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>BEELD
Contrei Live
Van 9 juli tot 26
oktober kun je
het kunstenparcours Contrei Live
gratis bezoeken,
ook in Gullegem.
Contrei Live is een
k abbelend kunstenparcours op en
langs het water in
de dertien steden
en gemeenten in
Zuid-West-Vlaanderen, georganiseerd door Intercommunale Leiedal.
Zestien kunstenaars
en ontwerpers uit
binnen- en buitenland nodigen
je uit om de streek
te verkennen en
vestigen zo het
belang op water
als kostbaar goed.
In het Groen Lint in
Gullegem komt het
kunstwerk Timeless
Waves, door kunstenaar Zilvinas Stasiulevicius, Vijf grote
schommelconstructies gemaakt van
roes t v r ij met aal
staan naast elkaar in
het landschap.
www.wevelgem.be/
contrei

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
Vergeet het niet!

sluitingsdagen
Alle gemeentelijke diensten zijn dicht op 30
april en 1, 21, 22 en 23 mei. Het Sociaal Huis is
dicht op 1 en 21 mei. De recyclageparken zijn
gesloten op 1, 2, 22 en 23 mei.

Coronavirus

1 086
BELEID
>BEZOEKERS
OPENWERFDAG DE
ZWEMKOM

De openwerfdag op 1 maart
was een succes! Meer dan
1 000 inwoners, vaste
zwembadgebruikers en
het personeel kwamen een
kijkje nemen op de werf. Ze
kregen een duidelijk beeld
van de verschillende baden.
Ook de cafetaria en de leslokalen waren al zichtbaar.
De werf lag tijdelijk stil door
de uitbraak van het coronavirus, maar de aannemer
doet er alles aan om De
Zwemkom klaar te krijgen
tegen begin volgend jaar.
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Uitzonderlijke
tijden
De uitbraak van de coronacrisis heeft een
enorme impact op ons allemaal. Ook wij
passen onze werking aan deze uitzonderlijke
omstandigheden aan.
Zo hebben we de sociale noodlijn (056 43 55
06) en boodschappendienst opgericht. We
namen contact op met alle 75-plussers in de
gemeente. Wie we niet telefonisch konden
bereiken, gingen we opzoeken om er zeker
van te zijn dat alles goed gaat.
Binnenkort krijgt elke inwoner boven de 12
jaar van ons een gratis kwalitatief en herbruikbaar mondmasker in zijn brievenbus
Onze cultuur-, sport- en jeugdprogrammatie valt voor een lange periode in het water.
Wie tickets of abonnementen kocht, wordt
vergoed. Er is een afhaalbib en onze sporten jeugddienst houden contact via filmpjes
op Facebook.
Organisatoren van evenementen kunnen
hun gehuurde materiaal of infrastructuur
kosteloos annuleren en een deel van toegekende subsidies houden.
De jaarlijkse bloemenmarkt valt in het water,
maar we delen bloemen uit aan de bewoners
van onze woonzorgcentra. Ook het personeel krijgt een bloemetje. En zo zijn er nog
tal van ‘corona-aanpassingen’. Alle info vind
je op www.wevelgem.be/corona

De maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus af te remmen hebben nog altijd
een grote impact op onze dienstverlening.
Verschillende diensten zijn gesloten, andere
werken enkel op afspraak.
De maatregelen veranderen heel snel. Wie
onze diensten nodig heeft, raden we aan een
afspraak te maken. Via ons webloket kan je
ook al heel veel zaken aanvragen en regelen
van thuis uit.
www.wevelgem.be/afspraakmaken
www.wevelgem.be/webloket

>BESTUUR
Let op!

Kleinere
wegenwerken
In de Parkstraat in Wevelgem zijn er fietssuggestiestroken en twee nieuwe zebrapaden
aangelegd. De Normandiëstraat is nu ook
duidelijk een fietsstraat dankzij de nieuwe
belijning.
Verder is er ook ribbelmarkering aangebracht
aan de fietssuggestiestroken in de Lauwestraat richting brug. Wanneer automobilisten over deze markering rijden, worden
ze gewaarschuwd door trillingen en geluid.

