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Nieuw! Op 
sportkamp in 
Gullegem  
Vanaf nu kan je in 
de krokusvakantie  
op sportkamp in de 
sporthal Gullegem. 
Het thema voor de 
kleuters is ‘reis rond 
de wereld’, kinde-
ren van het 1e tot 
3e leerjaar worden 
echte sportsterren 
en die van het 3e tot 
6e leerjaar gaan op 
bootcamp. De sport- 
activiteiten lopen 
telkens van 9 tot 
12 uur en van 13 tot 
16 uur. Er is opvang 
voorzien van 7.30 tot 
17.30 uur. Inschrijven 
kan via www.wevel-
gem.be/webshop of 
op de sportdienst, 
kansentarief mo-
gelijk. Surf zeker 
ook eens naar www.
wevelgem.be/haas-
je-over voor de 
speelpleinwerking.

www.wevelgem.be/

sportkampenvoor-

jaar2020

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 

>BEELD
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BELEID

>WARMSTE 
WEEK

Maar liefst 68 Wevelgemse 
acties kregen een subsidie 
van 125 euro. Goed voor een 
totaalbedrag van 8 500 euro 
aan subsidies. Samen brach-
ten al jullie acties meer dan 
130 000 euro op. We waren 
goed vertegenwoordigd op 
de Warmathon en zo’n 150 
inwoners sprongen op de 
fiets richting Kortrijk voor de 
Warmste Fietstocht. Bedankt 
Warm Wevelgem!

> NIEUWS

130 000
Gratis

kunstnest
voor 
zwaluwen
Wist je dat bewoners die een zwaluwnest 
hebben aan hun woning een gratis nest-
plankje kunnen krijgen om vogelpoep op 
te vangen? Bewoners met een nest -of hun 
buren- kunnen nu ook vragen om een bij-
komend kunstnest te laten ophangen in de 
buurt van een natuurlijk nest. Vrijwilliger en 
natuurliefhebber Pieter Bekaert komt die 
planken en nesten ophangen. 

Huiszwaluwen zijn enorm honkvast. De 
vogels komen steeds terug onder dezelfde 
dakgoten in dezelfde straten. Als hun nest 
verwijderd wordt, bijvoorbeeld omdat de 
plaats waar het nest hangt de bewoners niet 
zo goed uitkomt, dan zijn ze definitief weg. 
Een kunstnest vlakbij kan dan de oplossing 
bieden. Zwaluwen zijn zeer nuttige dieren, 
1 zwaluw kan per week tot 50 000 vliegen, 
muggen en andere insecten vangen.

Op dit moment zijn er vooral in de Menen-, 
Klooster- en Gullegemstraat nesten. ‘Ik hoop 
dat we ons daar deze zomer als in het zuiden 
van Frankrijk mogen wanen, met een fantas-
tisch luchtspektakel met af- en aanvliegen 
van zwaluwen naar hun jongen’, zegt Pieter. 

Contact
duurzaam@wevelgem.be of 056 43 34 60

6 weken afgesloten

Verkeers-
drempel 
Witte-
molen-
straat
In de Wittemolenstraat in Moorsele start 
een aannemer begin februari met de aanleg 
van een verkeersplateau. Dat komt er om de 
verkeersveiligheid ter hoogte van de nieuwe 
verkaveling naast de wijk ’t Vrije te verhogen. 
De werken zullen 6 weken duren. De weg zal 
volledig afgesloten zijn zodat het plateau 
voldoende kan uitharden. Er is een omleiding 
voorzien via Dadizelestraat, Ieperstraat en 
Ter Kassei. 

www.wevelgem.be/verkeershinder



Participatieforum

Heerlijke
heulebeek
De Heulebeek zorgde in Gullegem en Moor-
sele in het verleden al voor overstromingen.  
De laatste jaren is er veel gebeurd om het 
overstromingsrisico te verminderen. Toch 
zal er altijd kans op wateroverlast blijven be-
staan. We gaan daarom op zoek naar nieuwe 
maatregelen om dit te verhinderen. 

Op 23 maart van 19.30 tot 21.30 uur kan je 
in OC De Stekke naar het participatiefo-
rum. Kom langs om te luisteren of zelf een 
insteek te geven. Het wordt ongetwijfeld 
interessant!

