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>BEELD
Dan toch
coronaproof
carnaval
De Orde van de
Vlaskapelle heeft
de koppen bij elkaar gestoken en
stelt dan toch een
coronaproof programma voor, dat
zal plaatsvinden in
het weekend van 12,
13 en 14 februari. Alle
inwoners van Gullegem krijgen een
gratis brochure in
de brievenbus. Voor
het eerst is er een
bubbelprinsverkiezing. Verder is er een
Tik Tok-challenge
tussen carnavalsgroeperingen en
jeugdbewegingen,
een geanimeerde
carnavalswandeling
en nog tal van verrassingen. Hou deze
Facebookpagina in
de gaten:
www.facebook.
com/CarnavalGullegemOrdevandeVlaskapelle

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
Wegenwerken

Nieuwe
asfalt

60
BELEID
>DE
ZWEMKOM
Het nieuwe zwembad is
maar liefst 60 uur per week
open. Dat is 20 uur meer
dan het oude zwembad.
Op dinsdag en donderdag
zijn we doorlopend open
van 6.30 tot 20.30 uur
voor baantjes. Ook op
zondagnamiddag kan je
komen zwemmen.
Let wel: door de
coronamaatregelen
kan je voorlopig enkel
baantjeszwemmen. Je
moet je beurt op voorhand
reserveren. Dat kan
makkelijk en snel via
www.dezwemkom.be
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In de loop van maart herstellen we een pak
wegen in de gemeente.
• Ter hoogte van de Menenstraat 417 wordt
het fietspad verlaagd.
• Ter hoogte van de Menenstraat 46 brengen
we een riooldeksel op hoogte.
• In de Koningin Fabiolastraat in Gullegem
ter hoogte van het dorpsplein herstellen
we het wegdek.
• In de Korteweg in Moorsele pakken een
grote scheur in het wegdek aan, zo kan je
daar weer veilig fietsen.
• In de Toekomststraat in Wevelgem maken
de kasseien plaats voor asfalt. Ook hier
wordt het dus aangenamer fietsen.

Heraanleg

Speelzone
Westakker Kwadries
De speel- en groenzone in Gullegem krijgt
een grondige make-over. Dit jaar stellen we
een ontwerper aan en willen we zijn plan terugkoppelen naar de buurt.
De ideeën van de buurt uit 2018 nemen we
mee. Zo willen we onder meer een aantrekkelijke speelzone voor kinderen aanleggen,
het voetbal- en basketveld aangenamer maken, het petanqueveld beter in de omgeving
integreren, het bestaande bosje opkuisen en
een speelbos inrichten, en comfortabele en
rolstoelvriendelijke wandelpaden aanleggen.
Wordt dus vervolgd!

Wedstrijd

Op zoek naar werk?

Vacatures
Redder
Deeltijds of voltijds contract van onbepaalde
duur, niveau D1-D3
> Jouw dag als redder | Je zorgt voor de veiligheid van de zwemmers en staat in voor de
kwaliteit en hygiëne van het nieuwe zwembad.
> Op jouw lijf geschreven? | Solliciteer tot en
met 11 februari. Daarna volgt een praktische
en mondelinge proef.

Bijenvriendelijke
gemeente
Wevelgem krijgt van de Vereniging voor
Openbaar Groen twee bijensymbolen en
bewijst dus nog maar eens een bijenvriendelijke gemeente te zijn.
Al jaren doen we inspanningen om het deze
nuttige insecten zo aangenaam mogelijk te
maken. Zo zorgen we onder meer voor bijenhotels, bijenvriendelijke planten en bloemenweides, gebruiken we geen pesticiden en
voeren we een extensief maaibeheer.
Ook ons bijenkunstwerk Relais in het park viel
bij de jury in de smaak.

Stafmedewerker IT
Voltijds contract van onbepaalde duur, niveau
B1-B3
> Jouw dag als stafmedewerker IT | Je bemant de helpdesk, beheert serverinfrastructuur, storage, backup en hardware. Je hebt
aandacht voor IT security en informatieveiligheid. Jouw werkplek bevindt zich in het
gemeentehuis in Wevelgem.
> Op jouw lijf geschreven? | Solliciteer tot en
met 11 februari. Je wordt uitgenodigd voor een
schriftelijke en mondelinge proef.

Stafmedewerker OIM
Voltijds contract van onbepaalde duur, niveau B1-B3
> Jouw dag als stafmedewerker OIM | Je bent
verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van riolerings- en wegenwerken. Je start
overheidsopdrachten op en informeert inwoners op een klantvriedendelijke manier.
> Op jouw lijf geschreven? | Solliciteer tot en
met 19 februari. Je wordt uitgenodigd voor
een schriftelijke en mondelinge proef.
Info
Personeelsdienst: 056 43 34 30,
personeel@wevelgem.be