Koop lokaal

Steun
onze
handelaars
Lokale handelaars staan altijd klaar voor hun
klanten en geven zuurstof aan de handelskern. De lokale ondernemers proberen elke
dag het verschil te maken. Door lokaal te kopen stimuleer je de leefbaarheid en de dynamiek in je eigen buurt. Niet alleen tijdens de
coronacrisis, maar ook achteraf.
Ontdek op onze website een overzicht van
waar je nog terecht kan tijdens deze moeilijke periode. Je vindt er bovendien enkele
kleurplaten om je lokale handelaar te bedanken en een hart onder de riem te steken.

ENKELE
PUNTEN
UIT DE
GEMEENTERAAD
Er wordt 42 800 euro (excl
btw) vrijgemaakt voor een
nieuwe tractor voor onze
winterstrooidiensten. De
oude tractor was meer dan
25 jaar oud en aan vervanging
toe. Met de nieuwe tractor
kunnen we in de winterperiode fietspaden en parkings
ijs- en sneeuwvrij maken.
In de zomerperiode kan de
tractor gebruikt worden bij
verschillende opdrachten
van de milieudienst (bemesten, snoeiwerken,…).
We maken 37 250 euro vrij
om alle fietsbeugels in onze
gemeente gelijkvormig te
maken. De oude fietsrekken worden vervangen door
nieuwe, vaste fietsbeugels.
Het is gemakkelijker om je
fiets aan deze beugels te
beveiligen, en we willen met
deze investering ook wat
uniformiteit in het straatbeeld.
We maken 74 860 euro (excl.
btw vrij) voor onderhoudsen herstellingswerken aan
onze riolering. Dit budget
wordt gebruikt om onverwachte herstellingswerken
aan de riolering uit te voeren.

www.wevelgem.be/kooplokaal

Volg de
gemeenteraad
op de voet
www.wevelgem.be/
gemeenteraad
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>REPORTAGE
Midden mei starten in de Bissegemstraat voorbereidende werken aan
de voetpaden, begin juni gaan de
grote wegenwerken van start en tot
eind augustus is er geen doorgaand
verkeer mogelijk. In het stuk richting Bissegem worden de fiets- en
voetpaden heraangelegd, een stuk
rijbaan wordt vernieuwd en de bushaltes worden verhoogd.

BISSEGEMSTRAAT
DRIE MAANDEN
WEGENWERKEN
We willen het fietsers in onze gemeente zo aangenaam
mogelijk maken en we vinden het ook belangrijk dat
mensen veilig kunnen fietsen op ons grondgebied.
Daarom start in juni de heraanleg van het fietspad in
de Bissegemstraat. We vernieuwen meteen ook een
stuk van de rijweg. De projectzone omvat het stuk van
aan het kruispunt met de Hugo Verriestlaan en Oude
Ieperstraat tot aan huisnummer 267 richting Bissegem.
Verhoogde fietspaden, verhoogde veiligheid
Over bijna heel deze lengte worden de fietspaden langs
beide kanten van de weg verhoogd. Door het fietspad
fysiek hoger te leggen, scheiden we fietsverkeer van
auto’s, vrachtwagens en ander gemotoriseerd verkeer. Zo verbeteren we de veiligheid van de fietsers.
Het wegdek in de Bissegemstraat is niet overal in goeie
staat, een deel wordt daarom ook vernieuwd. Dat zijn
grote werken, doorgaand verkeer zal niet altijd mogelijk
zijn. Om de hinder te beperken, werken we in drie fases.
Verder worden er verhoogde busperrons aangelegd. Ter
hoogte van de bushaltes komt ook een bijkomend zebrapad. Tot slot zal er op het einde van de werken over
de hele lengte en langs beide kanten van de weg een
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gloednieuw voetpad liggen. Dit zal veel comfortabeler zijn dan het huidig voetpad,
zeker voor rolstoelgebruikers of mensen die met de buggy op stap zijn.
Fases om de hinder te beperken
In de eerste fase worden de voetpaden heraangelegd. Dan is er het minst hinder
en is doorgaand verkeer nog mogelijk. In de tweede fase leggen we de verhoogde
fietspaden aan en hernieuwen we het wegdek in de zone van aan het kruispunt tot
iets verder dan de eerste ingang van de supermarkt. Tijdens die fase, van 8 tot 17
juli, is er geen doorgaand verkeer mogelijk. Na het bouwverlof start fase 3 in het
stuk richting Bissegem. Daar wordt het wegdek niet heraangelegd, maar worden de
voet- en fietspaden onder handen genomen. Deze fase loopt van 10 tot 28 augustus. Tijdens het bouwverlof is er dus wel weer even doorgaand verkeer mogelijk.

