijkse 
daguitstap van de ouderen-
raad plaats. Onder meer een 
wijnproeverij op wijndomein 
‘Entre-Deux-Monts‘ en een 
bezoek aan de expo ‘Van 
schimmel tot oesterzwam’ 
in ’t Kapelhof’ staan op de 
planning. Deelnameprijs: 50 
euro (er is UiTPAS-korting). 
Inschrijven kan tot 15 juni.
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door Moorsele, Beselare en Zand-
voorde

Fietsfoto-
zoektocht 
De diensten Toerisme van Wevelgem, Dadizele, Ledegem, 
Menen, Wervik en Zonnebeke hebben samen een fietsfo-
tozoektocht uitgewerkt. Die leidt je deze zomer door Be-
selare, Zandvoorde en Moorsele. De tocht loopt van 1 juni 
tot en met 30 september. Hou je ogen onderweg goed open 
zodat je een reeks foto’s op je deelnameformulier in de 
juiste volgorde kan plaatsen. De tocht is 65 km lang, maar 
er zijn ook twee kleinere lussen van 42 kilometer. Je kan 
eender waar instappen. Deelnemen is gratis. Haal je deel-
nemingsformulier vanaf 30 mei bij de deelnemende toeris-
tische diensten.

repair café

Een nieuw 
leven voor 
je kapotte 
mixer?
Op zaterdag 22 juni, van 9 tot 13 uur, vindt in VTI Gullegem 
het vierde Geefplein en Repair Café plaats, een organisatie 
van de gemeente en Beweging.net. Vanaf 8 uur kan je spullen 
binnenbrengen voor het Geefplein. Ivan Dewaele is een van 
de gedreven herstellers die kapotte toestellen een nieuw 
leven probeert te geven tijdens het Repair Café. ‘Het doet 
mij plezier als mensen tevreden zijn als ik hun toestel heb 
kunnen herstellen. Op die manier help ik de afvalberg een 
beetje verminderen.’ Iedereen is welkom, toegang is gratis. 

Vanaf 1 juni mogen er meer plastic verpak-
kingen in de blauwe PMD-zak. Dat is goed 
nieuws, want zo beperken we het restaf-

val dat we allemaal samen produceren. Maar wat 
verandert er nu precies? Wat mag er wél en niet in 
de blauwe zak?

Voortaan mogen alle lege plastic verpakkingen in 
de blauwe zak in plaats van enkel flessen en fla-
cons. Dus ook ook plastic schaaltjes, botervlootjes, 
bakjes, Potjes, tubes, folies en plastic zakjes mo-
gen er voortaan bij.Verpakkingen met een inhoud 
groter dan 8 liter, met een kindveilige sluiting, die 
giftige of bijtende producten bevat hebben, of 
piepschuim en plastic voorwerpen zoals emmers 
of regenlaarzen, mogen NIET in de zak.

Een nieuwe blauwe zak
Er komt een nieuwe blauwe zak met de aangepas-
te sorteerregels op. De prijs ervan is dezelfde. De 
huidige blauwe zakken mag je verder blijven ge-
bruiken, ook om de extra toegelaten plastic ver-
pakkingen erin op te bergen.

Hoe je het best te werk gaat, vind je op 
www.mirom.be/PMD

Mieke |  parkwachter

>VRAAG

?

Wat mag er 
in de blauwe 

PMD-zak?
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WELKE 
VOORSTEL-

LING 
VAN HET 
NIEUWE 

CULTUUR-
SEIZOEN
WIL JIJ 

NIET 
MISSEN?

