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13 elektriciteitskasten verspreid over
onze gemeente zullen een kleurrijke
make-over krijgen, naar het ontwerp
van creatieve Wevelgemnaars.
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>BEELD
Eerste
regenboogzebrapad
17 mei is de Internationale Dag tegen Homofobie en
Transfobie. Een ideale aanleiding voor
ons om het eerste
regenboogzebrapad aan te leggen in
onze gemeente. Dit
speciale zebrapad
ligt in de Secretaris
Vanmarckelaan in
Moorsele. De komende jaren komt
er ook in Gullegem
en Wevelgem een
kleurrijk exemplaar.
Hiermee tonen we
dat iedereen het
recht heeft zichzelf
te zijn. Want nog
elke dag vechten
velen tegen onbegrip, afwijzing of
vooroordelen. Wil
je graag meewerken
aan ons actieplan
‘Wevelgem in Kleur
2020-2022’ of wil
je mee de belangen
van de LGBTQ-gemeenschap behartigen, neem dan
contact op met
gelijkekansen@
wevelgem.be.

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 (ook sport,
jeugd, cultuurcentrum, bibs) en het Sociaal
Huis zijn gesloten op pinkstermaandag 1 juni.
Ook de recyclageparken zijn dan dicht.

Coronavirus

357
BELEID

exitstrategie
in fases
Sinds een kleine maand worden de coronamaatregelen stap voor stap afgebouwd. Zo
mogen er maximum 30 personen met respect voor de sociale afstand aanwezig zijn
bij huwelijken, zijn scholen deels opgestart,
is er beperkt bezoek mogelijk in woonzorgcentra, …
Elke inwoner (vanaf 12 jaar) kreeg intussen
van ons een mondmasker in de bus. Draag
een masker in situaties waarbij je de nodige
1,5 meter afstand niet kan bewaren.

>ONLINE
AFSPRAKEN
De afgelopen maanden
werkten zo goed als al onze
diensten op afspraak. Bij
Burgerzaken werden van half
maart tot eind april zo’n 360
afspraken vastgelegd. Ook
in niet-coronatijden is een
afspraak maken mogelijk én
superhandig. Want je hoeft
niet te wachten en onze medewerker kan je bezoek al
optimaal voorbereiden.
www.wevelgem.be/
afspraakmaken
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De medewerkers van het Sociaal Huis, gemeenteloket en de deelgemeentehuizen
staan altijd tot je dienst, maar maak wel
een afspraak. Op die manier vermijden we
dat er te veel mensen bijeen zitten in een
wachtruimte. Intussen blijven onze sociale
noodlijn en boodschappendienst nog altijd
actief. En vanuit de gemeenteraad zijn er drie
werkgroepen aan de slag: rond evenementen en verenigingen, economie en welzijn.
Zij werken steunmaatregelen uit voor deze
sectoren die zwaar getroffen worden door
de coronacrisis.
www.wevelgem.be/corona

Het zwembad, de sporthallen en het cultuurcentrum blijven omwille van de coronamaatregelen ten minste tot 8 juni dicht.
Op het moment dat deze infokrant naar de
drukker ging, was er nog geen bijkomende
informatie over een mogelijke opening. Het
kan zijn dat de situatie tussen het versturen
naar de drukker en het verdelen in de brievenbussen veranderd is. De meest actuele
info vind je op onze website
www.wevelgem.be/corona

De bibs werkten een tijdje met een afhaalsysteem, maar zijn sinds 25 mei weer gedeeltelijk open. Bib in het Park is elke namiddag
open, behalve op woensdag want dan is er
afhaalbib. In de filialen in Gullegem en Moorsele is er op maandag en donderdag afhaalbib. Er gelden veiligheidsmaatregelen. Bekijk
ze hier:
www.wevelgem.be/heropeningbib

www.wevelgem.be/diensten
www.wevelgem.be/afspraakmaken

>BESTUUR
Wegenwerken

Op zoek naar werk?