Lucas Vanneste
Diensthoofd Openbare
Infrastructuur

Vertraging door corona?
Door de strenge coronamaatregelen kon de geplande infomarkt van 7 april voor
omwonenden niet doorgaan. Alle bewoners van de projectzone en een pak omwonenden kregen daarom per brief de nodige info. We hopen dat de coronamaatregelen de planning van de werken niet zullen verstoren. Mocht dit wel zo zijn, dan
zullen we hierover uiteraard communiceren.

en Mobiliteit

‘Fietsen
wordt
veiliger
door
de
verhoogde
fietspaden’

Omleidingen
De werfzone is niet toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Toch moeten de
zwakke weggebruikers geen grote omweg maken, er is een plaatselijke omleiding
voorzien, via het Lommergoed. Wagens moeten verder omrijden. Er zijn omleidingen voorzien richting Gullegem (éénrichtingsverkeer via Dappaardstraat), van en
naar Wevelgem (Hugo Verriestlaan en Koningin Fabiolastraat) en Bissegem (Oude
Ieperstraat en R8). De Aldi-supermarkt blijft tijdens de werken altijd bereikbaar
via één kant.
80 000 euro subsidies
In totaal kosten deze werken zo’n 320 000 euro (incl. btw). Een deel daarvan wordt
gesubsidieerd door de provincie West-Vlaanderen. Zo krijgen we vanuit het provinciaal fietsfonds een dikke 80 000 euro subsidies omdat we een fietspad aanleggen
op een gemeenteweg die op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk ligt.
Dit netwerk van fietspaden verbindt belangrijke stedelijke en gemeentelijke kernen. Op die manier wil de provincie de fiets als vervoermiddel voor werk, onderwijs,
winkelen en andere functionele verplaatsingen stimuleren.
www.wevelgem.be/heraanlegbissegemstraat

Drie fases
FASE 1
huisnummer 200 tot 223 – vanaf 11 mei werken aan voetpaden, doorgaand verkeer
mogelijk | 8 juni tot 17 juli - geen doorgaand verkeer mogelijk
FASE 2
huisnummer 223 tot 233 – 8 juni tot 17 juli – geen doorgaand verkeer mogelijk
FASE 3
huisnummer 233 tot 267 – 10 tot 28 augustus – geen doorgaand verkeer mogelijk
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>NIEUWS
Digitaal ontdekken

SEIZOENSVOORSTELLING CC
In de infokrant van april beloofden we jullie op 14 en
15 mei een spetterende seizoensvoorstelling. Die kan
door de coronamaatregelen niet doorgaan.
Maar, niet getreurd: natuurlijk hebben we voor jullie
nog altijd een fantastisch nieuw cultureel seizoen
klaar. Hou dan ook zeker onze website en Facebookpagina in de gaten. Je krijgt er de komende weken
niet alleen de allerbeste cultuurtips, maar er worden
ook al enkele onthullingen gedaan over ons eigen
seizoen.
www.facebook.com/wevelgemcultuur

BELEEF
Staycation

Zomer in
Wevelgem

>MONDMASKERS
Mondmaskers zullen belangrijk zijn wanneer de coronamaatregelen geleidelijk aan
afgebouwd kunnen worden.
Daarom vindt elke inwoner
ouder dan 12 binnenkort in
zijn brievenbus een gratis
mondmasker van ons. Het
zijn kwalitatieve herbruikbare maskers. Ook zelfgemaakte maskers zijn nuttig. Zelf
aan de slag? Alle info en het
goedgekeurde patroon vind
je op
www.maakjemondmasker.be
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In tijden van corona is het momenteel nog gokken hoe de
zomer er zal uitzien en wat we allemaal kunnen doen. De
cel Vrije Tijd zorgt voor een corona-proof zomeraanbod.
We zetten dit jaar in op staycation zodat er tijdens de Zomer
in Wevelgem van alles te beleven valt. Verwacht je aan leuke fietstochten, zoektochten, yoga, muzikale interventies,
activiteiten voor kinderen, leestips… Meer info op
www.wevelgem.be/zomerinwevelgem

IDAHOT
Regenboogzebrapad

Op 17 mei is het Internationale Dag Tegen Homofobie en Transfobie (IDAHOT). In Wevelgem hijsen we niet alleen de regenboogvlag,
we leggen ook drie regenboogzebrapaden
aan. De eerste komt in de Secretaris Vanmarckelaan in Moorsele.

jeugd
tips en tricks

‘Blijf in uw kot’, maar wat kan je allemaal doen
met kinderen in jouw kot? Schilderen, knutselen, buiten spelen, op berenjacht gaan, … Voor
tips en tricks kan je altijd terecht op onze website of de facebookpagina #wevelgemjeugd.”