CONTROLE
QUARANTAINEPLICHT
NA REIZEN
NAAR HET
BUITENLAND
Op het moment dat deze
infokrant werd gedrukt,
werden alle reizen naar het
buitenland nog steeds ten
strengste afgeraden. Wie
langer dan 48 uur in een rode
zone verblijft -en zo goed als de
hele wereldkaart is in het rood
gekleurd- moet bij zijn terugkeer
een PLF-formulier invullen. Je
vindt dat op
www.info-coronavirus.be/nl/plf.

www.wevelgem.be/relais

Afhankelijk van de risico’s
die je in het buitenland hebt
gelopen, wordt beslist hoelang
je in quarantaine moet, en
wanneer je getest moet
worden op het coronavirus.
De federale overheid vraagt
de lokale overheid om
die quarantaineplicht te
controleren. We onderzoeken
momenteel hoe we dat het
best kunnen doen. Onze
sociale dienst zal de burgers
die een quarantaineplicht
opgelegd kregen opbellen en/
of bezoeken.
Bekijk de geldende regels en
maatregelen op www.infocoronavirus.be. De situatie
verandert zodanig snel, dat de
regels tussen het drukken en
verspreiden van deze infokrant
al aangepast kunnen zijn. Op
de website vind je altijd de
meest actuele info.

www.wevelgem.be/vacatures
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>REPORTAGE
Dit jaar vernieuwen we het contract
voor het maaien van het gras. We
grijpen meteen ook de kans om
ons maaibeheer meer duurzaam,
klimaatvriendelijk en ecologisch te
maken. We zetten nog meer in op een
divers en extensief maaibeheer. Minder
maaien dus.

DUURZAAM EN
ECOLOGISCH
MAAIBEHEER

MEER
BLOEMEN EN
LANGER GRAS
Er ligt heel wat ‘pelouze’ in onze gemeente en er komen
elk jaar nog een paar te onderhouden graslanden bij.
Een deel daarvan maaien we zelf, een deel besteden
we uit aan een firma. Geert Delaere, diensthoofd Openbaar Groen en Netheid: ‘In 2020 deden we het onderhoud van 320 000 vierkante meter of 32 hectare. Dat
zijn 55 voetbalvelden. Dit jaar komt daar nog eens 16
000 vierkante meter bij. We willen die graslanden zo
ecologisch mogelijk inrichten en hebben bijna 30 extra
locaties geselecteerd waar we aan divers en extensief
maaibeheer gaan doen.’
Meer wildernis, minder pelouze
Geert: ‘Gras dat constant kort gemaaid wordt, is niet
duurzaam. De bodem droogt sneller uit. Bloemen, grassen en planten worden weggemaaid en dat is weinig
interessant voor bijen, hommels, sprinkhanen, kevers,
vogels en zoogdieren. Het maaien vraagt veel energie,
zeker als machines gebruikt worden die aangedreven
worden op benzine of diesel. Bovendien moet je ook
vaak en veel maaisel afvoeren.
6 WE ELGEM

Tot nu toe pasten we een divers en extensief maaibeheer toe op een tiental
graslanden. We hebben dus al veel ervaring met bloemenweides. Dat heeft ons
trouwens geholpen bij onze uitstekende score als bijenvriendelijke gemeente,
zoals je op pagina 5 al kon lezen. Vandaar dat we het aantal bloemenweides gaan
uitbreiden. Naar de wijk Ter Walle bijvoorbeeld. Daar hebben we in het verleden al
kleinschalig geëxperimenteerd met extensief maaien. We kregen leuke reacties op
van de bewoners. Let wel: we weten dat ze er elk jaar hun wijkfeesten organiseren.
Uiteraard houden we daar rekening mee en zullen we een maand voor de feesten
wel regelmatig maaien zodat de tent zonder problemen kan opgesteld worden.

Geert Delaere,

Voor elke locatie waar we extensief maaien voorzien we een aanpak op maat. We
gaan altijd rekening houden met de bewoners en activiteiten op het grasland. Want
zo’n stuk openbaar groen heeft een sociale functie, daar zijn we ons van bewust. We
hebben de bijkomende zones ook zorgvuldig geselecteerd. Ze liggen ver genoeg
van privé(sier)tuinen, zodat de eigenaren geen last hebben van overwaaiend zaad
van kruiden en bloemen. Langs wandelpaden zal er een keurig gemaaide boord zijn
en speelzones maaien we ook kort.

diensthoofd Openbaar
Groen en Netheid

‘Zelf
aan de
slag?
Zaai je
bloemenmengsel
in
september
of
oktober’