Vacatures
Grafisch medewerker
Voltijds, contractueel, bepaalde duur
(18 augustus tot en met 31 december)
Functie-inhoud
Je biedt grafische ondersteuning op vlak van
interne en externe communicatie via video,
tekst, beeld, … Je maakt de infokrant op,
onderhoudt de website en het intranet en
beheert onze sociale mediakanalen.
Profiel
Je heb een bachelordiploma of een diploma
van het hoger onderwijs van één cyclus of
daarmee gelijkgesteld.
Uiterste inschrijfdatum
15 juni
Info
Personeelsdienst: 056 43 35 27
personeel@wevelgem.be
www.wevelgem.be/vacatures

Verantwoordelijke techniek
en logistiek – Mirom Menen
Voltijds, contractueel (onbepaalde duur),
bachelor
Je bent medeverantwoordelijk voor de afdeling techniek en logistiek. Je doet het technisch beheer en onderhoud van de hoofdzetel, recyclageparken en staat in voor de
vlotte werking van het transport. Je hebt een
bachelordiploma in een technische richting of
studeert hierin binnenkort af.
Uiterste inschrijfdatum
7 juni

Heraanleg
Bissegemstraat
Vanaf 8 juni wordt de Bissegemstraat volledig afgesloten. Er zijn omleidingen voorzien. Voor fietsers en voetgangers is er een
korte plaatselijke omleiding. De aannemer
heeft intussen een deel van de voetpaden
vernieuwd en start nu met het vernieuwen
van het wegdek. Daarnaast worden ook de
fietspaden verhoogd.
Het einde van de werken is onder normale
omstandigheden voorzien op 31 augustus. Bij
de start van het nieuwe schooljaar zullen de
werken dus klaar zijn.
www.wevelgem.be/
heraanlegbissegemstraat

ENKELE
PUNTEN
UIT DE
GEMEENTERAAD
In 2007 werd de turnhal in de
Porseleinhallen in gebruik
genomen. Die wordt intensief gebruikt door turnclubs
Go4Gym en Jong Moorsele,
en ook door de leerlingen
van het Sint-Pauluscollege.
In het verleden werden de
turnmatten en de turnvloer
al vervangen. Nu zijn de valkuilen en de tumblingbaan
aan de beurt. De drie valkuilen worden vernieuwd.
Dat zijn de drie putten in
de vloer die op die manier
aangekleed zijn zodat ze de
turners na een sprong of val
van een toestel kunnen opvangen. De bovenste laag
van de tumblingbaan wordt
vervangen. Er wordt 110 644
euro (excl btw) voor vrijgemaakt.
Nieuw samenwerkingsverband met Katjeduk VZW
voor 2020 – 2025 wordt
goedgekeurd. De speelpleinwerking is er voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar.
Katjeduk VZW zal ook de
komende vijf jaar instaan
voor de speelpleinwerking
in Wevelgem gedurende de
maand juli en in Gullegem,
tijdens twee weken in juli.
Op het speelplein wordt er
de komende vijf jaar sterk
ingezet op duurzaamheid,
inclusie en toegankelijkheid.

Volg de
gemeenteraad
op de voet

Info

www.wevelgem.be/

www.mirom-menen.be/nieuws/vacature

gemeenteraad
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>REPORTAGE
Zaterdag 20 juni is wereldvluchtelingendag. Een dag waarop de Verenigde Naties aandacht vragen voor
alle vluchtelingen. Daarom gunnen
we je een blik achter de schermen
in onze lokale opvanginitiatieven
(LOI). Maatschappelijk werker Miet
begeleidt onder andere Mario uit El
Salvador.

WERELDVLUCHTELINGENDAG

HET LEVEN IN
EEN LOKAAL
OPVANGINITIATIEF
Mario
Mario is 24 en komt uit El Salvador. Een dik jaar geleden
kwam hij aan in Brussel, na een paar maanden in het
asielcentrum kon hij naar een LOI in Wevelgem. Mario:
‘Ik ben mijn vaderland ontvlucht voor het bendegeweld.
Drie rivaliserende bendes maakten niet alleen elkaar
af, maar ook onschuldigen. Ik ben zelf op het nippertje
aan de dood ontsnapt. Dat was voor mij de reden om El
Salvador te verlaten.’
Ik zie er niet uit als een Belg
‘Hier woon ik met twee anderen samen, een Palestijn en
een Koerd. We komen overeen en respecteren elkaars
privacy. Wevelgem is een leuke plek, alleen jammer dat
ik nog niet veel mensen ken. Ik zie er natuurlijk niet uit
als een Belg en dat schrikt mensen misschien wat af.
Mijn procedure is lopend. Ik hoop echt dat ik hier mag
blijven, ik ben ook al volop Nederlands aan het leren.
Ik hoop dat ik hier aan de slag kan als auto- of treinmecanicien.’
27 vluchtelingen
‘Normaal ga ik elke week langs in de huizen,’ vertelt
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Mario

