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SAmen met de fiets naar de warmste
week op zondag 22 december. Iedereen
die wil kan mee om Wevelgem te
vertegenwoordigen.
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>BEELD
Repair Café
Op zaterdag 14 december van 14 tot
16 uur vindt in basisschool BaMo in
Moorsele het zevende Repair Café
plaats. Je kan er
gratis je defecte apparatuur (laten) herstellen. Vrijwilligers
voeren er, eventueel
samen met jou, alle
mogelijke reparaties
uit op kleding, elektrische apparaten,
fietsen, computers,
smar tphones en
fan t asieju we len.
Tijdens het wachten
kan je genieten van
een drankje en een
lekker stukje taart,
opgediend door de
leerlingen van de
BaMo school. Zij
zullen een gezellige
duurzame bar inrichten.

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
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> NIEUWS
Ken je ze?

Noodnummers
112
In heel Europa kan je 112 bellen voor dringende noodhulp. De centrales zijn 24 uur op
24 en 7 dagen op 7 bemand. De 112 bellen is
gratis. Op het nummer 101 kan je in België
dringende politiehulp vragen.
www.sos112.be

Niet-dringende hulp
Bij hevige regen of storm wordt het noodnummer 1722 geactiveerd. Hierop kan je alle
niet-levensbedreigende meldingen zoals
stormschade en wateroverlast doorgeven.
Zo blijven de lijnen van de noodcentrale 112
vrij voor heel dringende oproepen.

Vanaf 1 januari

BELEID
>ITEMS
UITGELEEND
BIB
Van januari tot juni hebben
jullie bij de Bib in het Park
maar liefst 109 884 boeken,
dvd’s, spelletjes, … uitgeleend. Dit kan probleemloos
en snel aan een van de vier
zelfuitleenbalies. Vanaf januari zullen ook de bezoekers
van de filialen in Gullegem en
Moorsele hun materialen zelf
kunnen in- en uitscannen
aan zo’n zelfuitleenbalie.
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Rookmelders
verplicht
Rookmelders waren al langer verplicht bij
nieuwbouw-, renovatie- en huurwoningen,
maar vanaf 1 januari zijn rookmelders verplicht in alle woningen. Elke woning moet er
minstens één per verdieping hebben.
De voorraad rookmelders die we via de Stichting Brandwonden konden aanbieden, is uitgeput. Mensen die nog een rookmelder willen aankopen, kunnen zich op een wachtlijst
registreren in het gemeenteloket of online
via www.wevelgem.be/rookmelder. Begin
december weten we of er nog een levering
gebeurt in de loop van december.
Uiteraard kan je ook op de privé-markt rookmelders aankopen.

Ga je op reis buiten Europa?
Buiten Europa gelden andere noodnummers.
Controleer voor je vertrek wat het noodnummer van dat bepaald land is.

>BESTUUR
Op zoek naar werk?

Vacatures
stafmedewerker CultuurBibliotheek
Voltijds, niveau B1 – B3 (m/v/x), contractueel
onbepaalde duur
Verloning
Bruto aanvangswedde van 2 460,78 euro
Selectieprocedure
Schriftelijke proef: zaterdag 11 januari
Mondelinge proef: datum nog te bepalen
Uiterste inschrijfdatum
18 december

Medewerker keuken
WZC Het Gulle Heem en WZC
Elckerlyc
Sluitingsdagen

Let op
Alle gemeentelijke diensten (ook sport,
jeugd, cultuurcentrum) zijn dicht op 24 en
31 december (enkel namiddag), 25 en 26 december en ook op 1 en 2 januari. Het Sociaal
Huis is dicht op dinsdag 24 en 31 december
in de namiddag, op 25 en 26 december en op
1 en 2 januari. Ook de bibliotheken zijn op 25
en 26 december en 1 en 2 januari gesloten,
Bib in het Park is op 24 en 31 december open
van 13.30 tot 17 uur.
Op 21 en 28 december is de jeugddienst gesloten (schoolvakantie). Het zwembad is op
14 december open tot 16.30 uur en gesloten
van 25 december tot en met 2 januari. De
recyclageparken zijn dicht op 24, 25, 26, 31
december en 1 januari.

