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>BEELD
Kerstfeest
met de
Britten
December 194 4 ,
meer dan 2 000 Wevelgemse schoolkinderen deden in de
hangar van Bijttebier
hun buikjes tegoed
a a n ch o c o m e l k ,
cake, sinaasappels,
thee en kauwgom.
Lekkers dat ze nog
nooit eerder geproefd hadden. Ze
ontmoetten daar
ook voor het eerst
de kerstman. Met
het feest bedankten
de Britten Wevelgem
voor de gastvrijheid.
Na de bevrijding van
Wevelgem op 6 september 1944 was het
Britse leger gestationeerd op het Wevelgemse vliegveld.
Veel soldaten logeerden bij burgers.
Afgelopen vrijdag,
20 december, konden de kinderen die
er toen bij waren het
kerstfeest nog eens
herbeleven. Zo’n 170
tachtigers waren van
de partij.
www.wevelgem.be/
bevrijdingsfeest

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

www.drukkerijboonen.be
GEDRUKT OP FSC®-PAPIER
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> NIEUWS
Mobiliteit

Wegmarkering
Er liggen nieuwe zebrapaden in de Kweekstraat (ter hoogte van de Kozakstraat), in de
Ledegemstraat, Vrijstraat en Nieuwenhove.
De Salinusstraat heeft nu een groot fietsstraatlogo en duidelijke fietssuggestiestroken.
Het logo in de Clerck’s straat maakt je er
attent op dat hier de voorrang van rechts
geldt. En in de Ieperstraat ligt nu een parkeerstrook. Zo is er meer parkeerplaats en
bestuurders die van de andere kant komen,
zien veel duidelijker dat ze deze eenrichtingsstraat niet mogen inrijden.

Gladheid

BELEID
>KALENDERS
OP JOUW
GEZONDHEID
In november lanceerden we
in het kader van de Warmste
Week en ons gezondheidsbeleid een kalender. Daarop
zijn 14 Wevelgemse vrouwen
en onze ambassadeurs Willem, Ulla, Chris, Nele en Lies
te zien. Bedankt aan iedereen
die er eentje gekocht heeft!
Op 13 december stond de teller op 720. De opbrengst gaat
naar Kom op tegen kanker.
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Ruim het
ijs en
sneeuw
van je
stoep
Putje winter, dat wil zeggen dat we wel
al eens wakker worden onder een laagje sneeuw. Of dat het trottoir spekglad is.
Vermijd valpartijen en maak de stoep voor
je huis of zaak sneeuw- en ijsvrij. Wist je dat
dit trouwens verplicht is? Strooizout kan je
bij verschillende handelaars kopen. Maar ook
in het gemeenteloket, de deelgemeentehuizen of op de recyclageparken.
www.wevelgem.be/
sneeuw-en-ijzelbestrijding

>BESTUUR
Op zoek naar werk?

Vacatures
Preventieadviseur niveau II
voltijds, (B1-B3-niveau) (m/v/x) | contractueel onbepaalde duur
Je verbetert de veiligheids- en welzijnsaspecten in de organisatie, maakt in samenwerking met je collega’s en externe partners een preventieplan. Ook het technisch
en administratief beheer van het welzijnsplan is één van je taken
Verloning
Een bruto maandwedde van 2 460,78 euro,
een interessante verlofregeling, extralegale
voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en fietsvergoeding), terugbetaling vervoersonkosten openbaar vervoer.

Sluitingsdagen

Let op
Alle gemeentelijke diensten (ook sport,
jeugd, cultuurcentrum) zijn ’s namiddags
dicht op 24 en 31 december. Op 25 en 26 december en op 1 en 2 januari zijn die ook gesloten. Het Sociaal huis is ’s middags gesloten op 24 en 31 december. 25 en 26 december
en 1 en 2 januari is het Sociaal Huis de ganse
dag dicht. 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 28 december is de jeugddienst gesloten.
Het zwembad gaat op kerstavond 24 december om 16.30 uur dicht. Het blijft gesloten tot
en met 2 januari. De recyclageparken zijn
dicht op 1 januari.