maatschappelijk werker Miet Esprit ‘maar door de coronacrisis werden de bezoeken even opgeschort. Gelukkig kan ik met de meesten videochatten en heeft
WhatsApp een goeie vertaalfunctie. In Wevelgem hebben we 27 plaatsen, verspreid
over zes huizen. Het aantal opvangplaatsen wordt in samenspraak met de lokale
overheid en Fedasil opgebouwd en afgebouwd naargelang de nood aan opvang.
Tijdens de asielcrisis van 2015 hadden we 43 plaatsen, daarna werd er afgebouwd
tot 22 plaatsen. Dit najaar werden terug 5 extra plaatsen gecreëerd op vraag van
Fedasil.’
Om de beurt het huis poetsen
‘Elke bewoner heeft een eigen kamer, maar deelt de leefruimte, keuken en badkamer met zijn medebewoners. Er is een beurtrol voor het onderhoud. Elke week
spring ik binnen en controleer ik of alles netjes gepoetst is, of iedereen zijn taken
gedaan heeft en hoe het gaat met de bewoners. Als alles in orde is, krijgt elk zijn
leefgeld. Daarmee kopen ze eten, shampoo, …’
Miet Esprit
maatschappelijk werker

‘Ik heb
al eens na
jaren
telefoon
gekregen
van iemand
die
uiteindelijk
in Italië
terecht
gekomen is
en me
dat wilde
laten
weten’

Luide telefoontjes
‘In ons grootste huis zitten zeven mannen samen. Die komen allemaal uit andere
landen, sommigen kunnen onderling zelfs niet met elkaar communiceren. Dat is
niet evident en dat levert soms wat spanningen op. Ze zitten ook allemaal in een
asielprocedure, dat draait voor sommigen niet uit zoals ze gewenst hadden. Zo’n
tegenslag heeft een impact op de sfeer daar in het huis. Ik werk al 18 jaar in de
LOI’s en over het algemeen verloopt alles wel goed. Vorig jaar hadden we wel wat
problemen met overlast, meestal ging het over te luid telefoneren ’s avonds laat,
maar dat is nu weer beter.’
Landen met een hoge erkenningsgraad
‘Elke asielprocedure start in principe in een asielcentrum. Na 4 maanden kunnen
vluchtelingen uit een land met hoge erkenningsgraad hun overplaatsing naar een
LOI aanvragen. Dat gaat om landen als El Salvador, Eritrea, Libië en Syrië. Een LOI
biedt hen meer zelfstandigheid en vrijheid: in een asielcentrum krijgen ze een bed in
een slaapzaal, kunnen ze niet zelf koken, ze krijgen 7 euro zakgeld per week om iets
kleins zoals tabak te kopen. In een LOI hebben ze hun eigen slaapkamer, ze moeten
zelf koken dus ook kiezen wat ze eten. Ze delen hun dag in zoals ze zelf willen.’
Met sommigen bouw ik een goeie band op
‘Wij volgen de bewoners intens op. We sporen hen aan om Nederlands te leren,
helpen hen op weg bij het zoeken naar een huis of werk. Zij blijven in het algemeen
anderhalf jaar tot twee jaar in het LOI. Tijdens die periode bouw ik met de meesten
wel een goeie band op. Sommigen helpen me nadat ze op eigen benen zijn gaan
staan nog altijd met tolken. Ik werd zo ook eens opgebeld door iemand die uiteindelijk niet in ons land is gebleven, maar wel in Italië verblijfsrecht had gekregen.
Het is fijn om te weten dat ze het goed maken.’

Wat is een lokaal opvanginitiatief (LOI)?
De lokale opvanginitiatieven zijn opvangstructuren die beheerd worden door
de lokale besturen en waar asielzoekers materiële hulp krijgen zolang hun
asielprocedure loopt. Het zijn meestal gemeubelde woningen met een basisuitrusting, waardoor de bewoners zelf in hun onderhoud kunnen voorzien.
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>NIEUWS
Doewa-Checkta

Zomer voor
kinderen en
jongeren
We hebben de zomereditie van het Doewa-Checkta
magazine niet kunnen uitbrengen. Het coronavirus
zorgde ervoor dat de situatie te onzeker bleef om
info te verspreiden over activiteiten tussen mei
en september. We hebben door het virus ook de
inschrijvingen voor sportkampen en speelpleinwerking uitgesteld. Maar we verwachten over de
speelpleinwerking en kampen weldra meer nieuws.
Hou hiervoor zeker onze website in de gaten www.
wevelgem/jeugd of volg het op de gemeentelijke
Facebookpagina www.facebook.com/ Wevelgem8560.