Ik kijk elk jaar uit naar het moment dat het 
programma voor het cultuurseizoen wordt 
voorgesteld, omdat ik telkens benieuwd 

ben naar de artiesten die dat seizoen naar 
Wevelgem afzakken. In het verleden ben ik al 
naar Jacques Vermeire en naar Bart Peeters 
gaan kijken. Het programma is heel afwisse-
lend, maar ikzelf ben vooral geïnteresseerd 
in de muziekvoorstellingen. Het liefst van al 
hoor ik Nederlandstalige muziek, dus ik ben 
heel blij dat Raymond van het Groenewoud en 
Yevgueni op het programma staan. Het is wel 
niet altijd evident om gezelschap te vinden 
om met me mee te gaan, maar als ik iemand 
vind die mee wil, ga ik kijken.

Marijke Rigolle (62) | Wevelgem
Hier op stap met Pieter Herman (21) die 
heel graag op de foto wilde

We hebben al een aantal jaren een 
abonnement voor de cultuurpro-
grammatie van Wevelgem. Elk jaar 

pikken we er een 7-tal voorstellingen uit die 
ons het meeste liggen. Het is niet dat we erg 
hard moeten zoeken om genoeg leuke voor-
stellingen te vinden. Het aanbod is elk jaar 
heel afwisselend: muziek, comedy, theater,  
dans,… je vindt echt van alles wat. Voor ons 
is dat echt een ideaal avondje uit, waarop we 
van een streepje cultuur kunnen genieten. 
Ook dit jaar ziet het programma er veelbelo-
vend uit. Voor ons springen de voorstellingen 
van David Galle en Bart Cannaerts er wat uit 
in het komende seizoen, die stippen we zeker 
aan in onze agenda. Ook op het toneelstuk 
van Het Eenzame Westen  willen we niet ont-
breken.

Dieter Breughe (42) en Patricia Calle-
min (47) | Wevelgem

Jef Neve, Het Een-
zame Westen, NT 
Gent, Yevgueni, 
Henk Rijckaert, 
Cie Cecilia, Maaike 
Ouboter, Bart Can-
naerts, The Boot-
leg Sixties, William 
Boeva, Raymond 
van het Groene-
woud,… Het zijn 
maar enkele namen 
uit het cultuurpro-
gramma voor het 
komende seizoen. 
www.ccwevelgem.be

‘Benieuwd naar 
wat er dit jaar zal 
te beleven vallen’

‘Elk jaar een 
abonnement’

>RONDVRAAG
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Ik vond de seizoensvoorstelling dit jaar echt 
goed. Mijn man en ik hebben dan ook al heel 
wat kruisjes gezet in het programmaboekje. 

Op ons verlanglijstje staan onder andere The 
Bootleg Sixties, de acrobatie van Bert & Fred, 
Lady Linn met haar Murder Ballads Extended 
en Yevgueni. Comedian Dries Heyneman en 
Raymond van het Groenewoud willen we ook 
zeker meepikken, want die hebben we nog 
nooit live aan het werk gezien. Voor Maaike 
Ouboter twijfelen we nog, want we kennen 
niet al haar nummers. Samen met mijn twee 
vriendinnen en onze mannen leggen we dan 
definitief ons programma vast. Ik denk dat 
ons abonnement dit jaar niet voldoende zal 
zijn voor alles wat we willen zien, maar dat is 
geen probleem, we kopen dan wel nog wat 
losse tickets erbij.

Nancy Eeckhout  (50) | Gullegem

‘We hebben al heel 
veel kruisjes gezet’

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



      

 evidenoulet

for all the things my hands have held, the best by far is 
you

 liesbetvervaecke

 disguise 
#gooutside 
#letthemplay 
#hulk #holidays 
#igwevelgem 
#myeverydaymagic

 philip.depaepe  
Fietstocht Moorsele, Spring. 
#igwevelgem

 helenaschotte

Nieuwe vlog 
Benieuwd wat ik 
heb gedaan?
Bekijk hem dan snel 
via mijn site. 
TIP Het gaat over 
Wevelgem 
#igwevelgem
#kleinegrotedaden

 seynhae-

vesaartje

Sterre  
#igwevelgem 
#gbsgouden-
regenstraat 
#torenhoog 
#musical

 ghesquiere

jonathan_photo 

Elisa blowing a dandelion.

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