Onmiddellijke indiensttreding voor WZC Het
Gulle Heem en aanleggen van een werfreserve voor beide WZC, voltijds-deeltijds,
niveau E1 – E3 (m/v/x), contractueel onbepaalde duur
Verloning
Bruto aanvangswedde van 1935,90 euro
Selectieprocedure
Praktische en mondelinge proef op dinsdag
21 januari
Uiterste inschrijfdatum
18 december
Info
Personeelsdienst: 056 43 34 30,
personeel@wevelgem.be
www.wevelgem.be/vacatures

UIT DE
GEMEENTERAAD
Inschrijven voor het basisonderwijs schooljaar
2020-2021 gebeurt dit jaar
opnieuw via de aanmeldingsprocedure.
Door het werken met een
aanmeldingsprocedure willen we wachtrijen vermijden
bij de start van inschrijvingen, het inschrijvingsproces
optimaliseren en zorgen voor
een objectieve verdeling van
alle leerlingen over de Wevelgemse basisscholen.
Er start eerst een voorrangsperiode waarbij broertjes en
zusjes (geboren in het jaar
2018) kunnen ingeschreven
worden. In die voorrangsperiode kunnen ook personeelsleden hun zoon of
dochter inschrijven. Scholen
geven daarna door hoeveel
plaatsen er nog beschikbaar
zijn, na deze voorrangsinschrijvingen.
Er wordt zoveel mogelijk
rekening gehouden met
de voorkeur van de ouders.
Wanneer er plaatsen tekort
zijn, wordt eerst gekeken
naar de afstand tot de woonplaats van het kind. Alle ouders met een kindje geboren
in 2018, die in de gemeente
zijn gedomicilieerd, zullen
binnen enkele weken een
brief ontvangen met meer
info.

Volg de
gemeenteraad
op de voet
www.wevelgem.be/
gemeenteraad
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>REPORTAGE
Ben jij al eens binnengestapt in het
lokaal dienstencentrum? Gullegem,
Moorsele en Wevelgem hebben elk
hun eigen LDC, waar je terecht kan
voor een babbeltje, een leuke cursus, een fijne uitstap, … Het lokaal
dienstencentrum in Moorsele zit op
een gloednieuwe locatie en stellen
we graag even aan je voor.

WELKOM BIJ
MARTHA
LOKAAL DIENSTENCENTRUM
‘Een lokaal dienstencentrum is een plaats waar iedereen welkom is,’ vertelt centrumleider Henk. ‘Mensen
leven langer en langer, blijven ook langer thuis wonen
en hebben dus ook veel vrije tijd. Lokale dienstencentra
zorgen dat mensen die vrije tijd op een leuke manier
kunnen besteden. We organiseren veel activiteiten zoals een rummikubnamiddag, de breiclub, een uitstapje,
gewoon een kopje koffie, … Iedereen is welkom, jong
en oud. De focus ligt vandaag op buurtbewoners en
op mensen die wat extra ondersteuning nodig hebben.
Iedereen kan er terecht voor informatie en doorverwijzing. LDC Martha is een ontmoetingsplaats voor Moorselenaren en iedereen die overdag iets leuks wil doen
en andere mensen wil ontmoeten…
Gouden vrijwilligers
‘Ik werk samen met een groep van een 15-tal vrijwilligers. Zij helpen bij de activiteiten, rijden voor de Minder
Mobielencentrale, doen boodschappen, … Zij doen ook
voorstellen wat betreft uitstapjes, workshops en activiteiten. Eén van de vrijwilligers verdeelt elke maand De
Wegwijzer onder de inwoners. In dat magazine staan
alle activiteiten van de drie lokale dienstencentra in de
gemeente. Je vindt ze bij bakkers, slagers, kappers, …
6 WE ELGEM

Chantal Demuynck uit Moorsele en
Machteld Debels uit Wevelgem gaan
aan de slag met kalligrafiepennen.

Ook op onze website en Facebookpagina kan je bekijken wat er te doen is.
Wist je dat je hier ook kan eten of je haar kan laten bijknippen?
‘We bieden niet alleen activiteiten aan, maar ook diensten’, legt Henk uit.
‘Zo kan je hier je voeten laten verzorgen en kan je de kinetoestellen gratis
gebruiken. Wie een bad nemen thuis te riskant vindt, kan hier komen baden
met zijn eigen begeleider. En we helpen mensen ook met documenten en
paperassen als ze niet meer klaar zien in hun administratie.’
Het lokaal dienstencentrum zit in het gebouw van Sint-Jozef. En die samenwerking heeft tal van voordelen. Eén daarvan is het buurtrestaurant:
voor een democratische prijs kan je hier elke dag -ook op feestdagen en in
het weekend- komen eten. Je krijgt soep, een hoofdgerecht, een dessertje
en een drankje. Het decor is bovendien schitterend in het Herenhuis, het
vroegere ‘Frans Klooster.’
Henk Vandenbroucke
centrumleider