BELEEF
ALTIJD BIB

VOORLEESFILMPJES

> DAISYLUISTERBOEKEN
Ook als je ogen niet goed
meer meewillen, kun je toch
blijven lezen. In de bib kun je
gratis Daisy-luisterboeken lenen. Ze worden in een studio
ingelezen door professionele
sprekers en op cd gezet. Met
een Daisy-speler kun je het
boek doorbladeren, fragmenten opnieuw beluisteren,
stiekem vooruit lezen, een
bladwijzer plaatsen ...

Slaat de verveling bij jouw peuter of kleuter toe? Tot aan
de zomervakantie lezen onze huisvertelsters wekelijks de
leukste, mooiste en ontroerendste prentenboeken voor.
Welk verhaaltje wordt het deze week? Rupsje Nooitgenoeg?
Eefje Donkerblauw? Of misschien wel een vervolg op Merel
en Moussa? Zoek een gezellig plekje uit, druk op ‘play’ en
duik samen met je kinderen in een bijzonder verhaal!
Iedere woensdag op www.wevelgem.be/voorleesfilmpjes
of Facebookpagina Wevelgem Cultuur.

Zomer in Wevelgem
Fietstocht

Onze fietstocht ‘Zomer in Wevelgem’ van 20
km doorheen Gullegem, Moorsele en Wevelgem brengt je via leuke wegen langs kunst,
erfgoed, Leiespots en nog veel meer. Je kan
de route en gids downloaden op je GSM of
GPS en ook afdrukken. www.wevelgem.be/
fietsroutes
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inspiratie
Altijd iets te beleven

Ongeacht hoe de komende weken er zullen
uitzien en welke maatregelen we nog in acht
zullen moeten nemen in het kader van de coronacrisis, inspiratie om jezelf en je gezin te
entertainen vind je nog steeds via
www.wevelgem.be/altijdietstebeleven

>DOEN
DIGITAAL GENIETEN

CULTUUR@HOME
Het CC houdt zijn deuren gesloten tot 15 augustus. Maar thuis kan je
genieten van een portie cultuur. Surf naar www.uitinhuis.be en blijf
niet op je cultuurhonger zitten! Weet je niet of theater iets voor jou
is? Klik dan op ‘Theater online: 5 voorstellingen voor beginners’ en
ontdek vijf heerlijke, toegankelijke voorstellingen. Misschien neem
je binnenkort wel plaats in de zitjes van ons eigen CC?
Wie liever niet al te lang stil zit, opent beter ‘7x originele online workshops’. Wat dacht je van een online lessenreeks mondharmonica,
Oriëntaalse dans of een cursus improvisatietheater? Voor wie er maar
niet genoeg van krijgt, voorzien we komend seizoen trouwens zelf
heel wat leuke workshops.

3X HORECA

Hou alvast onze Facebookpagina in de gaten. We delen er niet alleen
de beste cultuurtips, maar er worden ook al enkele onthullingen gedaan over ons eigen seizoen.

Wellicht krijgen we deze maand
nieuws over een eventuele heropening van de horeca. Tot dan
kunnen we proberen de horeca
bij ons thuis binnen te brengen
met deze drie tips:

www.facebook.com/wevelgemcultuur

Doe mee
Bebloemingswedstrijd

Heb je een mooie voortuin, is je gevel versierd met
mooie bloembakken of woon je op een hoeve die
met groen en bloemen is aangekleed, schrijf je dan in
voor de jaarlijkse Bebloemingswedstrijd. Voor meer
info kan je terecht in het gemeenteloket of mail naar
bart.seynhaeve@wevelgem.be.

