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Nacht van de 
Duisternis  
Op zaterdag 12 ok-
tober staan we even 
stil bij de impact van 
de lichtvervuiling. 
Verlichting op ge-
bouwen, in ruimtes 
waar niemand komt, 
richting de hemel, 
…  Het is niet alleen 
energieverspilling, 
maar het verstoort 
ook het bioritme bij 
mensen, dieren en 
planten. 

Doe jij ook mee?
Doof het licht op 
zaterdagavond 12 
oktober en maak 
het gezel l ig bi j 
kaarslicht. Wij scha-
kelen de monu-
mentenverlichting 
van de molen in de 
Vinkestraat en het 
standbeeld aan de 
Gouden Bank uit. In 
verschillende wij-
ken dimmen we de 
ledverlichting tot 20 
procent.

colofon 
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER 
Bas Surmont, schepen Communicatie
Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem 
056 43 34 12
bas.surmont@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

>BE-ALERT
Iets meer dan 2 500 inwo-
ners hebben BE-alert! Wie 
ingeschreven is, wordt bij 
noodsituaties meteen gratis 
verwittigd via mail, telefoon 
of sms. Op donderdag 3 ok-
tober doen we weer mee aan 
een nationale test. Moedig 
familie, vrienden en kennis-
sen aan om zich ook te regis-
treren.

www.be-alert.be/nl

> NIEUWS

Gemeenteraad 

Nieuwe 
gezichten 
In de gemeenteraad van september hebben 
twee nieuwe gemeenteraadsleden de eed 
afgelegd: Sander Deflo en Jessica Corty. Ze 
vervangen Chris Loosvelt en Bernard Galle . 
Sander was de voorbije zes jaar al lid van de 
gemeenteraad en is blij dat hij zijn engage-
ment kan verderzetten. Jessica is trots dat 
ze haar gemeente mag vertegenwoordigen 
en wil een aanspreekpunt zijn. 

Bas Surmont zetelt sinds augustus in het 
college van burgemeester en schepenen. 
Hij vervangt oud-schepen Bernard Galle die 
nu op pensioen is. 

www.wevelgem.be/bestuur

Af en toe een wagen nodig? 

Neem de 
deel-
wagen
In Wevelgem zijn er tot nu toe twee elektri-
sche deelwagens. Er staat een Cambiowagen 
op de parking Championkwekerij in de Lode 
De Boningestraat. Deze wagen kan je zeven 
dagen op zeven gebruiken. De elektrische 
dienstwagen van de gemeente staat aan de 
sporthal op het gemeenteplein en kan je re-
serveren op weekdagen na 19 uur en tijdens 
het weekend. 

Je kan beide wagens reserveren en je Cam-
biokaart aanvragen via www.cambio.be. Nog 
tot 31 oktober loopt een proefaanbod en be-
taal je geen instapkosten. 



Wegenwerken

Let op
Vanaf 21 oktober start de heraanleg van de 
parking bij het natuurdomein Bergelen. Bij de 
toegang aan de Hemelhofweg komen er 70 
nieuwe parkeerplaatsen. Zo wil de provincie 
komaf maken met wildparkeerders. Ook de 
straat richting Brasserie Bergelen wordt ver-
nieuwd, er wordt hierbij een apart fiets- en 
wandelpad voorzien.

In Moorsele start de huisvestingsmaat-
schappij De Vlashaard eind oktober met de 
bouw van 42 sociale huurwoningen in de 
zone tussen de Wittemolenstraat en de wijk 
’t Vrije. 
       

>BESTUUR
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ENKELE 
PUNTEN
UIT DE 
GEMEENTE-
RAAD

De gemeenteraad heeft een 
nieuwe straatnaam ge-
kozen voor de weg van het 
verkavelingsproject langs de 
Nieuwstraat. Het wordt de 
Tuinbouwstraat, verwijzen-
de naar het tuinbouwbedrijf 
dat daar door de familie van 
de vroegere eigenaars werd 
opgericht.

De gemeente investeert 
985 457 euro incl. btw in de 
aanleg van een atletiekpis-
te en beachvolleybalveld 
op de site Sportspoor. In het 
project zit ook de aanleg van 
een verspringbak, nieuwe 
verlichting, een omheining 
met toegangscontrole en 
een overdekte toeschou-
werszone. De werken starten 
in mei 2020 en zouden eind 
augustus 2020 klaar zijn. 