>DOEN
Oproep

Buren
bij
kunstenaars
In 2021 organiseert Kunstwerkt ‘Atelier in Beeld’, de opvolger van
‘Buren bij Kunstenaars’. De steden en gemeenten van Zuid-West
Vlaanderen organiseren, in afwachting van de opvolger, samen een
laatste editie ‘Buren bij Kunstenaars’ op 17 en 18 oktober.
Geïnteresseerd om mee te doen?
Kunstenaars kunnen zich inschrijven tot 31 mei via
www.kortrijk.be/form/buren-bij-kunstenaars

3X STERK BLIJVEN

Er volgt ook een programmaboekje met alle deelnemers.

Fit en mentaal sterk blijven is
belangrijk. Weet je niet goed
hoe? Onze Bewegen op verwijzing-coaches geven tips.

Meer info
www.wevelgem.be/burenbijkunstenaars

www.bewegenopverwijzing.be

CC Wevelgem
3x cultuur @home

Het CC is gesloten, maar via Podium Aan Huis bekijk
je voorstellingen gewoon even online. Museumfan?
Google dan ‘Stay at Home Museum’ en word virtueel
rondgeleid! Bingewatchen? VRT NWS tipt je de beste
films & series. www.podiumaanhuis.be

1

Ulla Lust

2

Tessa De Schipper

3

Sarah Vandaele

Als het kan, sta een half uurtje vroeger op en ga
wandelen in het park of zo. Social distancing is
om 7 uur ’s morgens geen enkel probleem. Of
volg thuis een trap- of stoel-workout. Kies wat
jij het liefste doet, want dit blijf je volhouden,
ook na de quarantaine.

Wandelen is dé laagdrempelige beweegactiviteit
bij uitstek. Ga eens op zoek naar Trage Wegen
in je buurt, ontdek verrassend rustige paadjes.
Of al eens gedacht aan het luisteren van een
podcast of luisterboek bij het wandelen? Check
het aanbod van de BiB!

Zorg voor voldoende beweegmomenten én rust
in je hoofd. Probeer elk uur even te springen,
doe wat squats, jumping jacks of gewoon wat
diepe ademhalingen in de tuin. Het is belangrijk
om je bloed even rond te pompen en wat zuurstof naar je hersenen te sturen.

www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/20/serie-en-filmtips-ward-verrijcken
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>INTERVIEW

(HER)ONTDEK JE
GROENE VINGERS
Na een paar weken van ‘in ons kot blijven’, hebben we ons kot en onze tuin al uit alle mogelijke hoeken bekeken. Misschien is dit het uitgelezen moment om onze groene vingers te (her)
ontdekken? We hebben enkele leuke tips voor je opgelijst, om alleen of samen met de kindjes
het beste te maken van deze lockdown.
1 mei zou normaal de 50e editie
plaatsvinden van onze succesvolle Bloemenmarkt. Door corona wordt die markt jammer
genoeg, samen met de 45e editie van het Tuin-en Hobbysalon
en de 11e editie van het WestVlaams Kubb Kampioenschap,
naar volgend jaar opgeschoven.
Heel jammer dat we door corona
ook dit evenement moeten missen, maar we maken er volgend
jaar een topeditie van, beloofd!
Omdat we met deze infokrant
toch een beetje groen tot bij
onze inwoners willen brengen,
lijsten we hieronder enkele tips
op om zelf creatief aan de slag
te gaan in de tuin. Zo kan je ook
zonder groene vingers het beste
halen uit je tuin, je kinderen op
een leuke manier bezighouden,
een ritje naar het recyclagepark
vermijden of tijdens je wandelingen of fietstochtjes buiten wat
extra entertainment scoren.
‘Ik verwerk mijn groenafval in
mijn drie compostbakken’, zegt
10 WE ELGEM