>BESTUUR
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MEER 
NIEUWS

Gemeenteraadszittingen op 
nieuwe locatie
De gemeenteraadszittingen 
vinden dit jaar nog plaats in 
het Oud Gemeentehuis, op 
de hoek van de Lauwestraat 
en de Grote Markt. Vanaf 
begin volgend jaar zullen die 
zittingen echter georgani-
seerd worden in de polyva-
lente zaal die momenteel 
naast de Porseleinhallen 
wordt gebouwd. Die zaal zal 
op andere dagen gebruikt 
kunnen worden voor evene-
menten waarvoor de Porse-
leinhallen iets te groot zijn. 

Nieuwe locatie lessen 
academie muziek en woord
De lessen van de Acade-
mie voor Muziek en Woord 
Menen die in het Oud Ge-
meentehuis gegeven wor-
den, zullen vanaf dit najaar 
plaatsvinden in het gebouw 
dat wordt gerealiseerd naast 
het Sint-Pauluscollege. Voor 
de leden van het Rode Kruis, 
die ook nog hun stek hebben 
in het Oud Gemeentehuis, 
wordt nog een oplossing 
gezocht. 

Verkoop Oud Gemeentehuis
Van zodra alle gebruikers het 
Oud Gemeentehuis kunnen 
verlaten, wordt het gebouw 
verkocht. Het gebouw is be-
schermd, wat betekent dat 
het gebouw sowieso be-
waard moet blijven. 

Op zoek naar werk?

Vacatures
Bibliotheekmedewerker
Deeltijds/voltijds, niveau C1-C3 (m/v/x), 
contractueel onbepaalde duur

Functie-inhoud
Je begeleidt het publiek aan de balies in de 
verschillende bibliotheekfilialen, je onder-
steunt activiteiten in de bibs en je werkt ook 
mee achter de schermen.

Verloning
Een bruto maandwedde van 1 927,37 euro 
(voor een voltijdse betrekking), een interes-
sante verlofregeling, maaltijdcheques, hos-
pitalisatieverzekering en fietsvergoeding, 
terugbetaling openbaar vervoer.

Uiterste inschrijfdatum
10 februari

Technieker Openbare Infra-
structuur en Mobiliteit 
Voltijds, niveau D1-D3 (m/v/x), contractueel 
onbepaalde duur

Functie-inhoud
Je voert onderhouds- en renovatiewerken 
aan de gemeentelijke wegen uit en bent 
verantwoordelijk voor de signalisatie, be-
wegwijzering en wegmarkeringen. Je gaat 
feestmateriaal leveren en ophalen. Kort-
om, je bent polyvalent en voert diverse 
opdrachten uit.

Verloning
Een bruto maandwedde van 1 891,81 euro, 
een interessante verlofregeling, maaltijd-
cheques, hospitalisatieverzekering en fiets-
vergoeding, terugbetaling openbaar vervoer.

Uiterste inschrijfdatum
19 februari 

Info
Personeelsdienst: 056 43 34 30, 
personeel@wevelgem.be
www.wevelgem.be/vacatures
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20 GEZONDE 
KEUZES  
IN 2020

Kook je ook soms eens een receptje van Sandra Bek-
kari? Of zie je ze graag bezig op tv, maar lukt het je niet 
om haar gerechten klaar te maken? Kom dan op 5 maart 
naar het cultuurcentrum voor haar lezing. Ze legt je nog 
eens haarfijn uit hoe haar sana-methode in elkaar zit. 
Ze geeft tal van praktische tips en voorbeelden zodat 
ook jij op een eenvoudige manier gezond en lekker kan 
eten.  Gezond eten vraagt uiteraard wat voorbereiding, 
maar ook daarover krijg je tips van Bekkari. Na de lezing 
kan je vragen stellen en signeert ze de boeken die je 
meebrengt. 

Het hele jaar door
‘Sandra Bekkari trapt met haar lezing ons traject ’20 ge-
zonde keuzes in 2020’ af’, vertelt Nele Dedeurwaerder, 
stafmedewerker Gezondheid. ‘Samen met de lokale 
dienstencentra, Logo Leieland, de ‘bewegen op verwij-
zingscoaches’, de KVLV en de sportdienst organiseren 
we het hele jaar door workshops, beweegsessies, le-
zingen, … De focus ligt telkens op bewegen en voeding. 
Het is als het ware een grote menukaart waaruit je kan 
kiezen. Elke deelnemer kan zich inschrijven per sessie, 
je kan dus van alles proeven zonder vast te zitten aan 

Hespenrolletjes met bloemkoolsaus, 
Griekse yoghurt met aardbeiencou-
lis of een broccoli-pastinaaksoepje, 
… het zijn maar enkele succesrecep-
ten van Sandra Bekkari. De geken-
de voedingsdeskundige komt naar 
Wevelgem en zet je op weg naar een 
leven zonder diëten. 