‘Elke
maandagvoormiddag
organiseren
we
ontmoetingsactiviteit.
Kom zeker
eens af’

Ben je nieuwsgierig? Kom eens langs op maandagvoormiddag
Henk: ‘Elke maandagvoormiddag organiseren we een ontmoetingsactiviteit.
We spelen dan rummikub of we zingen liedjes. Hiervoor hebben we een
trouw publiek. Af en toe brengt iemand eens een nieuwe bezoeker mee. Dat
is altijd fijn. En het is zeker niet zo dat enkel Moorselenaren hier welkom zijn.
We hebben ook iemand van Gullegem die regelmatig komt en een koppel uit
Wevelgem. Ook voor het zitturnen op woensdag is dat zo. En er is nog plaats.
Het LDC komt naar je toe
We werken meer en meer buurtgericht. In de zomer bijvoorbeeld stouw ik
mijn auto vol met petanqueballen, een grote kan koffie, tafels en stoelen
en trek ik naar verschillende wijken voor een partijtje petanque. Een week
op voorhand hou ik het weer in de gaten. Als ze geen regen voorspellen
steek ik mijn flyers in de brievenbussen zodat mensen op de hoogte zijn. Zo
zijn we meestal met 30 man, soms zelfs met 50. Dat zijn altijd heel plezante
momenten.
Daarnaast doen we ook huisbezoeken bij 80-plussers. De vrijwilligers gaan
dan bijvoorbeeld langs als er een verjaardag is. We zijn altijd aangenaam
verrast bij zo’n huisbezoeken. Veel ouderen zijn echt wel nog kranig: ze onderhouden de tuin en kweken zelf hun groenten. Een huishoudhulp om te
poetsen hebben ze vaak niet nodig. En het is niet omdat ze al wat ouder zijn
dat ze het laten van uitstapjes te doen; de Ardennen, de zee, … niets is te ver.’
www.wevelgem.be/ldc.martha

Kalligrafie voor beginners
Chantal uit Moorsele en Machteld uit Wevelgem volgen de kennismaking
kalligrafie; 2 lessen waarin ze de basis meekrijgen. Machteld: ‘Ik wilde al
lang een cursus kalligrafie volgen. Maar de dichtste lessen die ik vond
waren in Brugge en dat was tot ’s avonds laat. Ik ben dan ook heel blij
dat ik deze cursus kan volgen’. Chantal zag de flyers voor de cursus bij de
bakker liggen: ‘Ik ga dit jaar mijn kerstkaarten personaliseren. Als er nog
kalligrafie georganiseerd wordt, neem ik zeker mijn vriendinnen mee.’
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>NIEUWS
MAAIKE OUBOTER

TOPARTIESTE
uit
Nederland
Zaterdag 14 december komt de Nederlandse Maaike
Ouboter optreden in Wevelgem. Ze won het tv-programma De beste singer-songwriter van Nederland
en brak door met het nummer Dat ik je mis. Na Nederland ging ook ons land overstag en belandde ze
op onze festivalaffiches en de muzieklijsten van
radiostations.
Dit najaar trekt Maaike Ouboter langs Vlaamse theaterzalen en houdt ze halt in CC Guldenberg. Voor de
concertreeks staat ze solo op het podium: muzikaal
kwetsbaar, persoonlijk en dichtbij.
www.ccwevelgem.be/maaikeouboter

BELEEF
AMATEURKUNSTEN

DOE JIJ MEE
AAN WAK 2020?

>WAARHEEN
MET JE
KERSTBOOM?
Dit jaar is er voor het eerst in
geen enkele deelgemeente
nog een kerstboomverbranding. Zo’n verbranding zorgt
voor veel luchtvervuiling,
terwijl het ook zonder erg
gezellig kan zijn. Er zijn dit
jaar dus geen inzamelplaatsen voor kerstbomen. Je kan
met je boom terecht op de
recyclageparken. Je kan de
boom ook in de tuin planten,
en volgend jaar hergebruiken.