Danny Goemare van natuurvereniging Velt. ‘Het duurt al snel
een jaar voor groen- en tuinafval
‘compost’ wordt, vandaar dat ik
met drie bakken werk. Afval dat
begint te verteren, vliegt in mijn
tweede bak, zodat ik de eerste

‘Wie niet veel
plaats heeft,
maar wel
graag kookt
met verse
kruiden,
kan misschien
denken
aan een
kruidenspiraal’
Danny Goemare

weer met vers afval kan vullen.
Voor de laatste fase vliegt het
bijna-compost in mijn derde
bak. Ik moet nooit naar het recyclagepark met mijn groen- en
tuinafval, én plantjes groeien
extra goed in mijn teelaarde als
ik die met compost meng.’
‘Je snoeiafval kan je kwijt in een
takkenwal’, zegt Griet Deprez,
ook van Velt. ‘Op een 20-tal cm
afstand van je omheining klop
je enkele paaltjes in de grond,
en daarachter stapel je je takjes die je kwijt wil. Het zorgt
voor een heel natuurlijk effect,
waardevolle insecten en egeltjes
vinden er hun thuis en het ziet
er eigenlijk nog mooi uit ook.
Ik hoef de takkenwal nooit te
ledigen, tegen dat ik er bovenaan weer wil bijstoppen, zijn de
takken onderaan verteerd. Wie
niet veel plaats heeft, maar wel
graag kookt met verse kruiden,
kan misschien denken aan een
kruidenspiraal. ‘Met dakpannen
of kasseistenen of zo kan je een
spiraal maken, waarbij je naar-

mate je het middelpunt nadert,
de grond wat hoger maakt. De
kruiden die het meeste water
nodig hebben, zoals basilicum,
peterselie, koriander,… kan je
onderaan planten, de mediterrane planten komen dan in het bovenste stuk: marjolein, dragon,
currykruid, tijm,… Ertussen kan
je bieslook planten, citroenmelisse, munt, kamille, wilde marjolein… Met een vierkante meter
oppervlakte heb je genoeg en je
hebt altijd verse kruiden ter beschikking. Opgepast, zorg ervoor dat de wortels van je munt
ingekapseld zitten, bijvoorbeeld
in een bloempot onder de grond.
Munt overwoekert anders je hele
kruidentuin.’
Nele Demaeght en Gregory Pyck
uit Wevelgem doen hun uiterste
best om kinderen Lara (10) en
Jasper (7) dezer dagen voldoende te entertainen. ‘We zijn elke
dag een paar uurtjes bezig voor
school, maar daarnaast gaan we
heel vaak wandelen, skeeleren,
of spelen we gezelschapspelle-

‘Helpen
met pap in de
tuin,
dat is wel
altijd een
dikke
hit!’
Nele Demaeght en
Gregory Pyck

tjes. Helpen met pap in de tuin,
dat is wel altijd een dikke hit!’
‘Een bijenhotel maken, dat is
echt een leuk idee om met kindjes te doen’, zegt Griet Deprez.
(Hoe dat moet lees je achteraan
in deze infokrant, bij de Week
van de Bij). ‘Daarnaast vind ik
aardappeltjes planten echt leuk
om te doen met de kinderen. Je
neemt een plastic zak waar je
onderaan wat gaatjes in prikt.
Je stopt er drie aardappelen in,
bedekt met wat aarde en rolt
de rand van de plasticzak naar
beneden, zodat de aarde aan de
oppervlakte ligt. Naarmate de

aardappeltjes groeien, doe je er
telkens een extra laagje aarde in.
Na 100 dagen heb je een zak vol
aardappelen.’
‘Daarnaast maken de kindjes
graag thee met onze munt uit
de tuin, en confituur van onze
bessen en rabarber. Als je gaat
wandelen of fietsen: het is hét
moment om paardenbloemen
te plukken. Daar kan je -raar
maar waar misschien- ook lekkere confituur van maken.’ ‘Of
lekkere paardenbloemlimonade’, valt Danny Goemare in.
‘Daar zijn onze kleinkinderen
gek op. Op het internet vind je
tal van recepten, ook van hoe je
van madeliefjes handcrème of
shampoo maakt, of limonade
van vlierbloesem. Als ik ga wandelen kom ik toch regelmatig terug thuis met wat pluksels van
onderweg”, lacht Danny.