Selectieprocedure
Schriftelijke en mondelinge proef: data nog
te bepalen
Uiterste inschrijfdatum
20 januari
Info
Personeelsdienst: 056 43 34 30,
personeel@wevelgem.be
www.wevelgem.be/vacatures

UIT DE
GEMEENTERAAD
Het reglement op de uitbating van nachtwinkels
wordt verstrengd. Zo wordt
opgelegd dat lichtreclame
aan de gevel maar uit één
kleur mag bestaan, en niet
mag knipperen, en wordt
geen vergunning geleverd
aan een nachtwinkel als die
binnen een straal van 200
meter van een school, een
horecazaak, een prostitutieruimte, een speelzone of
andere nachtwinkel gevestigd is.
De boogbrug aan de Oude
Pastorie in Gullegem wordt
in ere hersteld. De uitgave
voor deze opdracht wordt
geraamd op 232 035 euro
excl. btw. 80% van de totale
kostprijs wordt gesubsidieerd.
Er wordt zebrapadverlichting geleverd en geplaatst
bij zebrapaden in de Bissegemstraat en de Reutelstraat. Er wordt 48 853 euro
geïnvesteerd, de helft van
dat bedrag wordt gesubsidieerd.
In mei wordt een groenzone/speelzone aangelegd in
de Hoppestraat. Er komt, na
overleg met de buurt, onder meer een picknicktafel,
en een mix van klassieke en
avontuurlijke speelelementen. Er wordt 50 383 euro voor
vrijgemaakt.
Volg de
gemeenteraad
op de voet
www.wevelgem.be/
gemeenteraad
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>REPORTAGE
Een inbraak is nooit leuk. Je bent
niet alleen geld, voorwerpen en herinneringen kwijt, je blijft ook achter
met een onveiligheidsgevoel. Daarom zet Wevelgem in op preventie.
Onze diefstalpreventieadviseur
komt gratis bij jou langs. En je kan
tot 250 euro premie krijgen.

SUBSIDIE
DIEFSTALPREVENTIE
Dominique en zijn gezin kregen vorig jaar in februari
dieven over de vloer. Dominique: ‘Het is rond zeven uur
’s avonds gebeurd. Het begon al donker te worden en
we waren allemaal het huis uit. Toen we thuiskwamen
stonden alle deuren en schuiframen open, onze spullen
lagen op de grond en er was natuurlijk ook veel verdwenen. De dieven hebben een gat geslagen in ons schuifraam. Dat was nochtans driedubbel gelaagd glas, echt
heel dik. Ze hebben wellicht een voorhamer gebruikt.
Via het gat hebben ze de draaiknop op de schuifdeur
kunnen opendraaien. Tot op vandaag zijn de dieven nog
niet gevat.’
Gratis advies en analyse
Dominique bleef niet bij de pakken zitten en regelde
een afspraak met Michaël, de diefstalpreventieadviseur. ‘Ik heb dat vrij snel gevonden op de website van de
gemeente Wevelgem. Er is een hele pagina gewijd aan
diefstalpreventie. Je kan daar makkelijk een aanvraag
doen. Michaël is langsgekomen. Hij had foto’s bij met
maatregelen om dieven buiten te houden. Hij heeft ook
offertes bij, zodat je een idee krijgt van de prijs. Ik heb
onder andere het slot waarlangs de dieven zijn binnen6 WE ELGEM

Michaël en Dominique

gekomen laten vervangen. Na een maand stond het subsidiebedrag al op
mijn rekening.’ ‘Ik raad iedereen wel aan om eens zo’n gratis advies aan te
vragen. Je bent niet verplicht om de voorgestelde maatregelen te nemen,
maar als je het wel doet kan je 250 euro terugkrijgen. Dat is niet niets.’
Tip: laat ook buiten niets slingeren
Diefstalpreventieadviseur Michaël: Ik doe met de bewoner de toer van het
huis om zo de zwakke punten in kaart te brengen. Zowel van de binnenkant
van het huis als de buitenkant en de tuin. Ook als het tuinhuis bijvoorbeeld
openstaat neem ik dat op in mijn rapport, want daar ligt vaak gereedschap
waarmee dieven makkelijk kunnen inbreken.’
Tip: zet een timer op je lampen
‘Verder raden we iedereen aan om te zorgen dat je huis een bewoonde indruk
geeft. Dat kan je doen door een timer te zetten op lampen, zodat er ook
licht is als je niet thuis bent. Buitenverlichting met een bewegingsdetectie
schrikt mensen met slechte bedoelingen ook af.’