In onze gemeente zijn veel creatievelingen actief. Tijdens
de Week van de Amateurkunsten komen ze samen naar
buiten voor de WAK-expo. Die tentoonstelling biedt een
overzicht van de Wevelgemse kunstscène. Voor de komende
expo is het thema: (kinder)tijd. Ben jij begonnen met een
kunstdiscipline en wil je exposeren met eigen werk? Dan is
de WAK iets voor jou. Inschrijven doe je via routeartistique@
wevelgem.be.
www.wevelgem.be/WAK

Kalender
Amateurkunsten

Op zoek naar een avond vertier gebracht door
lokale verenigingen? De kalender amateurkunsten geeft een overzicht van alle activiteiten van Wevelgemse amateurgezelschappen. www.cultureleraadwevelgem.be

Handen uit de mouwen!
Tiener Techniekacademie

Zit je zoon/dochter in het vijfde of zesde leerjaar? Is hij/zij graag creatief bezig? Kriebelt het
om van alles te maken, maar ontbreekt het aan
basiskennis? Dan is de Tiener Techniekacademie ideaal voor jouw zoon/dochter!
www.wevelgem.be/techniekacademie
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>DOEN
Carll Cneut

TOPTEKENAAR IN
DE BIB
Van 10 december tot 10 januari loopt in Bib in het Park een gratis
expo van Carll Cneut. Die naam doet zeker een belletje rinkelen bij
wie vaak prentenboeken leest of met kinderen werkt. Hij is een van
de beste en bekendste illustratoren in Vlaanderen.
Deze tentoonstelling gaat over het boek Vuurzeevlieg. Zaterdag 14
december komt Carll Cneut ook zelf naar onze bib voor een aperobabbel. Hij gidst je dan langs zijn tentoongestelde tekeningen en beantwoordt ook graag je vragen. Voor deze rondleiding (start om 10.30
uur) is het aantal plaatsen beperkt en schrijf je vooraf in. Deelname
kost 3 euro. En voor de fans tussen 7 en 12 jaar is er nog deze leuke:
een workshop met Carll Cneut op zaterdagvoormiddag 4 januari. Ook
hier is het aantal plaatsen beperkt. Inschrijven voor de aperobabbel
of de workshop kan via bibliotheek@wevelgem of bel 056 43 35 40.

3X FEEST!
Geniet deze eindejaarsperiode
van muziek, eten, drinken én gezelligheid in elke deelgemeente.
Gemeentebestuur Wevelgem
geeft op elk event een bonnetje.

www.wevelgem.be/carllcneut

VAKANTIEFILM
DUMBO EN HUISDIERGEHEIMEN 2

Op 23 december kan je in CC Guldenberg Dumbo
zien en op 30 december Huisdiergeheimen 2. De
films starten om 14.30 uur. Een ticket kost 3 euro.
In ruil voor 6 UiTPASpunten heb je een gratis ticket.
www.ccwevelgem.be/vakantiefilm

1

Wevelgem Wintert

2

Moorsele Feest

3

Gullegems ontmoetingsfeest

Op zaterdag 21 december slaan het gemeentebestuur Wevelgem, Unizo Wevelgem en tal van verenigingen de handen in elkaar voor de 3e editie
van Wevelgem Wintert. Verwacht je aan veel sfeer,
leuke optredens en heel wat lekkers.
www.wevelgem.be/wevelgemwintert

Knetter Moorsele onderging een gedaanteverswisseling. Welkom ‘Moorsele feest’. Op zaterdag 28
december is het Sint-Maartensplein het decor voor
een gezellige avond, lekkere hapjes en drankjes en
optredens van de Band zonder Naam en de Green
Onions. www.wevelgem.be/moorselefeest

Op 11 januari kan je genieten van heel veel sfeer
tussen de kraampjes op het kerkplein in Gullegem.
23 Gullegemse verenigingen zorgen voor heel wat
lekkere hapjes en drankjes. Na het GOF kan je naar
het Nieuwjaarsbal in OC de Cerf.
www.wevelgem.be/gof
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>INTERVIEW