De gemeente investeert
1 349 357 incl. btw in de 
omgevingswerken van het 
nieuwe zwembad. In dat 
bedrag zit de aanleg van de 
parking, rioleringswerken 
en de aanleg van de omge-
ving rond het zwembad. De 
werken aan de nutsleidin-
gen starten volgend jaar in 
januari.  De werken moeten 
afgerond zijn wanneer ook 
het zwembad klaar is, tegen 
november 2020.  

Volg de 
gemeenteraad 
op de voet

www.wevelgem.be/ 

gemeenteraad

Op zoek naar werk?

Vacatures
Beleidsmedewerker Ruimte-
lijke Ordening, Stedenbouw 
en Wonen 
Voltijds, niveau A1a – A2a (m/v/x)
Contractueel onbepaalde duur

Verloning
Een bruto maandwedde van 3 107,98 euro, 
een interessante verlofregeling, extralegale 
voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatie-
verzekering en fietsvergoeding), terugbe-
taling vervoersonkosten openbaar vervoer.

Selectieprocedure
Schriftelijke proef en mondelinge proef: data 
nog vast te leggen.

Er wordt een werfreserve aangelegd  met een 
geldigheidsduur van 2 jaar.

Uiterste inschrijvingsdatum
23 oktober

Info
Personeelsdienst: 056 43 34 30, 
personeel@wevelgem.be
www.wevelgem.be/vacatures
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PREMIES 
VOOR 
HANDELAARS
ECONOMIE

‘Dujavu is nu bijna anderhalf jaar open’, zegt zaakvoer-
der Emilie Dujardin. ‘In mei 2018 ben ik gestart met de 
optiekzaak. Ik droomde er al lang van om zelfstandig 
te worden, maar ik moest eerst mijn studies afwerken 
en daarna nog wat ervaring opdoen. Als je eenmaal de 
sprong waagt, komt er veel op je af, je moet van alles 
regelen. Ik was dan ook heel blij toen de stafmedewer-
ker Lokale Economie me contacteerde. Hij vertelde me 
over de premies. We hebben hier een totaalrenovatie 
uitgevoerd: we hebben muren uitgebroken, een gigan-
tische stalen balk gestoken, de vloer uitgebroken en 
vloerverwarming gelegd, de ramen zijn vervangen, … 
De rekening loopt snel op. Het is dan ook geweldig als 
je hoort dat de gemeente een stukje daarvan terug-
betaalt.
 
Tot 30% terugbetaald
Stafmedewerker Lokale Economie Robbe Deflo: ‘Zaken 
in het centrum die in aanmerking komen voor de bouw- 
en renovatiepremie kunnen tot 30 procent van hun in-
vestering terugbetaald krijgen, met een maximum van 
6 000 euro. We hebben de premie in het leven geroepen 
om de bestaande handelaars te ondersteunen bij het 
opwaarderen van hun panden. Bovendien willen we er 
met de premie ook voor zorgen dat handelspanden zo 
kort mogelijk leeg blijven staan. We merken vaak dat 

Een gezellige gemeente? Daar heb 
je cafeetjes, plekjes waar je lekker 
kan eten, voedingszaken, kleerwin-
kels, … Kortom, alles wat je nodig 
hebt, lekker dichtbij. Om lokale 
handelaars te ondersteunen, kun-
nen ze een bouw- en renovatiepre-
mie aanvragen.  Er bestaat ook een 
toegankelijkheidspremie. 

>REPORTAGE
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‘Handels-
zaken 

zijn 
enorm 

belangrijk 
voor de 
sfeer en 

het 
comfort 

in een 
gemeente’ 

Kom eens langs
Start je binnenkort je eigen zaak? Of ben je al lang zelfstandig en zit je met 
vragen? Neem dan contact op met de stafmedewerker Lokale Economie voor 
(bijkomend) advies, hulp bij aanvragen van verschillende vergunningen, jouw 
pagina in de bedrijvengids, netwerk met ander lokale zelfstandigen, … 
www.wevelgem.be/ondernemen

er wel wat werk is aan leegstaande panden. Dat kan nieuwe ondernemers af-
schrikken. We willen hen dan ook net dát duwtje geven waardoor ze de stap 
nemen om ervoor te gaan. Handelszaken zijn enorm belangrijk voor de sfeer 
en het comfort in een gemeente. We vinden het dan ook belangrijk om hierin 
via de premie mee te investeren. De bouw- en renovatiepremie bestaat nu al 
anderhalf jaar en intussen hebben al zo’n 11 zaken de premie toegekend gekre-
gen, goed voor zo’n 45 000 euro aan premies.’