‘Ze sloegen
het raam
in en
konden
via de
draaiknop
het
schuifraam
openen’

Tot 250 euro van je investering terugbetaald
‘Sloten vervangen, kelderroosters vergrendelen, een alarmsysteem installeren, … Dat kost wat geld, maar de gemeente betaalt 25% van je investeringen
terug, met een plafond van 1 000 euro. Je kan dus tot 250 euro van die investeringen terugkrijgen. Daarmee willen we mensen stimuleren om hun huis
inbraakveilig te maken. Niet alle maatregelen zijn duur; een opzetgrendel
om je ramen extra mee te beveiligen kost bijvoorbeeld gemiddeld 70 euro.’
Drie minuten
‘Laat je slotenwerk vervangen. Dat is één van de adviezen die ik praktisch
overal meegeef. De meeste mensen zijn zich er niet van bewust dat hun
cilinderslot te ver uitsteekt. Meer dan twee millimeter is al te veel. Voor een
dief is dit een koud kunstje. Die breekt de cilinder af en raakt binnen enkele
seconden binnen. Ik heb tijdens mijn opleiding aan de politieschool zelf de
test gedaan: op 30 seconden kreeg ik die deur open. Met een insteekslot kom
je dat niet tegen. We weten dat dieven gemiddeld drie minuten proberen
om binnen te breken. Langer riskeren ze niet, want dan is de kans groot dat
ze betrapt worden. Het is dus echt belangrijk om je huis zo goed mogelijk
te beveiligen.’
www.wevelgem.be/inbraakpreventie
diefstalpreventieadviseur@wevelgem.be

De politie houdt een oogje in het zeil tijdens je vakantie
Vertrek je op reis? Vraag dan gratis vakantietoezicht aan bij de politie. Doe
dat ten minste 1 week voor je vertrekt. Vraag je buren of ze je brievenbus
kunnen legen en je rolluiken willen ophalen en neerlaten. Merk je iets verdacht? Bel dan het noodnummer 101 van de politie.
www.wevelgem.be/vakantietoezicht-woning
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>NIEUWS
Sport

Nieuwe
reeksen
Vanaf 6 januari starten alle sportreeksen voor jongeren en volwassenen, 50-plussers en multimove
voor kinderen. Schrijf je in via www.wevelgem.be/
webshop of op de sportdienst. Wil je meerdere sporten beoefenen? Dat kan voordelig met de multisportkaart!
Op het programma voor 50-plussers staat aquagym,
yoga, badminton, line dance, netbal, … Hieraan deelnemen kan met de 13-beurtenkaart van 20 euro. Instappen kan op eender welk moment. Schaf je er
eentje aan en doe mee!
www.wevelgem.be/sport

BELEEF
COMEDY

HENK
RYCKAERT

>UITPAS
Met UiTPAS is het onmogelijk om je te vervelen. Als je
deelneemt aan activiteiten
kan je punten sparen en ruilen tegen extra voordelen.
Een UiTPAS-activiteit herken je aan het logo, ook in de
kalender van de infokrant. Je
kan je UiTPAS gebruiken bij
gemeentelijke activiteiten,
maar ook bij verenigingen
zoals Holstra Wings, Femma,
Rampaffairz, Go4Gym…
www.wevelgem.be/uitpas

Henk Rijckaert komt zaterdag 25 januari met zijn nieuwe
show Maker naar CC Guldenberg. Deze komiek is een echte
doener en grote klusser. In zijn werkkot kan hij zich uren
bezig houden met het maken en herstellen van materialen.
Dat inspireerde hem voor zijn nieuwe voorstelling. Hij heeft
het over uitvinden en maken, over de kracht van uw eigen
handen, over prutsen en proberen, over bijna uw vinger afzagen en brandwonden verzorgen. Pure comedy, volledig
zelfgemaakt. www.ccwevelgem.be/henkrijckaert

BV’S EN THEATER
SLISSE & CÉZAR

Op 18 januari kan je de theaterversie van
Clisse en César zien in CC Guldenberg. Warre
Borgmans, Sven De Ridder, Greet Rouffaer en
Leen Dendievel zijn enkele acteurs die meespelen. Stany Crets is de regisseur.
www.ccwevelgem.be/slisseencésar