WARM
WEVELGEM
SAMEN FIETSEN NAAR DE WARMSTE WEEK
47. Zoveel acties die in Wevelgem werden en worden georganiseerd in het kader van de Warmste Week, krijgen een extra subsidie van 125 euro. Op zondag 22 december trekken we samen
met de fiets naar Kortrijk, om er aan Studio Brussel te tonen hoe warm Wevelgem is. Iederéén
is welkom om mee te fietsen.
Van woensdag 18 tot en met
dinsdag 24 december komt De
Warmste Week naar Kortrijk.
Dat Studio Brussel zó dicht bij
ons neerstrijkt, dat mogen we
niet zomaar voorbij laten gaan.
Enerzijds hebben we een subsidiereglement uitgewerkt, waarbij alle Wevelgemse acties een
subsidie van 125 euro krijgen, als
extra duwtje in de rug. Anderzijds organiseert de gemeente
ook een fietstocht, waarbij we
vanuit Wevelgem naar Kortrijk
Weide fietsen.

125 euro willen we dan ook tonen
hoezeer we de inzet van elke inwoner die zich inzet voor de goede zaak waarderen.’

Subsidie 125 euro
‘Intussen zijn er al 47 acties die
geregistreerd werden en die van
ons die subsidie van 125 euro
zullen krijgen’, vertelt Sanne
Loncke, vrijetijdsmedewerker.
‘We zijn héél blij dat er zoveel
beweegt in Wevelgem, en dat
er zoveel mensen zich willen
inzetten voor het goede doel.
Echt hartverwarmend. Met die

‘We zijn
héél blij dat er
zoveel
beweegt
in Wevelgem
voor het
goede doel’
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De goede doelen
De 47 acties die geregistreerd
werden, worden voor heel uiteenlopende goede doelen georganiseerd. ‘Het gaat veelal om
nationale organisaties, zoals Kom
op tegen Kanker, Te Gek!?, Think

Pink, Boven de Wolken, het Expertisecentrum Dementie, de
MUG-Heli, Missing You, enz…
Maar onze inwoners hebben
ook aan enkele regionale goeie
doelen gedacht: de Wevelgemse voedselbank TasToe, de Zonnebloem in Heule, een centrum
voor kinderen en jongeren met
een beperking, het sociaal-artistiek theatergezelschap De
Unie Der Zorgelozen,…’
Wevelgemse acties
‘Er zitten nu en dan pakkende
persoonlijke verhalen achter’,
zegt Sanne. ‘Zo is er een ouderpaar dat sleutelhangers verkoopt
ten voordele van de MUG-heli,
uit dankbaarheid. Hun dochtertje is zwaar gewond geraakt bij
een verkeersongeval, en dankzij
de snelle tussenkomst van de
MUG-heli kon ze snel geholpen
worden.’
KSA De Vlasbloem en KSA De

Meiskes organiseerden recent
een herdenkingsavond voor
hun overleden leider Nicolas
Rogier. Hij kwam in februari om
het leven bij een tragisch verkeersongeval. ‘Wij hebben bij
elkaar troost kunnen vinden,
maar soms staan andere mensen alleen met hun verdriet’,
zegt hoofdleider Siebert De
Winter. ‘De opbrengst van onze
herdenkingsavond schenken we
daarom aan de vrijwilligersorganisatie Missing You, die mensen
helpt in hun rouwproces.’ De
herdenkingsavond vond plaats
in JC ten Goudberge. Er werden
hamburgers geserveerd, omdat
Nicolas gekend stond als hamburgerliefhebber.
Hier en daar zitten er echt wel
leuke, originele acties tussen.
Nikki Callens (10) naait bijvoorbeeld kleertjes voor de knuffelberen die mensen bij haar binnen
brengen. De opbrengst gaat naar

‘De Warmste
boot brengt
je gratis
naar Kortrijk
en terug, je
fiets kan
zelf mee’

waar de Warmste week plaats
vindt. We voorzien een leuk
gadget om te tonen dat we van
Warm Wevelgem zijn. Ter plekke
kan iedereen afzonderlijk kiezen
wanneer hij richting huis gaat. Je
kan terug met de fiets, maar ook
met ‘De Warmste Boot’.

natuurorganisatie WWF. ‘Ze wilde heel graag iets doen voor het
goeie doel’, vertelt mama Lotte
Dhaene. ‘Ze naait wel heel graag,
en besloot om met de restjes van
mijn naaiwerk en dat van oma,
zelf creatief aan de slag te gaan.
Dankzij de extra steun van de
gemeente zal ze wellicht op 300
euro uitkomen.’