Rolstoel- en buggyvriendelijk
‘Daarnaast hebben we ook de toegankelijkheidspremie. Die moet zaakvoerders 
stimuleren om hun zaak rolstoelvriendelijk te maken. Ze doen hiermee niet 
alleen rolstoelgebruikers een plezier, ook wie de buggy mee heeft zal een pak 
makkelijker binnen kunnen. We betalen tot 2 400 euro terug voor ingrepen 
zoals het verlagen van de inkomdrempel, het aanleggen van een helling, aan-
passingswerken aan sanitair of de inrichting, … Handelaars zijn niet verplicht 
om de twee premies te combineren, maar we juichen het wel toe natuurlijk.’  

‘Vier ondernemers hebben intussen hun zaak al aangepast en daarvoor de 
premie gekregen. Dat zijn er nog niet zo veel, we zouden graag hebben dat 
hier meer gebruik van gemaakt wordt. We proberen dit te stimuleren door 
handelaars die de bouw- en renovatiepremie aanvragen te wijzen op het be-
staan van de toegankelijkheidspremie. Vaak zien we dan dat het voor hen een 
win-win kan zijn: als je toch van plan bent om bijvoorbeeld de toiletten te 
vernieuwen, dan kan je er even goed voor zorgen dat één van die toiletten 
rolstoelvriendelijk is.’ 

Emilie: ‘Aan de hoofdingang wilden we de drempel wegnemen en een hellend 
vlak maken, maar dat was technisch niet mogelijk. Daarom hebben we beslist 
om de doorgang naar de parking rolstoelvriendelijk te maken. Er is niet alleen 
een hellend vlak, maar ook een schuifdeur die automatisch opent. Ik krijg altijd 
heel goeie reacties van rolstoelgebruikers als ze zien dat er aan hen gedacht 
wordt.’

Advies voor ondernemers
Robbe: ‘We zien dat de invoering van zo’n premies wel impact heeft op de han-
delskernen. We krijgen niet alleen aanvragen van jonge starters, maar ook van 
gevestigde zaken die hun interieur of de gevel eens grondig willen aanpakken.’ 
Emilie: ‘Ik merk dat mijn generatie veel zin heeft om te ondernemen. Een zaak 
opbouwen is niet altijd gemakkelijk, maar het is tof dat we in het gemeenteloket 
ons aanspreekpunt hebben zodat we niets over het hoofd zien.’

Meer info
www.wevelgem.be/ondernemen

Robbe Deflo 

stafmedewerker 

Lokale Economie
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Opendeurweek

Welkom bij 
Martha
Heb je het al gezien of gehoord? Het lokaal dien-
stencentrum in Moorsele kreeg dit najaar een nieu-
we naam en locatie. Het is genoemd naar Martha, 
de vroegere waardin van café De Kroone. In het LDC 
word je warm onthaald, je kan er leuke activiteiten 
doen en antwoorden vinden op al je vragen. 

Je bent van harte welkom voor een kennismaking 
van 1 tot en met 5 oktober, telkens in de namiddag. 
We voorzien een lekkere versnapering.

» Di 1 oktober: voorstelling activiteiten | 14 - 17 uur
» Wo 2 oktober: brei- en haakclub  | 13.30 - 17 uur
» Do 3 oktober: extra rummikubnamiddag | 14 - 17 uur
» Vr 4 oktober: koekjes bakken met Anne | 14 - 17 uur
» Za  5 oktober: open kaarting met kans op een heer-
lijk Martha-biertje | 14 - 17 uur

Inschrijven voor de activiteiten is niet nodig.