DIGIDOKTER
VEILIG SURFEN

Wil je meer weten over Chrome, de internetbrowser waarmee je op internet surft? Dan
moet je op de Digidokter van 25 januari zijn.
Er is aandacht voor privacyaspecten: wachtwoordbeheer, incognito-modus, cookies, locaties delen en gegevens wissen.
www.ccwevelgem.be/veiligsurfen
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>DOEN
Dementievriendelijk Wevelgem

Les
dementie

Het gemeentebestuur en het Sociaal Huis van Wevelgem willen in
samenwerking met heel wat partners, waaronder alle Wevelgemse
woonzorg- en lokale dienstencentra, een dementievriendelijke gemeente maken van Wevelgem. Het voorbije jaar werden al heel wat
activiteiten en initiatieven op poten gezet in dat kader.
We willen onze burgers graag vanop een jonge leeftijd bewust maken. Daarom plannen we een les dementie in alle vierde leerjaren van
alle basisscholen in onze gemeente.
De vier referenten dementie uit onze vier woonzorgcentra, Yessie
Vanderhispaille (Sint-Camillus), Evelyne Vandemaele (Elckerlyc), Els
Verraest (Sint Jozef), en Marc Holvoet (Het Gulle Heem), zijn onze
lesgevers van dienst. Ze hebben de scholen onder elkaar verdeeld.
Ze gaan elk in één school langs om er twee lesuren te vertellen over
dementie, uiteraard op kindermaat.

3X SPELEN
In de Bib in het Park is een uitgebreide collectie spelmateriaal. Je
vindt er spelletjes en speelgoed
voor urenlang speelplezier – van
0 tot 99 jaar en allemaal gratis.
www.wevelgem.be/spelotheek

Techniekacademie
Schrijf je in!

Zit je in het 5e of 6e leerjaar? Ben je graag creatief
bezig? Kriebelt het om zelf van alles te maken, maar
ontbreekt het je aan basiskennis? Dan is de Tiener
Techniekacademie ideaal voor jou! Meer info vind je
op www.wevelgem.be/techniekacademie

1

SAMEN ROND DE TAFEL

2

GROTE SPELEN

3

SPELEN OM TE LEREN

Een familiefeest? Een kinderpartijtje? Samen op
weekend? Niets zo gezellig als samen een gezelschapsspel spelen. Als je Monopoly en Scrabble
beu wordt, is het tijd voor een ander bordspel. In de
bib vind je tientallen gekende en minder gekende
spellen. Goed voor sfeer en plezier rond de tafel!

Maak van je huiskamer een mini-pretpark met de
maxi-spelen van de bibliotheek. Een glijbaantje,
een loopfietsje, een indianentent? Laat je kinderen
rollebollen en stoeien. Als het weer beter wordt,
kun je ook buitenspelen lenen. Wat dacht je van
een sjoelbak, een paar stelten of een kubbspel?

Er komt tegenwoordig veel op de kinderen af. Hoe
zit dat nu met de opwarming van de aarde? Hoe
worden ze verantwoorde wereldburgers? Hoe leren ze omgaan met andere culturen? Hoe blijven ze
gezond? Hoe gaan ze om met pesten? Rond al deze
grote thema’s bestaan leuke educatieve spelen.
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>INTERVIEW

ADIEU
WEGWERPBEKERS
NIEUWE WETGEVING
Vanaf 1 januari start een nieuwe wet rond het gebruik van wegwerpmateriaal voor dranken op
evenementen. Het is de bedoeling dat de wegwerpbeker zoveel mogelijk plaats ruimt voor de
herbruikbare beker, die een stuk beter is voor het milieu.
voor evenementen die plaatsvinden op de evenementenweiHet gemeentebestuur gaat zelfs de, feestweide De Gulle en weide
nóg iets verder. Duurzaamheid is Dwarsschuur”, zegt Sanne.
immers een van de kernbegrippen
waarrond het meerjarenplan voor Een zinvolle beslissing. ‘Herde komende zes jaar werd opge- bruikbare bekers zijn zodra je ze
maakt. “We hebben beslist dat we een paar keer hergebruikt, mideze regel op een passend tem- lieuvriendelijker dan wegwerp’,
po ook opleggen bij evenemen- zegt Sanne. ‘Er is voor een orgaten waarvoor een convenant of nisator inderdaad wat meer werk
overeenkomst werd afgesloten en aan, maar dat wordt gecompenseerd in het werk voor de opkuis
achteraf. Daarnaast vermijdt het
ook zwerfvuil dat achteraf blijft
liggen. De meeste gebruikers
vinden een herbruikbare beker
tot slot ook aangenamer om uit
te drinken.’