1

Apero @ home

2

Ontbijt @ home

3

Resto @ home

Wat denk je van een lekkere mocktail? Mix en
zeef 5 frambozen en het sap van ¼ citroen. Voeg
een scheutje grenadine van rode vruchten toe.
Vul het glas verder aan met schweppes hibiscus.
Probeer je boodschappen zoveel mogelijk lokaal
te doen. www.wevelgem.be/kooplokaal

Van weekendjes weg, met een feestelijk ontbijt,
kunnen we voorlopig alleen nog maar dromen.
Maar misschien dat een ontbijtmand toch al
voor een leuke extra kan zorgen. Enkele zaken
in Wevelgem kunnen je daar zeker en vast bij
helpen. www.wevelgem.be/kooplokaal

Heel wat restaurants bieden takeaway aan in
deze coronatijden. Het is een ideale manier om
je favoriete restaurants te ondersteunen, én
toch een beetje het gevoel te krijgen van een
‘avondje uit’ als je al zelf niet moet koken. Op
www.wevelgem.be/kooplokaal vind je ook
wie takeway aanbiedt.
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>INTERVIEW

KUNST IN HET
STRAATBEELD
CONTREI LIVE | SURPRIEZE

Twee kunstenprojecten in onze gemeente zullen komende zomer onze gedachten even
helpen afleiden van corona. 13 elektriciteitskasten verspreid over onze gemeente zullen een
kleurrijke make-over krijgen, naar het ontwerp van creatieve Wevelgemnaars. En in het Groen
Lint in Gullegem komt een kunstwerk om het belang van water te benadrukken.
Contrei Live
In 2020 bestaat de West-Vlaamse Intercommunale Leiedal 60
jaar. Dat wordt gevierd met
Contrei Live, een kunstenproject dat de ruimte en het landschap op een bijzondere manier
in de kijker zet en de burger de
streek wil helpen ontdekken met
een andere bril. Van 9 juli tot 26
oktober kan je Contrei Live gratis bezoeken. Het kabbelende
kunstenparcours leidt je langs
het water in de dertien steden en
gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen.
‘Zestien ontwerpers uit binnen-en buitenland nodigen je
uit om de streek te verkennen en
vestigen het belang op water als
kostbaar goed’, zegt Sanne Loncke, vrijetijdsmedewerker. ‘In het
Groen Lint in Gullegem komt het
kunstwerk Timeless Waves, door
kunstenaar Zilvinas Stasiulevicius. Vijf grote schommelconstructies gemaakt van roestvrij
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metaal staan naast elkaar in het
landschap.’
We zijn heel blij met de komst
van Timeless Waves. ‘Het is een
kunstwerk dat klein en groot

‘Ik probeer
mijn foto’s
‘anders’
te maken,
zodat ze
opvallen,
zodat je
er nog een
keer naar
kijkt…’
Geert Casier

aanspreekt en dat kunst en natuur in harmonie samenbrengt’,
zegt Sanne. En ook de locatie
kon haast niet beter. ‘Het ligt
naast een goeie fietsverbinding
tussen Gullegem en Heule. Bovendien zet het een minder bekend plekje in de kijker. Gullegemnaars kennen het Groen Lint
ongetwijfeld, maar dit kunstproject is een ideaal moment waarop ook inwoners van Moorsele
en Wevelgem eens op de fiets
kunnen springen om naar het
Groen Lint af te zakken. Het zal
een ideaal rustpunt vormen voor
een tocht door de gemeente.’
Surprieze
Daarnaast pakken we als gemeente ook uit met het kunstenproject Surprieze. 13 elektriciteitskasten verspreid over onze
gemeente zullen een kleurrijke
make-over krijgen, naar het ontwerp van creatieve Wevelgemnaars. ‘Het idee kwam er nadat
we twee elektriciteitskasten al

een dergelijke make-over gaven:
die op het Sint-Maartensplein in
Moorsele en die bij de Sint-Hilariuskerk in Wevelgem’, zegt Sanne. ‘Het leek ons een leuk idee
om méér elektriciteitskasten op
te leuken. Geef toe, een echte
meerwaarde zijn die niet voor
het straatbeeld. Dankzij Surprieze kunnen we daar verandering
in brengen.’
We lanceerden een oproep om
leuke ontwerpen te vinden. ‘Daar
kwam echt veel reactie op’, zegt
Sanne. ‘We hebben, samen met
een jury, 13 ontwerpen uitgekozen voor 13 elektriciteitskasten
in onze gemeente. ‘Het is echt
een hele mooie variatie geworden. De leerlingen van het
derde leerjaar van basisschool
Gulleboom maakten -nog voor
de coronacrisis- elk een apart
kunstwerkje waar de juffen één
geheel van hebben gemaakt.
Interieurarchitect Jonas Depoortere maakte een collage