Wevelgem

Fairtrade 
begint hier
Op de eerste fair-o-meter, waarop je kan zien hoe Vlaam-
se gemeenten en steden werk maken van eerlijke handel 
voor boeren hier én in het Zuiden,  behaalt onze gemeente 
72%. Niet slecht! Help je ons volgend jaar graag naar een 
hogere score? Zoals de leerlingen van de Levensboom die 
een workshop fairtrade volgden en voortaan het winkeltje ‘t 
Biootje’ openhouden. Of proef zelf dat eerlijk heerlijk is, kies 
eens chocolade met een fairtradelabel. Tips via fairtrade@
wevelgem.be. Samen op naar de 75 %!

>COMPUTER-
HULP
Heb je vragen over je pc, ta-
blet of smartphone? Onze 
computerassistenten hel-
pen je gratis met kleine pro-
blemen. Elke 1e maandag in 
LDC Elckerlyc, elke 2e en 4e 
maandag in LDC Het Knoop-
punt en elke 3e maandag op 
afspraak. Tip: schrijf je in: 
www.wevelgem.be/compu-
terassistentie, 056 43 55 10 
(Wevelgem) of 056 43 20 80 
(Gullegem).

BIJLEREN 
 COLUMNS SCHRIJVEN

Lees jij graag een column in je favoriet ma-
gazine? Wil je er ook zelf schrijven? Dan is de 
cursus columns schrijven zeker iets voor jou. 
Zaterdag 12 en 19 oktober leer je in de Bib in 
het Park hoe het moet. 
www.ccwevelgem.be/columns  

FILM 
 derde SEIZOEN FILMFAN

Met Filmfan zie je in Wevelgem kwalitatieve 
films. Cold War is de eerste film van een nieuw 
seizoen Filmfan in het cultuurcentrum. Stip 4 
oktober aan in je agenda. In ruil voor 12 UiT-
PASpunten heb je een gratis ticket.
www.ccwevelgem.be/coldwar  

>NIEUWS

BELEEF
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Was jij er bij 75 jaar geleden?
 Bevrijdingsfeest

In september 1944 boden de Britse militairen een 
kerstfeest aan voor alle kinderen van Wevelgem. Dit 
feest vond plaats in de magazijnen Byttebier en in 
de feestzaal van de bewaarschool. 75 jaar later willen 
we deze mensen weer uitnodigen. Was je er ook bij? 
Mail naar erfgoed@wevelgem.be
www.wevelgem.be/bevrijdingsfeest

verkleedkledij huren

Verkleedpak 
nodig voor het 
halloween-
feestje?
Halloween komt er weer aan, en dat wordt zoals elk jaar een ideale 
gelegenheid om de verkleedkoffer in te duiken. Mag het dit jaar iets 
origineler zijn dan een zombie, spook of skelet? Waarom trek je er 
eens niet op uit als tijger, olifant, rendier of aap?

Op de jeugddienst kan je tal van verkleedpakken huren aan een 
zeer democratische prijs. Verenigingen uit onze gemeente kunnen 
van een speciaal tarief genieten.  Het volledige aanbod kan je op de 
website terugvinden. Neem zeker eens een kijkje en misschien ben 
jij binnenkort wel dé blikvanger van het thema-feest. Er zijn trou-
wens ook pakken te verkrijgen in Sint-, Kerst- of Paasthema. Tijdig 
reserveren is hierbij de boodschap! 
www.wevelgem.be/verkleedkledij-huren

OOSTERS

1

3X

2

3

Aan de oostelijke kant van de 
wereld leven ze anders dan hier 
bij ons. Komende maanden kan je 
kennis maken met aspecten van 
de oosterse cultuur.

Boterhammen in de bib: Japan 
Japankenner Luk Van Haute kijkt verder dan de 
clichés. Hij vertelt over de diversiteit van de Japan-
se samenleving, hoe het land met zijn oorlogsver-
leden omgaat en wat de Japanse keuken nog meer 
heeft dan sushi. Breng je boterhammen mee, wij 
zorgen voor soep. Do 21 november | 12 uur | Bib 
in het Park | www.wevelgem.be/boterhammen  

Workshop Ikebana
Een lesgeefster neemt je mee in de wondere 
wereld van de Japanse bloemsierkunst en maakt 
met jou een fraaie compositie. Breng een sobere 
hoge vaas (geen glas) mee en een tuinschaar, 
kniptang en handdoek. Di 26 november | 13.30 
uur | LDC Het Knooppunt | hetknooppunt@we-
velgem.be of bel 056 43 20 80 