Een tijdje terug keurde de
Vlaamse regering een nieuwe
regelgeving goed. Vanaf 1 januari mag er op evenementen geen
drank meer geserveerd worden
in bekers of flesjes die maar één
keer gebruikt worden, tenzij de
organisator met een systeem
kan garanderen dat minstens
90% van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage. Vanaf
2022 wordt dat zelfs minstens
95%.

dewerker.

Voor lokale besturen gaat de regelgeving zelfs nog iets verder.
‘Vanaf 2020 is het voor lokale
besturen helemaal verboden om
op door de gemeente georganiseerde evenementen drank te
serveren in wegwerpbekertjes,
blikjes en petflesjes. De gemeente kan met andere woorden niet kiezen voor de aparte
recyclage van 90 en later 95%’,
zegt Sanne Loncke, vrijetijdsme-

‘Wij hebben
wegwerpbekers al
langer
gebannen van
ons festival’
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Vincent Geers,
voorzitter Kokopelli

We moedigen alle organisatoren dan ook aan om voor herbruikbare bekers te kiezen, ook
al gaat het om een evenement
waar het niet wettelijk verplicht
is. ‘Die 90% apart inzamelen
voor recyclage is eigenlijk bijna

niet haalbaar, waardoor de herbruikbare beker de norm moet
worden’, zegt Sanne. ‘Hoewel
het gebruik van herbruikbare
bekers de laatste jaren steeds
meer ingeburgerd raakte, wordt
het voor sommige evenementen
aanpassen.’
Wereldfestival Kokopelli is één
van de organisatoren in onze gemeente die vooroplopen in het
organiseren van een afvalarm en
ecologisch evenement en eigenlijk wel als voorbeeld kan dienen
voor andere evenementen als
het op duurzaamheid aankomt.
Daar worden al langer géén wegwerpbekers meer gebruikt op
het festivalterrein.
‘De eerste grote stap die we gezet hebben, was het verbannen
van wegwerpborden- en bestek
vijf jaar geleden’, zegt voorzitter
Vincent Geers. ‘Alle foodtrucks
op ons festival moeten sindsdien

‘Vanaf
2020 is het
verboden om
op door de
gemeente
georganiseerde
evenementen
drank te
serveren in
wegwerkbekertjes,
blikjes en
petflesjes’
Sanne,
vrijetijdsmedewerker

de borden en het bestek gebruiken die wij aanleveren.’
‘De editie daarop zijn we ons
beginnen focussen op het plastic dat gebruikt wordt voor de
drank. We zijn gestart met de
zware bieren, die serveerden we
dan in glazen. Het jaar daarop
hebben we herbruikbare bekers
gekocht voor de cocktailbar. Vorig jaar hebben we ineens 21 000
herbruikbare bekers gehuurd.
Die bekers worden tijdens Kokopelli maar één keer gebruikt,
daarna worden ze professioneel
gereinigd door het bedrijf zelf.
Een evidente keuze is dat aller-

minst geweest, om zo’n aantal
bekers te huren, maar met tijd
hebben we dus gelijk gekregen:
herbruikbare bekers worden
verplicht voor iedereen.’
Kokopelli probeert ook naast die
herbruikbare borden, bekers en
bestek, zo vaak mogelijk voor
‘het duurzaam alternatief’ te
kiezen. ‘Aandringen bij onze leveranciers om niet in blikjes aan
te leveren, maar in grote flessen,
bijvoorbeeld. Al onze verlichting
stelselmatig vervangen door
led-verlichting. Bij ons promodrukwerk verf op basis van water
gebruiken. Het meest duurzame
is inderdaad nog altijd ‘géén festival organiseren’, maar dat willen we natuurlijk ook niet. Dus
kiezen we zo vaak als het kan
voor duurzaamheid. Akkoord,
die keuze kost wel wat centen en
ook heel wat moeite. Maar duurzaamheid is een van de principes
waarop ons festival steunt, het
zit in ons DNA.’