‘In het
Groen Lint
in Gullegem
komt het
kunstwerk
Timeless
Waves,
vijf
grote
schommelconstructies
gemaakt
van roestvrij
metaal
naast
elkaar
in het
landschap.’
Sanne Loncke

van herkenbare en kenmerkende elementen uit groot-Wevelgem, in het effect van een blauwe balpen met schaduwen in
grijswaarden die voor diepte en
perspectief zorgen. ‘Als voorbijganger/toerist is het interessant
om een impressie te krijgen van
groot-Wevelgem’, zegt Jonas.
‘Als voorbijganger/inwoner is het
leuk om bij bepaalde herkenbare
plaatsen herinneringen op te halen. Aan de Wevelgemnaar om te
ontdekken!’

Michel Samyn baseerde zich op
Mondriaan, fotograaf Geert Casier bracht dan weer Gullegem
Koerse in beeld. ‘Fotografie is
mijn manier om mooie dingen
te delen met anderen, te bewaren, en nooit meer te vergeten’,
zegt Geert. ‘Ik probeer mijn
foto’s ‘anders’ te maken, zodat
ze opvallen, zodat je er nog een
keer naar kijkt… Mijn foto van
de renners is genomen op dé
kermiskoers van Vlaanderen:
Gullegem-koerse. Boven op de
brug tussen Gullegem en Moorsele had ik een mooi uitzicht, en
met behulp van een statief kon
ik een trage sluitersnelheid toepassen. Ik stuurde de foto in voor
de wedstrijd van CEWE, thema
‘Made in Belgium’ en won er de
eerste prijs mee.’
Julie Beck, leerkracht plastische
opvoeding, liet zich dan weer inspireren door haar reis naar Ghana. ‘Enkele jaren geleden besloot
ik om voor een paar maanden
vrijwilligerswerk te verrichten
in Tamale, Ghana. Op de kasten
zijn 2 van de 8 kinderen uit mijn
Ghanees gastgezin afgebeeld.
Ik gebruik foto’s van de tijd daar
vaak als basis om schilderijen te
maken. Mijn manier om de herinneringen levend te houden en er
elke dag bij het thuiskomen aan
terug te denken.’

Jonas Depoortere

Er is trouwens nog meer kunst
op komst: in september krijgen
drie muren in onze drie deelgemeenten een make-over door
The Crystal Ship. Door de coronacrisis is dat project wat achteruit geschoven. Meer nieuws in de
infokrant van september.
www.wevelgem.be/streetart

Wie Surprieze wil ontdekken, kan dat gerust met de fiets. Op
onze website komt er een plannetje met alle locaties. Onder
meer de elektriciteitskasten aan de ingang van Bergelen, op
site Sportspoor en in de Goudbergstraat krijgen een nieuwe
look. www.wevelgem.be/surprieze
www.wevelgem.be/contrei

KUnstwerk leerlingen Gulleboom
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>NIEUWS
Coronacrisis

>QUOTE

‘Ik heb mijn juf
hard gemist
tijdens de
coronaperiode. Ik
kleur dus een
mooie tekening voor haar.
Wat zal juf blij
zijn’

basisregels
Om een heropflakkering van COVID-19 te voorkomen, is het belangrijk om de geleidelijke opheffing van de maatregelen te respecteren.
Volg daarnaast ook deze 5 preventieve richtlijnen:
» Blijf thuis als het kan, en zéker als je ziek bent.
» Was je handen regelmatig met water en zeep.
» Hou minstens 1,5 meter afstand.
» Beperk je fysieke sociale contacten.
» Draag een mondmasker op het openbaar vervoer en op drukke openbare plaatsen.
www.info-coronavirus.be

BURGER
Blokruimte

Tot 30 juni kunnen onze studenten
opnieuw terecht op drie locaties om
samen te studeren, telkens tussen 9
en 22 uur: de Porseleinhallen in Wevelgem, de Cerf in Gullegem en de
sporthal in Moorsele. Daar worden
plaatsen voorzien voor respectievelijk
100, 40 en 30 personen. We houden er
enkele strikte veiligheidsmaatregelen
in acht. Inschrijven kan via www.we-