>REPORTAGE
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‘De juiste 
begeleiding 

is de 
sleutel 

tot 
succes’

Lies loopt de marathon
Lies Deruddere, één van onze gezondsheidsambassadeurs, loopt dit jaar 
voor het eerst een marathon. Lies: ‘Ik loop meestal 10 tot 16 kilometer. Het 
schijnt dat een marathon lopen echt speciaal is en daarom ga ik de uitdaging 
aan. In november loop ik in groep de marathon van Athene, op 6 december 
sta ik in mijn eentje aan de streep van de marathon in Valencia. 
Volg op Instagram Lies haar voorbereiding: @lies_deruddere.

beurtenkaarten. Wie op het einde van het jaar deelgenomen heeft aan 20 
gezonde activiteiten, kan gratis naar ons Gezond Ontbijt op 19 december.’ 

(Be)weegdagen
De komende weken kan je in de lokale dienstencentra in elke deelgemeente 
gratis naar de (be)weegdagen. Je wordt er letterlijk gewogen, wel met een 
speciale weegschaal die je vetpercentage en spiermassa berekent. Daarna 
kan je naar de beweegcoach die samen met jou bekijkt op welke manier 
je meer beweging in je dagelijks leven kan inbouwen. De (be)weegdag in 
Moorsele vindt plaats op 11 maart, die in Wevelgem op 12 maart en op 1 april 
kan je naar Gullegem. Inschrijven is niet nodig.

Workshops en sessies
Naast de beweegdagen organiseren we ook nog andere workshops en ses-
sies rond voeding en bewegen. Zo is er bijvoorbeeld een sessie rond het lezen 
van etiketten. Want reclame en het ontwerp van verpakkingen kunnen heel 
misleidend zijn. Pas als je het etiket begrijpt, weet je of een product echt 
gezond is of niet. Verder staan ook gezonde kooklessen op het programma, 
yoga, wandelingen en fietstochten, een gezondheidsquiz, begeleiding door 
de BOV-coach of een diëtist, … 

Goeie begeleiding is de helft van het werk 
We zien vaak dat goeie voornemens zoals gewicht verliezen of meer bewe-
gen al snel weer in de vuilnisbak vliegen. Met ’20 gezonde keuzes in 2020’ 
willen we dit net gaan vermijden door in te zetten op begeleiding. Niet alleen 
hou je het met wat begeleiding en coach langer vol, je bent er ook zeker van 
dat je op een goeie gezonde manier bezig bent. Want het is natuurlijk niet de 
bedoeling dat mensen zich gaan uithongeren of een blessure oplopen door 
als een gek aan het sporten te gaan. Daarnaast houden we de prijzen van de 
sessies zo laag mogelijk. Er zijn er zelfs ook heel veel gratis. 

Waarom we als gemeente van jouw gezondheid wakker liggen? 
Wie gezond eet en regelmatig beweegt, heeft minder kans op hart- en 
vaatziekten, diabetes, … en leeft langer.  Sporten geeft je energie en zorgt 
ervoor dat je beter in je vel zit. Alleen maar positieve effecten dus en daar 
willen wij je bij helpen. Samen maken we werk van een gezonde gemeente.  

www.wevelgem.be/20-gezonde-keuzes-2020

Nele Dedeurwaerder, 

stafmedewerker 

Gezondheid
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Vormingsdag en receptie 

Week van de 
vrijwilliger
Wevelgem telt meer dan 1 000 vrijwilligers. Ze zijn 
actief in verenigingen, de zorgsector, als zorgzame 
buur, … Elk jaar worden vrijwilligers in de bloemetjes 
gezet tijdens de Week van de Vrijwilliger.

Dit jaar valt de week van 29 februari tot en met 8 
maart. Op 7 maart organiseren we een vormingsdag 
met receptie voor de Wevelgemse vrijwilligers.