Kokopell is is een voorbeeldfestival op vlak van duurzaamheid.

Wie tips wil om een duurzaam
evenement te organiseren, kan
tips en tricks vinden op onze
website, via www.wevelgem.
be/duurzaamheid-op-je-evenement-tips-en-trics. Want alle
beetjes helpen.

20 000 herbruikbare bekers van Mirom Menen
Je kan onder meer bij Mirom Menen terecht om herbruikbare
bekers te ontlenen. Met deze nieuwe wetgeving in gedachten
heeft Mirom Menen 20 000 bekers gekocht die uitgeleend
kunnen worden. De bekers mogen vuil teruggegeven worden. Een vereniging betaalt enkel de afwaskost en eventuele
verloren bekers.
Meer info via www.mirom-menen.be

De meeste gebruikers vinden een herbruikbare
beker aangenamer om uit te drinken.
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>NIEUWS
307 Wevelgemse baby’s

>QUOTE

‘Ik vind het
fantastisch
dat ik
sportieve
Wevelgemnaars mag
belonen en
inspireren!’

4 x Lotte,
5 x Mats en
Arthur
In de eerste 11 maanden van 2019 werden er 307
Wevelgemse baby’s geboren. Dat cijfer ligt heel
dicht bij dat van 2018: in dezelfde periode werden toen 305 baby’s geboren.
De populairste voornaam voor een meisje was
het afgelopen jaar Lotte. Vier Wevelgemse baby’s kregen die naam. Marie (3) en Alice (3) volgen op de voet. Bij de jongens zijn Mats en Arthur de koplopers, die zijn elk goed voor 5 baby’s,
gevolgd door Liam (4) en Noah (4) en Vic (3) en
Victor (3). De populairste namen in 2018 waren
Olivia (5), Billie (4), Nora (4), Amelie (3) en Mila (3)
bij de meisjes en Vic (5), Victor (5), Milo (3), Lou
(3), Liam (3), Mathis (3), en Jax (3) bij de jongens.
Welkom!

BURGER
Bezoekersprogramma voor
Oegandese gasten

Ruben Van Gucht
Moderator op
de sportreceptie

Op vrijdag 24 januari zetten
we de meest verdienstelijke
sporters van het afgelopen
jaar in de belangstelling
op de sportreceptie in CC
Guldenberg. Ruben van
Gucht zorgt dit jaar voor een
aangename en inspirerende
avond.
www.wevelgem.be/
sportreceptie
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Vanaf 1 januari

Nieuwe
afvalzakken

Vergeet niet dat vanaf 1 januari de afvalzakken
duurder worden. Je voorraad oude (witte) zakken
kan je enkel nog gebruiken met een afvalsticker
van 30 cent (of een halve van 15 cent voor kleine
zakken). Stickers vind je in de gemeentelijke verkooppunten en op de recyclageparken. De nieuwe
(groene) zakken kan je ook in heel wat winkels kopen, overzicht op www.mirom.be.

Van 24 maart tot 4 april komt een
Oegandees team naar Wevelgem,
in het kader van het project Wevelgem, de fiets en het Zuiden.
Kandidaat-gastgezinnen en
enthousiastelingen die willen meewerken aan een programma zijn
welkom op donderdag 9 januari om
19 uur in de Cafetaria van CC Guldenberg. Aanmelden op www.wevelgem.be/wevelgem-de-fiets-enhet-zuiden

Opendeur zwembad

De bouw van het nieuwe zwembad
gaat vooruit! De vormen van het
vijfentwintigmeterbad, instructiebad en peuter- en speelbad zijn al
goed zichtbaar. Ook de betonplaat
van de kleedruimte en inkomhal ligt
er al. Wil je de werf eens van dichtbij zien? In het voorjaar organiseren
we een openwervendag. Hou onze
Facebook en infokrant in de gaten!