Charlotte
Derde kleuterklas
Gullegem

Kinderen die hun juf of meester willen bedanken voor het
fijne schooljaar, kunnen dat
met een leuk dansje of een
zelfgemaakt liedje of tekening. Je kan ook een van de
kleurplaten op www.wevelgem.be/bedank-je-juf-meester afdrukken en inkleuren.
Wedden dat ze superblij zijn
met hun bloemen- of draakjekleurplaat?

gezellig

10 picknickbanken

De gemeente koopt 10 verplaatsbare picknickbanken aan. Deze worden tijdens de zomermaanden
in groenzones of langs wandelpaden geplaatst
(indien toegelaten i.h.k.v. coronamaatregelen).
Een deel daarvan zullen als extra banken ingezet
worden in het Park. Er komen er ook enkele in de
groene bufferzone langs de Muizelstraat. De resterende picknickbanken worden tijdelijk ter beschikking gesteld aan buurten of wijken die dit wensen.

velgem.be/webshopjeugd

Dichtbundel Jeroen
Messely

Op 13 juni verschijnt ‘Nachtlus’,
de eerste dichtbundel van Jeroen
Messely. De nachtlus, dat zijn de
onchristelijke uren van de nacht
waarin de televisie haar programma’s in een eindeloze loop zet. In
dat tijdslot ontstonden de soms
melancholische, soms stoutmoedige, maar altijd muzikale gedichten
van dit debuut.
www.wevelgem.be/nachtlus
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>DUURZAME HELDEN
vzw tastoe

voedselpakketten
Vzw Tastoe zorgt één keer per maand voor een voedselpakket voor cliënten van het Sociaal Huis. De gezinnen, zo’n 110
zijn het er, halen dit elke laatste dinsdag van de maand op.
Tijdens de Coronaperiode worden de pakketten aan huis
geleverd na telefonisch contact met de cliënten. Dit is een
hele organisatie die vooral door vrijwilligers wordt gerund.
De pakketten worden samengesteld en verdeeld over verschillende auto’s die elk een toer door Wevelgem rijden.

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.
Helena Schotte (21) is een van de vier duurzame
helden dit jaar. Met haar blog ‘kleine grote daden’
op http://helenaschotte.be geeft ze mensen een
duwtje in de rug naar een milieuvriendelijker leven.

start inschrijvingen

kunstonderwijs
In Wevelgem kan je een opleiding in de beeldende kunsten
of in de muziek of het woord volgen. Vanaf 6 jaar kan je
kind al toveren met klanken en woorden in de initiatieklas
voor muziek en woord. Vanaf de derde kleuterklas kunnen
ze terecht in het Atelier voor Plastische kunsten.

‘Veel mensen willen hun ecologische voetafdruk
verkleinen. Helaas zijn duurzame alternatieven niet
makkelijk te vinden. Ik wil zelf ook niet mijn hele
leven omgooien of veel meer uitgeven om het milieu te sparen, maar dat is niet nodig. Ik geef tips
die je gemakkelijk kan toepassen in je dagelijkse
routine. Herbruikbare wattenschijfjes, shampoo in
zeepvorm in plaats van in plastic flessen, enz. Als
we allemaal een kleine inspanning doen, bereiken
we samen een groot resultaat.’
Helena Schotte

Bekijk het overzicht op www.wevelgem.be/kunstonderwijs. Er zijn verschillende inschrijfdata voor de verschillende
deelgemeenten en leeftijden.
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>RONDVRAAG

WAT WIL
JIJ GRAAG
ZEGGEN
AAN DE
MANTELZORGERS
IN ONZE
GEMEENTE?

Op zondag 23 juni
is het opnieuw de
langste dag van
het jaar. Die symbolische dag staan
alle mantelzorgers
die dag in dag uit
zorgen voor een
persoon die hen
nauw aan het hart
ligt centraal. Wat wil
jij graag zeggen aan
de mantelzorgers in
onze gemeente?
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‘Zonder
mantelzorgers zou
het ons niet lukken’