Meer info over vrijwilligerswerk in Wevelgem via 
www.wevelgem.be/vrijwilligers

Workshop

GEZONDE 
DRANKJES
Tournée Minérale komt terug en roept iedereen op om in 
februari geen alcohol te drinken. Want het is ok om (even) 
geen alcohol te drinken. Gelukkig wordt het aanbod al-
coholvrije drankjes almaar groter. Tournée Minérale is dan 
ook de perfecte aanleiding om nieuwe receptjes te ont-
dekken. Dinsdag 25 februari leert een gezondheidscoach 
je gezonde mocktails maken om je feestje op te fleuren of 
gewoon om je dag keigoed te starten. 
www.ccwevelgem.be/mocktails

>WIL JE EEN 
PANNENKOEK 
OF EEN 
WAFEL?
Zin in een lekkernij bij de kof-
fie of thee? Spring eind deze 
maand binnen in een lokaal 
dienstencentrum. In Gullegem 
en Wevelgem zijn er pannen-
koeken, in Moorsele wafels. 
Een deel van de opbrengst 
van de wafels gaat naar het 
initiatief Victorkracht.
» Ma 24 februari | 14 uur | OC 
de Stekke, Moorsele 
» Wo 26 februari | 14 uur | LDC 
Het Knooppunt, Gullegem
» Elke woensdag | LDC Elc-
kerlyc, Wevelgem 

namiddagFILM
 NIET SCHIETEN

Woensdagnamiddag 12 februari speelt in CC 
Guldenberg de film Niet Schieten over de 
bende van Nijvel. Met 12 punten van je UiTpas 
heb je een gratis ticket. Een los ticket kost zes 
euro. De film start om 14.30 uur. 
www.ccwevelgem.be/nietschieten

Haasje-Over
 Speelpleinwerking

In de krokusvakantie is er terug speelpleinwer-
king Haasje-Over! Nieuw dit jaar is dat je kan 
inschrijven tot en met 14 jaar. Ook Kasper en 
Haasje-Over zijn voortaan één speelpleinwer-
king. Schrijf nu in via 
www.wevelgem.be/webshop

>NIEUWS

BELEEF
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1 maart
 CULTUURPRIJS 2020

Wie wint de Cultuurprijs? Brassband Leieland, Herna 
Deleu, Mattijs Degrande, Mistral, Wibilinga, Lieven 
Vervenne of Syl Wevelgem? Kom supporteren op 
zondag 1 maart om 10.30 uur in CC Guldenberg. In-
schrijven via www.wevelgem.be/webshop

Haal maar je feestneus boven

Carnaval 
Gullegem en 
Moorsele
De Stekselorde in Moorsele viert carnaval op zaterdag 8 februari. 
Het kindercarnaval vindt plaats in OC De Stekke met om 14 uur een 
show met clown Frats en vanaf 17 uur kidsfuif. Om 20 uur zorgen 
Marijke Vanes en Louis Flion in een show voor ambiance. Prinses 
Belinda wordt die avond ook aangesteld. De toegang is voor beide 
activiteiten gratis. 
www.stekselorde.be

Carnaval Gullegem gaat van start op 14 februari met een openings-
feest. Op 15 februari vindt de prinsverkiezing plaats vanaf 19 uur: 
Vader Abraham, Stef Stuntpiloot en Hansi aus Tirol nemen het tegen 
elkaar op. Op 21 februari wordt er in 11 cafés geboemeld tijdens de 
Boemelnacht en op 23 februari trekt de carnavalstoet door Gulle-
gem. Nieuw is Vlastival – Back to the 90’s op 22 februari. Tussendoor 
zijn er de traditionele activiteiten: de seniorenshow, de kidsfuif, de 
kindercarnavalsoptocht en de revue. Place to be is telkens de tent 
op de parking in de Kerkstraat. 
www.carnavalgullegem.be

AVONDJE UIT

1

3X

2

3

Het cultuurcentrum zorgt elke 
maand voor leuke culturele 
avondjes uit. Voor februari 
tippen de programmatoren 
drie voorstellingen. 

Theater voor kinderen en 
grote kinderen
De voorstelling Kid van BOG. wordt een gekke fa-
milievoorstelling: twee aparte decors, klimmen-
de acteurs in verkleedkledij en een aparte tribune 
voor de kinderen en volwassenen. Geschikt vanaf 
8 jaar. Zo 2 februari om 18 uur in OC De Stekke. 
www.ccwevelgem.be/kid  

Liefde in het meervoud
Tegelijk van twee partners houden: kan dat? Daan 
Hugaert speelt met Elise Bundervoet en Marc 
Stroobants het theaterstuk Een paar is twee. Als 
monogamie de regel is, waarom wijken er zovelen 
af van het romantische ideaal van één ware liefde? 
Wo 26 februari om 20.15 uur in CC Guldenberg.
www.ccwevelgem.be/eenpaar  