De Warmste Boot
Laat de auto aan de kant staan
en kom gratis met de sfeervolle
‘Warmste Boot’ naar De Warmste Week. Wevelgem en Kortrijk
slaan de handen in elkaar en zorgen voor een vlotte verbinding.
Een ideale manier om zorgeloos
met het ganse gezin op een duurzame manier naar Kortrijk te reizen. De boot zal niet alleen sfeervol verlicht zijn, warme choco en
koffie zullen de innerlijke mens
versterken. De boot vaart uit op
21, 22, 23 en 24 december. Reserveren hoeft niet. Er is plaats voor
130 passagiers per vaart. Kom met
de fiets naar de boot. Je kan met
de fiets op de boot of je fiets in
de fietsenstalling parkeren aan
de Lauwebrug.

De Warmste Wevelgemse
fietstocht
Op zondag 22 december organiseert de gemeente de Warmste
Wevelgemse fietstocht. Iedereen die wil kan mee om Wevelgem te vertegenwoordigen,
want in groep is alles gezelliger.
Alle Wevelgemse acties kregen
ook de uitnodiging om mee te
fietsen. We spreken om 14 uur af
aan het kasteel Vanackere. Daar
maken we het gezellig met een
lekker warm drankje, een heerlijk
dessert en opzwepende muziek.
Om 15 uur vertrekken we samen
in groep met de fiets. We rijden
onder begeleiding langs de Leie
naar het Nelson Mandelaplein

De fietstocht is gratis (incl.
drankje en hapje). Inschrijven
via www.wevelgem.be/warmstefietstocht.

KSA De Vlasbloem en KSA De Meiskes

Vertrekuren vanuit Wevelgem
(opstapplaats: Lauwebrug, kant
Wevelgem): 11 - 13.30 - 16 - 18.30
- 20.30 uur. Retour (opstapplaats
ter hoogte van café-bistro Balthazar in Kortrijk): 12.15 – 14.45 –
17.15 - 19.30 uur. Op 24 december
vertrekt de laatste boot om 16
uur in Wevelgem.

Ook Gemeentebestuur Wevelgem organiseert acties voor de
Warmste Week:
> Warmste Loods (12 december) – afterwork voor het personeel
> Warmste Soep (december) – soep voor het personeel
> Warmste boekenverkoop in de bib (16-21 december) – koop
één van de oude boeken en steun daarmee de Warmste Week
> Verkoop kalenders ‘op jouw gezondheid’ - Koop een bureaukalender ten voordele van Kom op tegen kanker

Nikki Callens
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>NIEUWS
Verknal je feest niet!

>QUOTE

‘Ik heb op
één avond na,
toen ik ziek
was, nog geen
enkele editie
gemist van het
Oudejaarsfeest’

Gebruik
vuurwerk
veilig
Normaal heb je toestemming nodig van het
gemeentebestuur om vuurwerk af te steken,
maar er worden ook voor dit eindejaar enkele
uitzonderingen op die regel gemaakt.
Het mag in de nacht van 24 op 25 december en
tijdens de nacht van 31 december op 1 januari,
telkens tussen 22 uur en 2 uur, zonder toestemming. Ook op kerstdag en nieuwjaarsdag mag
het tussen 20 uur en 24 uur zonder toestemming
vooraf.
Opgelet, zorg dat je feest niet op een sisser uitdraait. Tips om op een veilige manier met vuurwerk om te gaan, vind je hier:
www.wevelgem.be/vuurwerk

BURGER
Verplicht afronden

Goed nieuws! Vanaf 1 december zijn
alle ondernemingen verplicht cashbetalingen af te ronden. De bedragen moeten afgerond worden naar
0 of 5 eurocent. Daardoor zullen er
almaar minder stukken van 1 en 2
cent in omloop zijn. Bij elektronische
betalingen is het afronden niet verplicht, maar het mag wel.

Rita Vandamme
Medeorganisator Oudejaarsfeest en Ondervoorzitter Seniorenraad

Gezellig samen oudejaarsavond vieren in de
Porseleinhallen? Er staat
lekker eten op het menu en
daarna dansen we samen
het nieuwe jaar in. Inwoners
groot-Wevelgem betalen 35
euro, niet-inwoners 50 euro.
Busvervoer vanuit de deelgemeentes mogelijk. Meer
info: thuiszorg@wevelgem.
be, www.wevelgem.be/oudejaarsfeest of 056 43 55 00
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Groepsaankoop

groene
energie

De provincie West-Vlaanderen organiseert binnenkort opnieuw een groepsaankoop groene energie.
Hoe groter de groep mensen die meedoet, hoe groter de besparing op je stroom-en gasrekening kan
zijn, want samen krijgen we goeie prijzen. Je kan
inschrijven vanaf 2 december tot 11 februari. Dat
kan via www.west-vlaanderen.be/groepsaankoop
en aan de loketten van de gemeente. Meer info bij
de dienst Milieu, groen@wevelgem.be, 056 43 34
60.