Kennismaking klankschalen
Klankschalen ontspannen en brengen licha-
melijke harmonie en herstel. Breng een matje 
en dekentje mee en ontspan op de klanken van 
klankschalen. Di 10 december | 19.30 uur | Bib in 
het Park | www.ccwevelgem.be/klankschalen  

>DOEN



Onze buren in Kortrijk zijn erin ge-
slaagd om De Warmste Week naar 
onze contreien te halen. Daar kun-
nen we als gemeente alleen maar 
blij om zijn. De Warmste Week is 
immers een prachtinitiatief. Elk jaar 
brengt die een golf van solidariteit 
teweeg. Tal van acties worden op 
poten gezet, opbrengsten gaan 
naar goeie doelen die elke euro 
goed kunnen gebruiken. Vorig 
jaar brachten alle acties samen  
17 286 122 euro op voor 1 986 goeie 
doelen.

Ook Wevelgem blijkt een ‘warme’ 
gemeente. Elk jaar zetten heel wat 
inwoners hun beste beentje voor 
om een warme actie te organise-
ren. Zo hadden we vorig jaar onder 
meer Nicola Dejaeghere uit Gul-
legem die met een zelfgemaakt 
vlot van Wevelgem naar domein 
Puyenbroeck voer ten voordele 

van Help Brandwonden Kids en 
vzw Kleine Held. De kleuters van 
de Gulleboom verkochten knut-
selwerkjes voor de ziekenhuis-
clowns, de Wevelgemse Dolfijnen 
Klub organiseerden Swim 4 life 
voor Tastoe, enz. 

125 euro extra
We kijken al reikhalzend uit naar de 
acties die dit jaar mensen dichter bij 
elkaar zullen brengen. ‘De Warm-
ste Week komt niet elk jaar naar 
onze regio’, zegt Sanne Loncke, 
Vrijetijdsmedewerker. ‘Dus willen 
we dit jaar iets extra doen voor de 
inwoners die een actie plannen in 
het kader van De Warmste Week. 
We hebben een subsidiereglement 
opgemaakt, zodat we alle acties 
een extra duwtje kunnen geven.’
Elke actie die door Wevelgemse in-
woners wordt georganiseerd, krijgt 
een bedrag van 125 euro, ongeacht 

EEN DUIT 
IN HET ZAKJE

Van woensdag 18 tot en met dinsdag 24 december komt De Warmste Week naar Kortrijk. Dat 
Studio Brussel zó dicht bij ons neerstrijkt, dat willen we niet zomaar laten passeren. We werk-
ten een subsidiereglement uit. Voor alle Wevelgemse acties die geregistreerd worden, doen 
we een extra duit in het zakje.

voor welk goeie doel de actie wordt 
georganiseerd. ‘De voorwaarde is 
wel dat de actie geregistreerd moet 
worden bij De Warmste Week, en 
dat de actie uiteraard ook effec-
tief moet doorgaan. De subsidie 
kan aangevraagd worden op onze 
website. Check zeker of je actie in 
aanmerking komt.’

Kaas en wijn
Er kwamen intussen al enkele 
aanvragen binnen op de gemeen-
te. Onder meer vriendengroep De 
Moat’n, al 20 jaar een vaste waarde 
op de Gullegemse carnavalsstoet, 
is druk bezig met de organisatie 
van een actie voor het goede doel.
‘Op 19 oktober organiseren we een 
kaas-en wijnavond ten voordele 
van vzw De Zonnebloem in Heule’, 
zegt Véronique Sabbe. ‘Ik was het 
eigenlijk die een tijdje geleden met 
het idee begon te spelen om samen 

>INTERVIEW
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WEVELGEMSE ACTIES MUSIC FOR LIFE

‘We 
hebben een 

subsidie- 
reglement 

opgemaakt, 
zodat we 
alle acties 
een extra 

duwtje 
kunnen 
geven’
Sanne Loncke
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Organiseer jij ook iets voor het goeie doel in het kader van 
De Warmste Week? Check of je ook 125 euro extra kan scoren 
voor je goeie doel. Dien een aanvraag in op www.wevelgem.
be, via het O-formulier of via een subsidieaanvraag vernieu-
wende of bijzondere projecten. Vermeld duidelijk wat je juist 
organiseert, waar en wanneer, en voor welk goeie doel.