William Boeva
William Boeva is 30 geworden. En daar wringt het 
schoentje. Er wordt zoveel verwacht van iemand 
die 30 is. Wat dan met al het leuks dat tot je 29e 
wel nog gewoon mocht? William voelt aan alles 
dat hij nu zijn leven echt in handen moet nemen.
Vr 28 februari om 20.15 uur in CC Guldenberg.
www.ccwevelgem.be/williamboeva

>DOEN



We zitten nog altijd op schema: 
begin 2021 zullen we de eerste 
lengtes kunnen zwemmen in 
ons gloednieuw zwembad. Het 
zwembad komt op de sportsite 
in Wevelgem, aan de kant van de 
Moorselestraat. 

3 baden
Het gebouw zal uit twee ver-
diepingen bestaan en drie ba-
den tellen. Het grootste is een 
25-meter sportbad dat een 
beweegbare bodem krijgt. Dat 
zal 7 zwembanen tellen, twee 
meer dan het huidige zwembad. 
Naast het grote bad is er nog 
een instructiebad, vergelijkbaar 
met het instructiebad dat we nu 
hebben. 

Peuter- en recreatiebad
Het derde bad is een peuter- en 
recreatiebad van 30 cm diep. 
Daarin komen een brede glij-
baan, kleine glijbaan en talrijke 
speelelementen. De focus in 

ons nieuw zwembad ligt op het 
‘zwemmen’: het schoolzwem-
men en baantjes- en sport-
zwemmen. Met deze attractieve 
recreatie in dit peuter- en re-
creatiebad willen we echter ook 
jonge gezinnen aan hun trekken 
laten komen. 

Extra functies
Op de eerste verdieping loopt 
doorheen de zwembadhal een 
passerelle, van waarop bezoe-
kers naar de zwemmers bene-
den kunnen kijken en er is ook 
een cafetaria die uitkijkt op het 
zwembad. Daarnaast komen er 
ook twee klaslokalen op de eer-
ste verdieping, twee kantoren, 
een vergaderruimte en een om-
kleedruimte en refter voor het 
personeel. 

Indrukwekkend bouwproject
Dat het een indrukwekkend 
bouwproject is, is een under-
statement. ‘We laten zo’n 315 

OPENWERFDAG
ZWEMBAD

Intussen zijn de drie zwembadkuipen klaar en zijn we bezig aan de eerste verdieping. Op 1 
maart houden we onze eigen openwerfdag, een unieke kans om een zwembad in aanbouw te 
bezoeken. 

vrachtwagens beton aanrukken 
voor de bouw van het zwem-
bad’, zeggen projectleider Bart 
De Riemaeker van aannemers 
Van Roey  Maes uit Gent en ar-
chitecte Orfee Barthier van LD 
architecten. ‘Er werd zo’n 6 500 
kubieke meter grond verzet bij 
het graven van de bouwput en 
er werden 80 schroefpalen in de 
grond geboord die het project de 
nodige stevigheid zullen geven. 
In totaal zal het zwembad 4 500 
vierkante meter vloer- en wand-
tegels tellen en 1 800 vierkante 
meter prefab muren. We probe-
ren zoveel als mogelijk met lo-
kale aannemers te werken, om 
de transportafstanden zoveel 
mogelijk te beperken.’

En het gaat vooruit, dat zal ie-
dereen die nu en dan langs de 
werf wandelt, kunnen beves-
tigen. De betonwanden van de 
gelijkvloerse verdieping wer-
den geplaatst, met daarop de 

>INTERVIEW
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‘In de drie 
zwembad-

kuipen wordt 
binnenkort 

water 
gepompt. Dat 

blijft dan 
1 week

 staan, zodat 
we kunnen 
kijken of de 

kuipen 
waterdicht 

zijn. ’
Koen Bekaert 

DE BOUW VAN ONS NIEUW ZWEMBAD GAAT MET RASSE SCHREDEN VOORUIT. 
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Openwerfdag 1 maart
Zondag 1 maart kan je van 13 tot 17 uur terecht voor een werf-
bezoek in ons zwembad. Meer info over het project vind je op 
www.wevelgem.be/zwembad2021. Op onze Facebookpagina’s 
van Gemeente Wevelgem en Wevelgem Sport posten we re-
gelmatig iets over de vooruitgang van dit project. Liken die 
handel dus.

‘Het is 
niet dat we 
om de paar 

jaar een 
nieuw 

zwembad 
bouwen. 