Heb je een budgetmeter aardgas?

Heb je een budgetmeter aardgas?
Vergeet niet om je minimale levering
van aardgas aan te vragen in het Sociaal Huis, Deken Jonckheerestraat
9. Je kan vrij langskomen van maandag tot vrijdag, van 9 tot 11.45 uur. Of
je kan een afspraak maken op 056
43 55 00. De sociale dienst doet een
financieel onderzoek om na te gaan
of je er recht op hebt.

>VRAAG
Sneeuw- en ijzelbestrijding

Onze wegendienst staat
paraat
Onze wegendienst is klaar om de komende wintermaanden
sneeuw- en ijzel te bestrijden. Op ochtenden dat er kans
is op sneeuw en ijs, staan onze mensen paraat van 4 uur
’s morgens. Als het effectief glad is die morgen, beginnen
ze met hun ronde. Er wordt niet in álle straten gestrooid,
dat is niet haalbaar. We proberen er gewoon voor te zorgen dat de belangrijkste verbindingswegen en fietspaden
vlot berijdbaar zijn. Deze winter strooien we ook voor het
eerst langs het jaagpad langs de Leie richting Kortrijk. Het
voetpad voor je deur moet je zelf sneeuw- en ijsvrij maken.
Op de recyclageparken kan je voor 5 euro een zak van 25
kilo strooizout kopen. Sowieso rekenen we op jullie extra
voorzichtigheid die dagen.
www.wevelgem.be/sneeuw-en-ijzelbestrijding

Afvalzakken worden
duurder, wat kan
ik doen met mijn
oude zakken?

V

?

anaf 1 januari worden onze afvalzakken
duurder. Grote restafvalzakken zullen vanaf dan 1,60 euro kosten, voor kleine zakken
betaal je 0,80 euro. Nu kosten ze nog respectievelijk 1,30 en 0,65 euro.

begraafplaatsen

Herneming
graven
Vanaf december 2020 worden graven/nissen hernomen
waarvan de ligduur (15 jaar) is verstreken. Je vindt de namen
aan de ingang van de begraafplaats en een aanduiding aan
het graf. Je kan, vóór 1 december 2020, op de dienst Burgerzaken vragen het graf over te brengen naar een concessie.
Tot 30 november 2020 kan je zelf de zerk, voorwerpen, …
verwijderen, hierna gebeurt dit door de gemeente. Het afnemen van een afdekplaat (nis) kan enkel na overleg met de
begraafplaatsmedewerker.

Eens per legislatuur wordt de prijs aangepast.
Doordat er sinds kort meer in de PMD-zak mag,
belandt er minder in de restafvalzak, maar is het
gemiddelde gewicht per zak wel groter. Dat zorgt
dat het duurder is om het afval te verwerken, en
deze hogere verwerkingsprijs wordt doorgerekend. Om dezelfde reden wordt het formaat van
de restafvalzakken wat kleiner. Zakken die je nog
liggen hebt thuis, blijven geldig tot eind 2021. Vanaf
1 januari moet er een sticker op gekleefd worden
die het prijsverschil compenseert. De stickers zijn
te koop in de gemeentelijke verkooppunten: het
Gemeenteloket, onze gemeentehuizen en de bibliotheken.
De prijs voor PMD-zakken wordt opgetrokken van
0,125 naar 0,15 euro per zak. Hier wordt -door het
kleine prijsverschil- niet met een sticker gewerkt.
De nieuwe zakken en stickers worden verkocht
vanaf begin december.
Marc Vandendriessche
administratief medewerker Burgerzaken
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>RONDVRAAG

HEB JIJ
EEN LEUKE
SUGGESTIE
VOOR EEN
CADEAUTJE
ONDER DE
KERSTBOOM?

De eindejaarsperiode komt eraan, en
dat betekent naast
gezellige feestjes
met vrienden en
familie en (vaak
veel te veel) lekker
eten, ook wel cadeautjestijd. Heb jij
een leuke suggestie
voor een origineel
cadeautje onder de
kerstboom?