>VRAAG
gof & nieuwjaarsbal

Gullegems
ontmoetingsfeest
Het Gullegems Ontmoetingsfeest, op zaterdag 11 januari, is
gratis én toegankelijk voor iedereen. Op het kerkplein houden 23 verenigingen van 18 tot 23 uur een kraampje open
met lekkers. Het gemeentebestuur trakteert elke bezoeker
op één waardebonnetje.
Te koud? Ga dan naar het Nieuwjaarsbal in OC de Cerf. Kunst
Veredelt speelt er van 21 tot 22 uur en van 23 tot 24 uur.
Er is geen kerstboomverbranding. Kerstbomen kunnen op
het recyclagepark terecht.
www.wevelgem.be/gof

D

bij winterweer

afvalophaling

De feestdagen zijn in aantocht en dat betekent dat het weer
in winterstemming komt. Ook bij hevige sneeuwbuien en
ijzel doen de afvalophalers van Mirom Menen hun uiterste
best om alle straten te bedienen, maar veiligheid primeert.
Als de ophalers niet tot in je straat kunnen, vragen we begrip
voor deze uitzonderlijke omstandigheden. Haal in dat geval
je afvalzakken weer binnen en bied ze opnieuw aan tijdens
de volgende ophaling. Ook de dagen na een sneeuwbui
verloopt de ophaling met vertraging omdat er nog steeds
sneeuwbermen kunnen liggen. De ophalers werken tijdens
winterweer al extra om hun rondes te kunnen afwerken,
daardoor is er geen ruimte om inhaalrondes te doen.

e voorbije maanden hebben we hard gewerkt om de krijtlijnen van ons beleid
voor de komende zes jaar uit te stippelen.
Duurzaamheid, toegankelijkheid en inclusie zijn
de kernbegrippen die we bij al onze plannen voorop stellen. We willen dat onze inwoners hier met
een positief gevoel kunnen leven, werken en zich
ontspannen. Onze drie kernen willen we dan ook
verder ontwikkelen tot levendige ontmoetingsplekken, met een sterk vrijetijdsaanbod. We willen
een partner zijn voor onze burger, voor élke burger,
zodat die voelt dat hij gemakkelijk bij ons terecht
kan, en dat er geluisterd wordt naar zijn mening.
Kortom: we willen dat onze burgers zich goed
voelen in onze gemeente en hier graag wonen.
Een van de belangrijkste projecten in onze gemeente is uiteraard de bouw van ons nieuwe
zwembad. Begin 2021 zullen we daar de eerste
baantjes kunnen trekken. In Gullegem realiseren
we deze legislatuur een nieuw ontmoetingscentrum, en Moorsele krijgt een nieuwe sporthal. We
investeren zwaar in het comfort van onze fietsers en voetgangers, en trekken waar mogelijk de
kaart van vergroening. Uiteraard hebben we nog
veel meer plannen. Je leest er meer over in de extra katern in deze infokrant, of op onze website
www.wevelgem.be/meerjarenplan2020-2025.
Burgemeester Jan Seynhaeve
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>RONDVRAAG

WAAROM
WERK
JIJ GRAAG
BIJ
WEVELGEM?

We zijn altijd op
zoek naar nieuwe
collega’s. Op www.
wevelgem.be/
vacatures vind je op
elk moment welke
profielen we
nodig hebben.
Er zijn een aantal
functies waar we
het jaar rond naar
op zoek zijn: zorgkundigen, verpleegkundigen en
poetshulpen. We
vroegen aan drie
van onze collega’s
waarom ze hun job
zo graag doen en
waarom ze zo graag
bij Wevelgem werken.

‘Het sociale
contact met de
mensen’

I

k poets bij dienst Thuiszorg sinds 2007.
Iemand van de personeelsdienst woont
bij mij in de straat. Zonder haar had ik de
stap niet gezet. Ik dacht dat alleen mensen
uit Wevelgem zelf een kans maakten bij het
Sociaal Huis. Twaalf jaar later doe ik mijn job
nog steeds met veel liefde en toewijding. Ik
zou geen andere job willen. Wat de job zo leuk
maakt? Het sociale contact met de mensen.
Op sommige dagen voel je dat je meer bent
dan een poetsvrouw. De mensen luchten
graag hun hart eens. Of ze nu eenzaam zijn,
ziek zijn of iemand verloren zijn, delen helpt
helen. Soms zou ik graag een stukje van mezelf achterlaten zodat ze niet meer alleen
zijn. Ik krijg een heel positief gevoel van bij
de mensen te zijn. Je werkt alleen maar toch
heb je steun van de dienst. Er is een heel goede omkadering met stage en opleidingen. Met
vragen of zorgen kan je steeds bij iemand terecht. Ik raad iedereen de job aan.