I

k ben 35 jaar geleden drie maanden te vroeg
ter wereld gekomen. Ik heb een hersenbloeding gekregen en daardoor heb ik nu een
fysieke en visuele beperking. Mijn mama
krijgt een ‘persoonlijk assistentiebudget’,
een vergoeding omdat zij extra zorg voor mij
draagt. Dat is een constructie die net nog iets
verregaander is dan het concept mantelzorg.
Ik krijg elke dag een verpleegster langs, maar
er zijn zaken waar ik daarnaast ook nog hulp
voor nodig heb: mijn boterhammen smeren,
helpen als ik mijn jas wil aan- of uitdoen, enz.
Natuurlijk zijn er dagen dat het wat lastiger
is, maar meestal komen we goed overeen,
mijn mama en ik. Ik wil graag dat zij, maar
ook andere mantelzorgers, beseffen dat wat
zij doen voor ons, heel belangrijk is. Zonder
hen zou het ons niet meer lukken. En ik hoop
ook dat in de toekomst, als er bespaard moet
worden, mensen met een zorgvraag, niet vergeten worden.

‘Geef nooit op’

I

k ben eigenlijk al Robbes hele leven mantelzorger voor hem, maar het is pas sinds hij
acht jaar oud is dat ik die officiële erkenning
heb gekregen. Dat is vooral handig omdat je
dan extra voordelen krijgt. Zo krijgt Robbe
van de gemeente een extra toelage. Robbe
heeft een zeldzame aandoening, waardoor hij
lijdt aan een hartafwijking. Hij is ook slechtziend, slechthorend en autistisch. Normaal
gaat Robbe op internaat, omdat hij daar de
structuur krijgt die hij zo hard nodig heeft.
Nu, met corona, zit hij echter al twee maanden
thuis. Het zijn al intensieve weken geweest,
dus we kijken uit naar de dag dat het gewone
leven terugkeert. Mijn medemantelzorgers wil
ik vooral wat moed inspreken. Je zit erin en
je moet erdoor. Geef nooit op. Ik kan enkel
maar als ouder-mantelzorger spreken, maar
ik wil elke dag proberen uithalen wat erin zit,
zodat onze Robbe zo zelfstandig als mogelijk
kan leven.

Steve Pinoy (35)

Anick Serlet (51)

en mama Dorine Samijn (55)

en zoon Robbe Vanthournout (19)

>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

‘Kom als mantelzorger zeker langs
om te checken
waar je recht op
hebt’

I

k werk al 20 jaar voor de gemeente Wevelgem, sinds oktober voor het Sociaal Huis.
Mensen die zorg dragen voor iemand in hun
naaste omgeving beseffen vaak niet dat ze
een erkenning kunnen krijgen als mantelzorger, dus ik zou onze inwoners bij twijfel zeker
aanraden om even langs te komen bij ons. Bij
onze gemeente krijgen inwoners met een
specifieke zorgvraag een jaarlijkse toelage
tussen 150 en 300 euro, en we kunnen zeker
helpen bij de aanvraag voor zorgbudgetten.
Mantelzorgers die informatie willen, wijs ik
door naar www.mantelzorgers.be, het Vlaams
Expertisepunt Mantelzorgers. Er worden vaak
info-en trainingsessies georganiseerd waar ze
iets aan kunnen hebben en soms is het contact met lotgenoten op zich al heel waardevol.

VOLG
ONS…

info@wevelgem.be
www.wevelgem.be
www.instagram.com/
gemeente_wevelgem
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
Ann Verhaeghe (47)
medewerker aan het sociaal loket
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*T*H*A*N*K*Y*O*U*
#Lola7
#coronabirthday
#igwevelgem

vantastic.heartbeat

Ga nooit heen zonder een zoen. Wie het noodlot zal
ontmoeten kan het morgen niet meer doen.
~ Toon Hermans

>TAG

soetkin_vdc

#wandelenineigenstreek
#wandelen
#coronawandeling
#wevelgem
#igwevelgem
#genietenvankleinedingen
#500mvanthuis
#natuurpracht

love_walking_in

koningegel

My kids,
my pride!
#mykids
#nature
#brothersister
#brothersisterlove
#fotografie
#photography
#koningegel
#igwevelgem

_nature

Park in Wevelgem ...
#igwevelgem #natuurpark
#natuur #wandelen

engelsbarbara

Na lang vragen om zo’n
“stok” te mogen hebben op
vuilnis op te ruimen, is hij
daar dan eindelijk dankzij
@demooimakers.
Breng onze gemeente in beeld. Plaats je foto’s op Instagram, Twitter en Facebook

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