‘Ook 
Wevelgem 
blijkt een 
‘warme’ 

gemeente. 
Elk jaar 

zetten heel 
wat inwoners 

hun beste 
beentje voor 

om een 
warme 
actie te 

organiseren’

kinderen blij te maken. Voor mij 
was het al snel duidelijk dat de op-
brengst van die actie naar een goed 
doel zou moeten gaan waar kinde-
ren mee geholpen worden. Ze zijn 
daar met heel veel mooie projecten 
tegelijk bezig, maar onze centen 
zouden gebruikt worden om iets 
rond lichttherapie te doen.’
Er kunnen zo’n 200 mensen komen 
eten op de kaas-en wijnavond. ‘We 
betrekken de kinderen van de Zon-
nebloem zo goed mogelijk. Ze gaan 
ze ons helpen met het aankleden 
van de zaal. We zijn daarnaast ook 
aangenaam verrast over het en-
thousiasme van de handelaars uit 
Gullegem. Alle bakkers zorgen voor 
onze pistoletjes die avond, van een 
slager krijgen we een vleesscho-
tel, de traiteur zorgt voor een héél 
scherpe prijs voor de kaasschotels, 
van de Gulleboom mogen we gratis 
de zaal gebruiken, een andere han-
delaar zorgt voor gratis bedrukte 
t-shirts, nog een andere voor be-
drukte placemats, enz. Het geeft 
ons echt een goed gevoel als we 
zien hoeveel mensen ons steunen 
voor ons initiatief.’ 
De Moat’n zijn uiteraard heel blij 
met de extra 125 euro die de ge-
meente oplegt. ‘We huren nog wat 
tafels en stoelen bij de gemeente, 
dat zijn al centen die we minder 
moeten betalen. Dankjewel’, zegt 
Véronique. 

met De Moat’n een actie op poten 
te zetten voor De Warmste Week. 
Toen ik de anderen er voorzichtig 
over aansprak, bleken ze meteen 
laaiend enthousiast.’

Het goeie doel werd zorgcentrum 
De Zonnebloem in Heule, een 
voorziening voor kinderen en jon-
geren met een beperking. ‘Ik ben 
onthaalmoeder en met De Moat’n 
proberen we op de carnavalsstoet 
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BURGER

afspraken

Begraaf-
plaatsen 
Aller-
heiligen
Van 31 oktober tot en met 3 november mag je 
geen graftekens of bijhorende voorwerpen 
plaatsen/wegnemen, geen opschriften op graf-
tekens beitelen, geen bouw- of schilderwerken 
uitvoeren, en je mag de begraafplaatsen niet op 
met kruiwagens, ladders of werktuigen.

Je mag kransen en bloemen neerleggen en de 
graftekens reinigen. Beplantingen, bedekkings-
materialen en andere mogen enkel geplaatst
worden binnen de afmetingen voorzien voor het 
plaatsen van het grafteken. 

in Zuid-West-Vlaanderen

Maak het 
groener
Hou je van een bijen- of vogelvriendelijke tuin? Wil 
je kunnen snoepen van je tuin of denk je aan een 
klimplant (nieuw, geschikt voor geveltuin)? Dan 
is de verkoopactie van streekeigen (fruit)bomen, 
struiken en kleinfruit van Natuur.koepel iets voor 
jou. Alle pakketten en soorten zijn geschikt voor 
een beperkte oppervlakte. Info en bestellingen op
www.maakhetgroener.be. 

 Uitzicht 
Naar jaarlijkse gewoonte organi-
seert crematorium UITZICHT in de 
periode voor 1 november de Herin-
nering. Met woord, beeld en muziek 
staan we even stil bij leven en af-
scheid nemen, en bij de herinnering 
aan de overledenen van wie we het 
voorbije jaar afscheid moesten ne-
men. Meer info vind je op 
www.crematoriumuitzicht.be

 Sociaal Wonendag
Op zondag 13 oktober worden er in 
heel Vlaanderen Sociale woning-
bouwprojecten in de kijker ge-
plaatst op de ‘Sociaal Wonendag’. 
De Vlashaard doet ook mee, en 
stelt het project ‘Design & Build’ 
in de Vredestraat open voor het 
publiek. In dat project werden 6 
oude bejaardenwoningen ver-
vangen door 8 duplexwoningen.  
www.sociaalwonendag.be