Dit is 
echt een 

unieke kans 
om een 

zwembad in 
ruwbouwfase 
te bezoeken.’

Koen Bekaert 

pompt. Tot slot vind je er ook alle 
technische installaties die nodig 
zijn in een zwembad.’ In die drie 
kuipen gaan we binnenkort 
water pompen. ‘Dat blijft dan 1 
week staan, zodat we kunnen 
controleren of onze drie zwem-
badkuipen waterdicht zijn.’ 

Openwerfdag 1 maart
Voor wie dit artikel op het puntje 
van zijn stoel en vol interesse zit 
te lezen, is er goed nieuws. Op 
zondag 1 maart houden de ge-
meente en partners een open-
werfdag. Tussen 13 en 17 uur kan 
je een kijkje komen nemen. ‘Je 
kan er onze zwembadhal van 
dichtbij bekijken en je krijgt er 
ook een woordje uitleg over het 
project’, vertelt Koen. 

Hij raadt iedereen aan om langs 
te komen. ‘Dat er in onze ge-
meente een nieuw zwembad 
wordt gebouwd, daar mag je 
best wel enthousiast over zijn. 
Het huidige zwembad werd in 
1974 gebouwd. Het is dus niet 
dat we om de paar jaar een 
nieuw zwembad bouwen. Dit 
is echt wel een unieke kans om 
een zwembad in ruwbouwfase 
te bezoeken en te zien hoe het 
zwembad, waar we met zijn al-
len nog jaren in gaan zwemmen, 
gebouwd wordt.’

betonplaat en op dit moment 
worden de betonwanden voor 
de eerste verdieping geplaatst. 
‘De kelderverdieping is klaar’, 
zegt Koen Bekaert van de dienst 
Gebouwen. ‘Uiteraard bevinden 
zich daar de drie betonkuipen 
van onze drie zwembaden. In die 
kelderverdieping kan je rond die 
zwembadkuipen lopen.’

Er werden in de kelder ook en-
kele bufferbakken voorzien. 
‘Deze bakken vangen het water 
op vanuit de overloopgoten, 
vooraleer dat water door de fil-
ter wordt gestuurd en ontsmet 
terug in het zwembad wordt ge-

 Bart, Orfee en Koen
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Wonen

Doe de 
woontest
Hoe we wonen verandert razendsnel. Wat er al-
lemaal anders wordt, is niet altijd even duidelijk. 
Daarom lanceert de Vlaamse overheid samen 
met je gemeentebestuur Thuis in de Toekomst. 
Via deze online woontest geef jij jouw gemeen-
te informatie over hoe je graag wilt wonen. En 
daarmee kunnen we samen plannen voor de 
toekomst maken.

Bovendien krijg je al een kleine inkijk in het wo-
nen van morgen.

Nieuwsgierig? 
Doe vanaf 4 februari de woontest op 
www.thuisindetoekomst.be

vuilniszakken en kadobonnen

Automaat 
moorsele
Heb je dringend vuilniszakken of Wevelgem-
se Kadobonnen nodig en is het gemeentehuis in 
Moorsele gesloten? Sinds kort kan je 24 uur per 
dag, 7 dagen op 7 terecht aan onze nieuwe auto-
maat. De automaat staat op de vernieuwde parking 
in de Secretaris Vanmarckelaan.

Je vindt er net als in Gullegem zowel grote als klei-
ne restafvalzakken en PMD-zakken, maar ook We-
velgemse Kadobonnen. 

 Afvalcontainers 
nodig? 
Wist je dat je voor je evenement niet 
alleen herbruikbare bekers kunt hu-
ren bij Mirom Menen, maar dat je ook 
rolcontainers kan lenen om afval te 
sorteren? Er was in de vorm van een 
evenementencontainer al een aanbod 
voor grotere evenementen, nu kun-
nen ook losse rolcontainers gevraagd 
worden voor kleinere activiteiten. Info 
via www.mirom-menen.be/school-

vereniging/evenementen

 Fotowedstrijd
Centrum voor ouderenzorg en thuis-
zorg Het Gulle Heem en fotogroep 
Eos organiseren samen de fotowed-
strijd ‘LENS OP DEMENSie’ in het ka-
der van het project dementievrien-
delijke gemeente. Het onderwerp 
is: dementie en warme zorg voor 
mensen met dementie. Nog tot en 
met 20 februari kan iedereen foto’s 
insturen. 
www.eos-wevelgem.be 

>QUOTE

‘Mijn 
verjaardag 
vergeten 

ze 
nooit’