Lara hielp papa met scheutjes planten van zonnebloemen, dille en
kerstomaatjes

Nog een laatste leuke tip: een
bonentipi. ‘Je zet een aantal
stokken in de grond, in tipivorm,
en je plant er staakbonen tegen.
Na een tijdje is je tipi volgroeid,
en kan je er zelfs in zitten, in de
schaduw. Dat vinden kinderen
ook superleuk.’

Ouders die het dezer dagen wat lastig hebben kunnen we gerust
stellen: je bent niet alleen én het is perfect normaal dat het allemaal niet loopt zoals je het zou willen. Gedragstherapeut Wim
Slabbinck heeft enkele tips. ‘Wat ik ouders kan aanraden: stel je doel
niet te hoog. Het is absoluut niet het moment om perfecte dagen
te willen beleven met het gezin. Hamer niet op wat je kinderen niet
mogen doen, maar op wat je graag zou hebben dat ze doen. Niet
‘stop daarmee!’, maar ‘het zou fijn zijn als je je in stilte kan bezighouden’, bijvoorbeeld. Probeer ook structuur te behouden. Kinderen die
normaal op zondagmiddag naar de scouts gaan, probeer misschien
wat ‘scoutsactiviteiten’ te organiseren in de tuin. Zorg dat ze activiteiten hebben waar ze kunnen naar uitkijken. Zorg ook dat je ruimte
behoudt voor jezelf, en dat je dingen apart kan blijven doen. Als je
normaal gaat volleyballen, ga op dat moment een uurtje lopen. Als
je met je vriendin naar de kookles gaat normaal, probeer met haar te
videocallen die avond, enz. Focus ten slotte op wat wél nog kan en
haalbaar is, en niet op wat allemaal niet meer kan en mag.’

gregory Pyck, Nele Demaeght en Jasper
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>NIEUWS
Coronacrisis

>QUOTE

‘Ik wist niet dat
je kan bellen
en elkaar zien
op hetzelfde
moment.
Gelukkig dat
we zo toch
nog met onze
familie kunnen
spreken’

150
Vrijetijdspakketten
Het Sociaal Huis en de jeugddienst verdeelden
naar aanleiding van Buitenspeeldag zo’n 150
vrijetijdspakketten uit aan kwetsbare gezinnen
met kinderen.
Het is niet makkelijk om kinderen voldoende
leuke activiteiten aan te bieden tijdens deze
coronacrisis. En hoewel we online een alternatieve Buitenspeeldag organiseerden, weten we
dat niet elk gezin knutsel- of spelmateriaal in
huis heeft.
In het pakket zaten er daarom lijm, papier, een
schaar, kleurplaten, … en ook de papieren versie
van de Buitenspeeldagopdrachten.

BURGER
site Sportspoor

Gaby Van Wauwe
84 jaar
Bewoner van woonzorgcentrum Elckerlyc

Bel ons gerust op
Bewoners van woonzorgcentra hebben het niet
gemakkelijk, nu ze door de
coronamaatregelen geen
bezoek mogen ontvangen. In
onze woonzorgcentra Elckerlyc en Het Gulle Heem doen
we onze uiterste best om hen
via Skype en andere moderne
technologie toch in contact te
brengen met hun familie.

LDC’s

De lokale dienstencentra Het Knooppunt Gullegem, Elckerlyc Wevelgem en Martha Moorsele zijn
gesloten. Maar we zitten ondertussen niet stil. We
bellen verschillende vaste bezoekers op, springen
bij in de werking van de woonzorgcentra, bij animatie of zorgverlening, ontvangen telefoons van
de sociale noodlijn (056 43 55 06) en coördineren
het opbellen en bezoeken van alle 75-plussers uit
onze gemeente.
Heb je een vraag? Bel ons gerust op: LDC Elckerlyc,
056 43 55 10 | LDC Martha, 056 41 22 51 | LDC Het
knooppunt, 056 43 20 80

De werken voor een nieuwe atletiekpiste en een beachvolleybalveld op
de site Sportspoor, die deze maand
zouden starten, worden even uitgesteld omwille van corona. De gemeente investeert 985 457 euro. In
het project zit de vernieuwing van de
huidige atletiekpiste, de komst van
een beachvolleybalveld en een verspringbak, nieuwe verlichting, een
omheining met toegangscontrole en
een overdekte toeschouwerszone. We
houden jullie op de hoogte!