‘De dankbaarheid
die je terugkrijgt is
onbeschrijfelijk’

T

Veronique Viaene | Poetsbediende bij

oen ik drie jaar geleden in Elckerlyc aankwam, werd ik meteen warm
ontvangen. Er heerst een positieve
teamsfeer tussen de collega’s en dit voel je
meteen. Dit komt door de kleinschaligheid
van het woonzorgcentrum. Het zorgt voor
een huiselijke sfeer waar iedereen, iedereen
kent. Dat zorgt ervoor dat er een goede samenwerking is met al onze diensten. Naast de
dagelijkse verzorgende taken, hebben we ook
aandacht voor het psychosociale. We bieden
een luisterend oor wanneer nodig, zowel aan
bewoners en collega’s. Je voelt dat ook aan
wanneer de bewoners nood hebben aan een
gesprek of liever even met rust gelaten worden. De voldoening en dankbaarheid die je
terug krijgt is onbeschrijfelijk. Ik ga telkens
met een warm gevoel naar huis omdat ik een
bewoner heb kunnen doen lachen, troosten of
hem of haar gewoon gezelschap heb kunnen
bieden. Wie graag mensen helpt kan in deze
job zeker voldoening vinden.

de dienst Thuiszorg

Nele Mussly | Zorgkundige in wzc
Elckerlyc
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>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 contacten
met de collega’s
zijn fijn’

S

inds anderhalf jaar werk ik als verpleegkundige in Het Gulle Heem. Weet je
wat echt positief aanvoelt? Dat ik mijn
technische beroepskennis en mijn 13 jaar ervaring uit vorige jobs hier goed kan gebruiken,
terwijl ik toch ook een nauw contact heb met
elk van de bewoners in mijn afdelingen: het
Kruidenhuis en het Bloemenhuis. Het doet me
deugd dat ik de bewoners niet enkel als patiënt
kan benaderen, maar dat ik ook rekening kan
houden met hun persoonlijkheid en levensgeschiedenis en ook met hun familie een goede
relatie kan onderhouden. De contacten met de
collega’s zijn fijn. Met enkele collega’s zijn we
nu zelfs een verrassingsact aan het voorbereiden voor het nieuwjaarsfeestje met personeel
en bewoners. Wat ik ook waardeer is dat we als
medewerker op een goeie omkadering kunnen
terugvallen, met daarin bijscholing, teamvergaderingen, en efficiënt overleg.
Stephanie Caestecker | verpleegkun-

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

dige WZC Het Gulle Heem
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vantastic.heartbeat I am so grate-

ful to have this little
guy in our life. With
him everything just
simplefies. His look
at the world is just
so amazing. I hope
he remember it this
way forever.
#georgeslove
#igwevelgem
#animallove
#wanderlust

ginger_plus_lime

Parkliefde en ook liefde voor de zoon die ergens tussen
de bomen aan het dwalen is... #igwevelgem #wevelgem
#outsideisfree #fall #dathierschoonis

>TAG

s.f.vercouter

Vandaag stond
er de intocht van
de sint in Wevelgem
op het programma.
In plaats van de
auto hebben we
de fiets gepakt.
Fayenne heeft
zich prima
vermaakt.

fien.tje

speelplein

#hoorwiekloptdaarkinderen
#sintbezoek #tijdvanhetjaar #gbsw #igwevelgem
#happykids

katjeduk

lienlapiere

Toppers zijn het... stuk voor
stuk... deze leerlingen van
de waterlelie #igwevelgem
#generationstronger
@rodeneuzendag
Breng onze gemeente in beeld. Plaats je foto’s op Instagram, Twitter en Facebook

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

Omdat wij heel
erg dankbaar
zijn voor deze
toppers! Jullie
maken de zomer
nog leuker en
we zouden niets
zijn zonder onze
leiders en leidsters! #dagvandevrijwilligers
#igwevelgem
#speelpleinwerkingkatjeduk