>NIEUWS

Fabienne Demuynck (56) 
Schrikkeljarige uit Moorsele

29 februari is het weer zover. 
Dan kunnen schrikkeljarigen 
nog eens écht hun verjaar-
dag vieren. Wevelgem telt 22 
inwoners die jarig zijn op die 
dag en die dus eigenlijk maar 
om de 4 jaar écht verjaren. 
Fabienne is een van hen. ‘Mijn 
verjaardag vieren we andere 
jaren op 28 februari, met alles 
erop en eraan. Maar het voelt 
toch wel iets échter als ik op 
29e februari kan vieren. Mijn 
60e verjaardag binnen 4 jaar 
zal ik ook op mijn échte ver-
jaardag kunnen vieren, en daar 
ben ik wel blij om.’ 
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Veiligheid eerst

politie-
controles 
De komende maanden staan enkele extra politiecontroles 
gepland. In februari wordt onder andere in de Brugstraat, 
Kapellestraat, Kozakstraat, Rozenstraat en Wittemolen-
straat gecontroleerd op snelheid en parkeren. In maart zijn 
de Deken Jonckheerestraat, Hoge Voetweg, Kortrijkstraat, 
Markstraat, N343 of Rijksweg en Wittemolenstraat aan de 
beurt. Er wordt gecontroleerd of er niet te snel wordt gere-
den of foutief wordt geparkeerd, of automobilisten er zich 
aan de fietsstraatregels en de verplichte rijrichting houden, 
en of de volle lijn tussen twee rijstroken niet wordt over-
schreden.  
www.wevelgem.be/politiecontroles

Word pleeggezin

Pleegzorg 
gemeente
Wist je dat er vandaag meer dan 5 000 pleeggezinnen zijn 
in Vlaanderen? Ook dicht bij ons zijn er kinderen, jongeren 
of volwassenen die het moeilijk hebben. Vaak omdat hun 
ouders, kinderen of partners voor korte of lange tijd niet 
voor hen kunnen zorgen. 

Pleeggezinnen geven hen een nieuwe thuis of laten hen wat 
op adem komen.

Kan jij jouw (t)huis openstellen voor iemand extra? Dat kan 
bijvoorbeeld op een woensdagmiddag, tijdens het weekend, 
gedurende een vakantie of zelfs voor langere tijd.

www.wevelgem.be/pleegzorggemeente

>VRAAG

Op 11 februari is het Dikketruiendag. Die 
dag worden we opgeroepen om een extra 
dikke trui aan te trekken, zodat de ver-

warming enkele graadjes lager (of zelfs helemaal 
af) gezet kan worden. Die jaarlijkse campagne richt 
zich vooral op het onderwijs, bedrijven, organisa-
ties en gemeenten, maar iedereen is uiteraard wel-
kom om mee te doen.

Je kan eigenlijk het hele jaar thuis energie besparen 
door enkele eenvoudige trucjes: 
» Zet de thermostaat een graadje lager. Eén graadje 
minder zorgt al voor gemiddeld 7% minder stookkos-
ten en broeikasgassen.
» Ben je niet thuis of ga je slapen, draai de verwarming 
dan terug op 13 à 15 graden en zet de verwarming uit 
in de kamers waar niemand is.
» Sluit steeds alle deuren.
» Vermijd sluipverbruik. Dergelijk verbruik herken je 
aan de (rode) lichtjes op de toestellen.  Ook batterijla-
ders zijn grote sluipverbruikers.  Ze blijven elektriciteit 
verbruiken ook al is er niets aan verbonden. Trek ze 
dus uit het stopcontact als je ze niet gebruikt.
www.wevelgem.be/tips-om-energie-te-besparen

Christine Descheemaeker

duurzaamheidsambtenaar

?

Hoe kan ik thuis 
gemakkelijk energie 

besparen? 
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WAAROM 
BEN 

JIJ FAN 
VAN DE 

KLUSJES-
EN VERHUIS-

DIENST?

Dat alle inwoners van Wevelgem voor- 
taan een beroep kunnen doen op 
de klusjes- en verhuisdienst is een 

hele goeie zaak. Het zijn immers niet alleen 
maatschappelijk kwetsbare inwoners die een 
dergelijke dienst kunnen gebruiken, er zijn 
ook heel wat andere inwoners voor wie deze 
dienst als geroepen komt. Recent hebben 
we een oudere dame, die er na het overlijden 
van haar man alleen voor staat, met een paar 
klusjes uit de nood geholpen. Een kastje dat 
scheef hangt, een deur die sleept,… Het is niet 
iedereen gegeven om dat zelf op te lossen en 
niet iedereen heeft een groot netwerk rond 
zich bij wie hij of zij kan aankloppen in zulke 
gevallen. Die weduwe hebben we daar dus 
mee kunnen helpen en ze is ons daar heel 
dankbaar voor.