belastingaangifte

Dit jaar zijn er door het coronavirus
geen zitdagen voor het invullen van
de belastingaangifte in de Bib in het
Park. Er is wel telefonische ondersteuning mogelijk met een medewerker van FOD Financiën. Wil je
gebruik maken van die telefonische
ondersteuning? Zodra je de envelop
van je aangifte ontvangt, kan je bellen naar het nummer op de envelop.
www.wevelgem.be/
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belastingaangifte

>DUURZAME HELDEN
in de buurt

Wandelen
en fietsen
Wist je dat al onze wandel- en fietsroutes nu ook online te
vinden zijn? Zoek uit welke route je leuk vindt en je kan ze
onmiddellijk uitprinten of downloaden op je smartphone
of GPS. Ontdek op die manier de verborgen pareltjes in de
buurt. Zie je een fout tijdens je tocht, stuur gerust jouw suggesties door naar toerisme@wevelgem.be. Veel wandel- en
fietsplezier, maar hou tijdens dat plezier zeker rekening met
de coronamaatregelen.
www.wevelgem.be/wandelroutes
www.wevelgem.be/fietsroutes

N

a een succesvolle editie vorig jaar, zijn er
dit jaar opnieuw 4 duurzame helden aangeduid: Wevelgemse burgers, scholen, organisaties, bedrijven,… die dankzij hun kleine of grote
inspanningen op vlak van armoede, gezondheid,
welzijn, milieu, energie, onderwijs, vrede, gelijkheid, consumptie of mondiale samenwerking de
wereld een mooiere plek helpen maken.
Ons eigen initiatief, de praattafels voor anderstaligen, is een van de vier duurzame helden dit jaar.
Kristien Vantomme is een van de vrijwilligers die
aan de praattafels meewerkt.

Afhaalbib

Laat je
verrassen!

Bib in het Park organiseert een afhaalbib tijdens de coronasluiting. Leden van de bib kunnen boeken, films, strips en
cd’s reserveren. Hoe werkt het? Bel (056 43 35 40) of mail
(bibliotheek@wevelgem.be) naar de bibliotheek, en geef je
naam, contactgegevens en je wensenlijstje met maximum
5 stuks door. Let op, kijk vooraf in de catalogus van de bib
(https://wevelgem.bibliotheek.be/). Boeken die zijn uitgeleend, kunnen we uiteraard niet bezorgen. Je kan het pakket
komen ophalen in het sas van de bibliotheek rond een afgesproken afhaalmoment, op een weekdag tussen 14 en 18
uur. Boeken binnenbrengen doe je altijd via de inleverschuif.

‘Anderstaligen kunnen bij ons aansluiten om Nederlands te oefenen. We starten altijd vanuit een
bepaald onderwerp, maar het wordt vaak een
informele babbel over alledaagse dingen. Als de
groep te groot wordt, splitsen we op, zodat iedereen aan bod kan komen en de schroom een beetje
wegvalt om fouten te maken. Ik haal echt veel voldoening uit mijn werk voor de praattafels, omdat je
ziet dat de deelnemers er echt iets aan hebben. Er
zijn wekelijkse praattafels in de Bib in het Park, in
LDC Martha, in LDC Elckerlyc en in LDC Knooppunt.
In de bib zijn er acht vrijwilligers, in de LDC’s telkens twee.
www.wevelgem.be/praattafelsanderstaligen
Kristien Vantomme
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>RONDVRAAG

WAT
HEB
JIJ
MET
BIJTJES?

Van zondag 31 mei
tot en met zondag 7
juni organiseert het
Departement Omgeving de zevende
editie van Week van
de Bij. Deze prikkelweek wil burgers,
bedrijven en overheden aanzetten
tot positieve acties
ten voordele van
bijen. Die vervullen een belangrijke
functie als bestuiver
van landbouwgewassen, fruitteelten
en wilde planten,
maar ze hebben het
steeds moeilijker
om te overleven.