>QUOTE

‘Knotten 
houdt

 je warm 
in de 

winter’

>NIEUWS

Thomas Allegaert
Knotter

Leren knotten bij de ‘Knot-
ploeg Knot(s)gek!’
Volg een gratis opleiding 
‘knotten’ bij de Knotploeg 
Knot(s)gek! Als knotter kan 
je je uitleven in de natuur en 
gratis hout inslaan voor vele 
winters. Interesse om deel 
te nemen aan een knot-op-
leidingsdag in het najaar/
winter? Johan.vandenberg-
he@west-vlaanderen.be, 
056 23 40 17 - 0472 59 24 05
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Sociaal Huis

Loket 
Sociale Zaken 
verhuist
Vanaf maandag 15 oktober vind je het loket Sociale Za-
ken, dat nu nog in het gemeenteloket een stek heeft, in 
het Sociaal Huis in de Deken Jonckheerstraat terug. Je kan 
er terecht voor aanvragen en informatie over pensioenen, 
tegemoetkomingen omtrent invaliditeit, toekenning van 
gemeentelijke sociale toelagen, sociale voordelen gekop-
peld aan invaliditeit of inkomensgarantie voor ouderen en 
studietoelagen. Je kan ook nog terecht op woensdag van 
9 tot 12 uur in het gemeentehuis in Gullegem en op vrijdag 
van 9 tot 12 uur in Moorsele.

geen poep op onze stoep

Weg met 
hondenpoep
De gemeente bindt de strijd aan tegen hondenpoep met de 
actie ‘Geen poep en troep op onze stoep’. 

In buurten waar er regelmatig meldingen binnenkomen van 
hondenpoep, worden sensibiliseringsbordjes geplaatst en 
flyers gebust. 

Van 30 september tot en met 6 oktober worden ook extra 
controles uitgevoerd. Wie de poep van zijn hond niet op-
ruimt, kan daarvoor een gasboete krijgen (Apv Artikel 140). 

Wie zelfs géén hondenpoepzakjes kan tonen tijdens de 
wandeling, kan al een boete krijgen. 

Asbest is een bouwmateriaal dat in het ver-
leden vaak gebruikt werd, maar waarvan 
de losse vezels kankerverwekkend zijn. 

Ook in onze regio zijn er nog veel gebouwen met 
bijvoorbeeld daken of gevels uit asbestcementlei-
en of –golfplaten. 

Naast de mogelijkheid om dit materiaal (verpakt) 
naar het recyclagepark te brengen, is Mirom Menen 
gestart met een -tijdelijke- inzameling aan huis. Op 
de recyclageparken kunnen plaatzakken of kuubzak-
ken aangekocht worden. Bij de aankoop ontvang je 
2 gratis sets beschermingsmiddelen (mondmasker, 
beschermpak, handschoenen) en een infobrochure 
met instructies om veilig te kunnen werken. Nadat 
de zakken gevuld werden, komt Mirom deze aan huis 
ophalen.

Deze service kost je slechts 30 euro voor een zak, 20 
euro voor een tweede zak. Het project loopt totdat de 
subsidies vanuit de Vlaamse overheid zijn opgebruikt. 
Dus snel zijn is de boodschap. 
 
Maarten Tavernier

Diensthoofd Milieu

>VRAAG

?

Waar kan je 
terecht met 

asbest?
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WAT 
MOGEN WE 

VAN 
JOUW 
VOOR-

STELLING 
VER-

WACHTEN?

Het is fijn dat ik uitgenodigd word voor 
de Biecht. Als er een plaats is uit mijn 
Wevelgemse jeugdjaren waar ik nog 

vaak aan terugdenk, dan is het wel de Bib in 
het Park. Ik zat er vaak met een zak snoep in 
een zetel strips te lezen.  Welke artiesten te 
gast zullen zijn op mijn Biecht, is ook voor mij 
nog een verrassing. Ik ben benieuwd. Zelf had 
ik graag Jean Fassina nog eens gesproken. Hij 
was een groot pianopedagoog en heeft me 5 
jaar lang intens onderricht. Hij is vorige maand 
onverwacht overleden. Maar mocht Paul Mc 
Cartney langskomen en een korte akoesti-
sche set brengen, zou ik ook blij zijn. De ko-
mende maanden heb ik boeiende concerten 
in het vooruitzicht en er komen twee cd’s uit. 
Het wordt plannen, want in september werd 
ik vader van Alma.
Julien Libeer (32)
De biecht van Julien Libeer

Do 17 oktober, 20.15 uur, OC De Stekke 

www.ccwevelgem.be/debiecht

Onze drumband KHC Kunst Naar Ver-
mogen speelt mee in de familievoor-
stelling Badaboem van Nic Balthazar. 