Tine Staelens (37) uit Wevelgem
Coördinator klusjes-en verhuis-
dienst

Sinds kort zijn we actief op grondge-
bied Wevelgem om er allerlei klus-
jes en verhuizen uit te voeren via het 

Sociaal Huis. Het liefst van al doen we kleine 
schilderwerken. Dat we heel uiteenlopende 
taken krijgen, zorgt voor heel veel afwisse-
ling, en dat is een grote meerwaarde. De ene 
dag zijn we een tuinhuis aan het oliën, ter-
wijl we de andere dag druk in de weer zijn om 
een verhuis uit te voeren. We kunnen er echt 
van genieten als de klant met een glimlach 
op het gezicht afscheid neemt als we na een 
opdracht terug vertrekken. Voor ons is een 
tevreden klant het allerbelangrijkste, daar 
halen we echt voldoening uit.

Ebrahim Moradi (52)
Muheiddini Abdelkader (49) 
Medewerkers van de klusjesdienst

Alle inwoners van 
onze gemeente 
kunnen voortaan 
een beroep doen 
op de klusjes-en 
verhuisdienst die 
het Sociaal Huis 
aanbiedt in samen-
werking met de vzw 
Effect. Alle kleine 
herstellings- of 
onderhoudswerken, 
waarvoor moei-
lijk een vakman 
ingeschakeld kan 
worden, komen in 
aanmerking. Waar-
om ben jij fan van 
de klusjes-en ver-
huisdienst?

‘Niet iedereen 
heeft een 

netwerk met 
handige harry’s’

‘Tevreden klanten 
is het

allerbelangrijkste’

>RONDVRAAG



15

Enkele weken terug is Johnny van zijn 
woning naar een serviceflat verhuisd. 
De dienst Thuiszorg raadde ons aan 

om een beroep te doen op de klusjes- en 
verhuisdienst. Wij hebben samen met onze 
zoon en schoondochter zoveel mogelijk 
spullen van Johnny in dozen gestopt, maar al 
de rest werd voor ons geregeld. Die mensen 
van de verhuisdienst hebben voor een ver-
huislift gezorgd om alles hier op de tweede 
verdieping binnen te krijgen, en hebben alle 
meubels afgebroken om ze hier opnieuw in 
elkaar te steken. De spullen die Johnny niet 
meer nodig had, hebben ze naar het contai-
nerpark gebracht. Ze waren heel vriendelijk 
en behulpzaam, we kunnen de verhuisdienst 
iedereen aanraden. De factuur viel uiteindelijk 
ook héél goed mee.

mantelzorgers Ronny Parmentier en 
Katrien Vermeersch uit Gullegem, met 
Johnny Parmentier (63) uit Moorsele

‘Heel behulpzame 
mensen’

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



      

  jdatelier_

Some photos of past weekend at Gullegems ontmoe-
tingsfeest #igwevelgem #stefstuntpiloot 
#photography

  jxns_vxng-

hxlxwx

fotomodel gezever 
@justyna_cybula 
#nightphotography 
#night #northface 
#dark #photograp-
hy #shotoniphone 
#igwevelgem 
#dailypaper 
#instagood 
#belgium #airmax 
#airmax95

  bart_salembier

Mister M. & The Misses 
#familytime #maurice #son 
#kid #bergelen #provin-
ciaaldomein #photograp-
hy #nikon #wideangle 
#igwevelgem #lookslikefilm 
#tobroketoshootfilm

  mama_cot

Forever.... 
12.01.2018-
12.01-2020... 
#love #rip 
#igwevelgem

  go4gym_

wevelgem

Wat een 
weekend! 
Bedankt 
iedereen!
#turnga-
lago4gym 
#sportersbele-
venmeer 
#igwevelgem

  love_walking_in_na-

ture

Stukje groen in wijk de 
Zwaenebloeme 
#igwevelgem

Breng onze gemeente in beeld. Plaats je foto’s op Instagram, Twitter en Facebook 
met hashtag #igwevelgem. Wie weet haalt jouw foto onze fotomuur!

>TAG