‘Ik heb al tientallen
bijenhotels
gemaakt’

B

ijtjes zijn echt cruciaal voor het leven op
aarde. Ook solitaire bijen zoals de metselaarsbij of de hoornbij. Omdat ook zij
het steeds moeilijker krijgen, draag ik graag
mijn steentje bij. Door een nestje te voorzien
waar ze kunnen rusten en zich kunnen voortplanten. Een bijenhotel maken is echt héél
eenvoudig. Je kan vertrekken van een nestkastje waar je de voorzijde van wegneemt,
maar eigenlijk is zelfs een oud conservenblik,
een wijnkistje of een andere harde doos geschikt. Je mag dat volsteken met van alles:
dennenappels, hooi, een snelbouwsteen,… Insecten vinden sowieso de weg ernaartoe. Als
je echter in het bijzonder bijtjes wil aantrekken, moet je er rietstengels in samenbundelen. Belangrijk is dat je die niet afknipt, maar
afslijpt met een slijpmachinetje. Er mogen
immers geen barsten zijn in de stengels. Een
houtblok waar je gaatjes in boort van 2 tot
10mm breed en minstens 5cm diep, daar kan
je bijtjes ook al een plezier mee doen.
Ide Desplancke (64) | Natuurgids
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‘Het kunstwerk
leeft’

B

innenkort kan je dankzij de bijtjes in
het park opnieuw van kunstwerk Relais genieten, waar ik samen met de
gerenommeerde Franse kunstenaar Céleste
Boursier-Mougenot heb mogen aan werken.
De geluiden van een nest bijen in het ene prieeltje sturen een mist- en lichtinstallatie in
het andere prieeltje van het park aan. Ik vind
het echt super dat ik hieraan heb mogen meewerken. Het was echt een uitdaging om alle
omstandigheden goed te krijgen, zodat de
bijtjes zich er thuis zouden voelen. Het toffe
eraan voor mij is dat het een kunstwerk is dat
leeft, waar je dus moet blijven aan werken en
aanpassingen moet blijven doen. Uniek, en ik
nodig iedereen uit om deze zomer weer eens
te komen kijken.

Bram Desloovere (35) | Imker kunstwerk Relais

>SERVICE
TOT JE
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…

‘Destijds
meegewerkt
aan de
bijenwandeling’

T

wee jaar geleden werd er naar aanleiding van de Week van de Bij een bijenvriendelijke wandeling door onze
gemeente gelanceerd, een wandeling van
4,5 km langs enkele populaire plekjes bij bijen.
De wandeling passeerde ook langs samentuin
‘Eigen Kweek’, waar ik mee mijn schouders
onder zet, en samen met mijn collega-initiatiefnemers voor de samentuin heb ik destijds meegewerkt aan de bijenwandeling. Die
wandeling wordt nieuw leven in geblazen. Je
vindt de flyer op www.wevelgem.be/bijenwandeling. Daarnaast ben ik zelf ook imker. Ik
heb zelf een bijenkast, om meer te weten te
komen over bijtjes, maar ook uit ecologische
overtuiging. Bijtjes zijn essentieel voor de
bestuiving en het evenwicht in de natuur, en
we moeten hen helpen waar we kunnen. Wat
mensen zelf kunnen doen? Géén pesticiden
gebruiken in hun tuin.

info@wevelgem.be
www.wevelgem.be
@Wevelgem8560
#Wevelgem #igwevelgem
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

Jan Detavernier (39) | Imker
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vespa_rider_
belgium

MERCI VANUIT MIJN
KOT aan iedereen
die in deze dagen
voor ons zorgt, om
de strijd tegen het
Coronavirus te winnen.(de zorgsector,
de mensen in de
supermarkt....
#mercivanuitmijnkot #supermarket #supermarkt
#zorgsector

lotte_biesbrouck

#igwevelgem #berenjacht #langsdeleie

>TAG

engelsbarbara

Laten we lief zijn
voor elkaar in deze
periode. Zorg voor
elkaar, help elkaar
waar je kan, draag
je steentje bij op
een passende
manier.
#zorgenvoorelkaar
#hartjesstoep
#weeslief
#denkaanelkaar
fien.tje

vantastic.

#rondetegencorona
#igwevelgem
#zorgvoorelkaar
#blijfinuwkot
#stayhome
#samenstaanwesterk

heartbeat

hanne_qui

Take a walk in the park
#beatcorona #igwevelgem
#tparkwevelgem #zonnetje

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

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

Samen buiten een kamp
bouwen en wilde
plannen smeden.
Jongens onder
elkaar
#getoutstayout
#camplife
#familyfirst
#familytime
#coronaproof
#outdoorkid
#natuurkind
#naturekid