Als lokale percussiegroep konden we deze 
kans niet laten liggen. Bert Huysentruyt, die 
acteur én drummer is, speelt de voorstelling 
met Annabelle Dewitte. Het gaat over slag-
werk en de liefde tussen twee muzikanten. 
We verwachten een voorstelling die jong en 
oud boeit en willen mensen stimuleren om 
ook muziek te spelen. Percussie is heel veel-
zijdig en we marcheren niet enkel meer op 
straat, zoals vroeger. Vorig jaar speelden we 
met goochelaar en ex-Ketnetter Kobe Van-
herrewege een show. Het is supertof om nu 
met Bert Huysentruyt te spelen. Hij drumde 
nog bij Het Zesde Metaal en is een voorbeeld 
voor veel drummers. 
Wannes Defraye (32)
Bert Huysentruyt en Annabelle Dewitte 

- Badaboem | zo 20 oktober, 15 uur, OC De 

Stekke | www.ccwevelgem.be/badaboem 

Wevelgem heeft 
veel cultureel 
talent. In oktober 
staan enkele 
Wevelgemaars op 
het podium. Hier in 
de infokrant blikken 
ze al even vooruit. 

‘Graag Paul 
McCartney’

‘Supertof om met 
Bert Huysentruyt 

te spelen’

>RONDVRAAG
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Ik ben de ganse dag bezig met muziek. Als ik 
het nieuws hoor, dan schieten er mij liedjes 
te binnen. Die begon ik te posten op Face-

book. Eerst af en toe, maar dat werd uiteinde-
lijk een vaste en populaire rubriek: Schijf van 
de dag. Een jaar lang postte ik zo dagelijks een 
column en een nummer. Een jaar in schijven is 
geen voorstelling over mezelf. De muziek staat 
centraal. Af en toe vertel ik wel een anekdote 
uit mijn eigen leven. France Gall zal zeker aan 
bod komen, dat ben ik schatplichtig aan mijn 
moeder. Door de jaren heen ben ik die zangeres 
ook steeds meer gaan waarderen. Bad Religion 
is mijn lievelingsband, die moest er zeker in. 
Volgens mij is Dokter Bernhard van Bonnie St. 
Claire (na Rozane van Wim De Craene natuur-
lijk) het beste Nederlandstalige nummer. Dat 
komt zeker ook aan bod.  
Nico Debonne (36)
Een jaar in schijven

wo 9 oktober, 20.15 uur, Bib in het Park

www.ccwevelgem.be/nicodebonne

‘Niet ik, maar de 
muziek staat 

centraal.’

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



      

 wildebraswildebras

Woensdag bouwden we samen zeepkisten tussen de 
regenbuien door en knalden we de Kwadestraat naar 
beneden. #wildebraskids #igwevelgem #zeepkist 
#zeepkistenrac

 fien.tje 

#igwevelgem#-
bockorrock#30gra-
den#lekkerchil-
len##golem#-
park#wevelgem

 Kellyvwb 
Happy Family! #Evening 
#Walk #Happy #MyFamily 
#Ada #RescueDog #Crazy-
Dog #Cutie #Bergelen #Do-
meinBergelen #IGWevelgem 
#Wevelgem

 neledeneut

Snoeptaarten 
maken op Roefel!! 
Njam njam 
#igwevelgem 
#roefel2019 
#happykid

 lisadelbeke

Elektriek kaske 
#tschoon-
stestaatinwevel-
gem 
#wevelgem 
#streetart 
#schoon 
#elektrischekast 
#bricks #little-
jungle #flowers 
#igwevelgem 
#comepaintthe-
backofmyhouse

 ursie.claus

‘s Morgens in de vroeg-
te. #sunrise #bergelen 
#iggullegem #igwevelgem 
#morningwalk #naturelover 
#natureview #simple #sim-
plelife #simplestyle 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