‘Al eens gedacht
om langs te
komen in de
wereldwinkel?’

V

oor mijn eindejaarsgeschenken snuister ik graag rond in de wereldwinkel.
Ik vind er gegarandeerd iets origineels
voor jong en oud: juweeltjes, sjaals, speelgoed, lekkere wijn, wenskaarten en snoepgoed ... Het is er altijd gezellig winkelen. Bovendien maak ik met mijn eerlijke geschenkjes
iedereen blij, ook de mensen in het zuiden! Op
zaterdag 30 november (9 - 18 uur) en zondag 1
december (10 - 18 uur) zijn er de Cadeaudagen
van Oxfam Wereldwinkel. Die vinden plaats in
het zaaltje van het gemeentehuis Gullegem.
Oxfam Wereldwinkel in Gullegem is open op
woensdag (14 - 18 uur), vrijdag (9.30 - 11.30 en
16 - 18 uur) en zaterdag (9 - 12 en 14 - 17 uur).
Op 23, 24, 30 en 31 december is de winkel ook
open, telkens van 10 tot 16 uur. We zijn met
de Wereldwinkel steeds op zoek naar nieuwe
vrijwilligers. Kom zeker eens langs in de winkel
of stuur een mailtje naar wevelgem@oww.be.
Liesbeth Soubry en Neel
Vrijwilligster bij de Wereldwinkel
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‘Als we nu eens allemaal een cadeau
geven dat levens
kan redden?’

D

e gemeente Wevelgem heeft vijf ambassadeurs aangeduid die elk mee
hun schouders zetten onder een
gezondheidsdoelstelling of -actie. Ik ben
ambassadeurs voor ‘hartveilige gemeente’.
Vanuit dat engagement zou ik iedereen willen oproepen om bloed, plasma of bloedplaa
tjes te geven. Ik kreeg vier jaar geleden een
nieuw hart en weet hoe essentieel het is dat
er genoeg mensen bloed en plasma geven.
Je hebt 70% kans om ooit in je leven bloed
nodig te hebben, maar amper 3% van de Vlamingen geeft bloed. Wie echt iets tastbaars
wil geven met Kerst, kan kiezen voor onze
gezondheidskalender, een kalender die we
samen met alle ambassadeurs maakten. De
opbrengst gaat naar Kom op Tegen Kanker.
www.wevelgem.be/opjouwgezondheid
Nele Daels
Ambassadeur ‘Hartveilige gemeente’

>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

‘De Wevelgemse
kadobon is altijd
een leuk geschenk’

D

e Wevelgemse Kadobon is altijd een
leuk geschenk om te geven en om te
krijgen. Je kan ermee in heel wat winkels in de gemeente terecht. Het is dus zeker
geen nutteloos cadeau die gewoon in de kast
belandt, zoals soms wel eens kan gebeuren.
Wanneer je een Wevelgemse Kadobon geeft
aan iemand, weet je dus dat je hem of haar hier
zeker een plezier mee doet! Je kan het bedrag
zelf kiezen waardoor dit geschikt is voor elke
gelegenheid. Het is bovendien ook niet moeilijk om een Wevelgemse Kadobon te kopen.
Tijdens de openingsuren kun je terecht in de
gemeentehuizen en je kan ook altijd bij de automaat enkele bonnen kopen.
Robbe Deflo
stafmedewerker Lokale Economie

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
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born_vdp

#natuur #nature
#igwevelgem #igfotograf #meeuw
#amateurfotografie #hobbyfotografie #bergelen
#natuurpunt
#naturelovers #lovepictures #cameranu_nl

johanparmentier

#Wevelgem #mooieplekjes
#gemeentepark
#igwevelgem

>TAG

julieleenkneght

Op ontdekkingstocht in wevelgem
#leiebos
#igwevelgem

jolien_desmet

lieswerbrouck

Ze zin der greed voor sintemoarte #sintemaartensavond #traditie #igwevelgem

Bosboys
#speelbos
#igwevelgem

kjellvhw

Kunst in het park van
Wevelgem #bees #bijen
#parkwevelgem #wevelgem

Breng onze gemeente in beeld. Plaats je foto’s op Instagram, Twitter en Facebook

met hashtag #igwevelgem. Wie weet haalt jouw foto onze fotomuur!