In de zone Dreef Ter Winkel in Gullegem gaan we zelfs experimenteren met struiken
en halfhoge beplanting. Als dat goeie resultaten geeft, kunnen we op termijn ook
in de andere zones planten en struiken aanplanten om te grote grasvlaktes wat
te beperken.
Wil je weten op welke plekken we ook zo’n bloemenvelden gaan aanleggen, surf
dan zeker eens naar www.wevelgem.be/maaibeheer. Sowieso zullen alle omwonenden door ons geïnformeerd worden over het extensief maaibeheer in hun buurt.
Graszoden eruit
Schrik dus niet als je onze medewerkers vanaf eind februari, begin maart graszoden ziet wegnemen. Het gras moet verwijderd worden om de bloemenweiden
te kunnen inzaaien. Tegen eind april moet alles ingezaaid zijn. We planten ook
altijd wat bloembollen zodat er al in de vroege lente ook al mooie bloemen staan.’
Ook in jouw tuin
En het goede nieuws is dat je zelf ook aan de slag kan in je eigen tuin. De natuur
profiteert van de minder frequente maaibeurten. Je zal snel meer biodiversiteit
in je tuin zien. Je bespaart op brandstof voor je machine en wint tijd die je anders
aan maaien zou besteden. Weet je niet goed hoe je hieraan moet beginnen? In het
kaderstuk hieronder vind je aantal nuttige sites. Een bloemenweide zaaien doe je
best in september of oktober, dan heb je het meest kans op succes.
www.wevelgem.be/maaibeheer

Zelf aan de slag
De meeste zaadmengsels voor bloemenweides bestaan uit meerjarige
planten. Die hebben wat tijd nodig om te ontwikkelen, dus in het eerste
jaar zul je nog niet veel bloemen zien. Plant daarom wat bloembollen,
zodat je van in het begin al een kleurrijk resultaat hebt. Meer tips vind je
op deze websites www.west-vlaanderen.be/bijen/laat-het-zoemen-metbloemen en www.ecopedia.be/encyclopedie/bloemenweide
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>NIEUWS
Magisch park & winterconcert

Nog even
nagenieten

We nemen jullie nog even terug in de tijd naar het
Magisch Park en ons online winterconcert met
Yevgueni en Stefaan Degandt.
We zijn blij dat jullie massaal genoten hebben
van deze evenementen. Meer dan 15 000 mensen
bewonderden de feeërieke lichtjes in het park en voor
het winterconcert stond de teller op meer dan 4 425
kijkers.
Yevgueni speelde 7 nummers, Stefaan Degandt
bracht een sonnet van Shakespeare en las voor uit
zijn eigen boek. De online kijkers konden voor het
eerst ook online UiTPASpunten sparen.
Op www.wevelgem.be/magischpark kan je nog
nagenieten van enkele mooie foto’s.

BELEEF
Vorming

BIJLEREN EN BIJBLIJVEN
Corona of niet, in februari valt veel bij te leren. Het cultuurcentrum
biedt cursussen aan om te leren werken met pc, laptop of smartphone. Afhankelijk van de kleurcode voor onderwijs worden de
lessen fysiek of online gegeven.

>GOEDE
START VOOR
DE NIEUWE
KADOBON
De Wevelgemse Kadobon
werd in een nieuw jasje
gestopt. Niet alleen het
ontwerp werd aangepast, je
kan de bon voortaan ook in
meerdere keren uitgeven en
een geschenkbedrag naar
keuze opladen. Sinds de
lancering in december werd
er voor meer dan 8 000 euro
verkocht via de webshop,
fysieke verkooppunten en
de automaten in Moorsele
en Gullegem. Met de bon
kun je terecht bij ongeveer
100 handelszaken.
8 WE ELGEM

Donderdag 11 februari is er een online infosessie over tips om je geld
te beheren. Zaterdagochtend 27 februari is er een digitale sessie
van digidokter: dan kan je bijleren over cloudopslag.
www.wevelgem.be/vorming

Getuigen gezocht
Wereldoorlog II

Herinner je nog de oorlogsjaren ‘40-‘45 in
onze gemeente? Moest je schuilen in een
kelder, aanschuiven voor soep of vluchten
voor de bezetter? We willen die verhalen
verder vertellen. Contacteer ons via
www.wevelgem.be/getuigenissenwo

Uitbater gezocht
Cafetaria zwemkom

Zin om de cafetaria uit te baten? Maak via
sportdienst@wevelgem.be een afspraak voor
een plaatsbezoek in februari. Kandidaturen in
te dienen tegen 8 maart.
www.wevelgem.be/cafetariazwemkom

>DOEN
Krokus- en paasvakantie

zijn jouw kinderen
ook zo dol op onze
sportkampen?
Ben je nog op zoek naar een (sportieve) activiteit voor de krokusen paasvakantie voor je kinderen? Kleuters en kinderen tot het 6e
leerjaar kunnen zich tijdens de krokusvakantie uitleven op het sportkamp in de sporthal Gullegem of in de Vlaschaard tijdens de paasvakantie. Daarnaast is er gewoontegetrouw ook speelpleinwerking
in de krokus-en paasvakantie.
Het programma zit weer boordevol verrassende en leuke sporten.
De kleuters kunnen kiezen tussen thema ‘fietspolitie’ en ‘het sporttoverbos’. Voor lagere schoolkinderen voorziet de sportdienst het
thema ‘New Games’ of staat ‘teamspirit’ centraal. Zowel de sport als
speelpleinwerking worden conform de coronamaatregelen georganiseerd. Check alle info op

3X

GEOCACHEN!

Geocachen is een schattenzoektocht
op basis van GPS-coördinaten. Naar
wat je op zoek gaat tijdens het geocachen is altijd een raadsel, en dat is
juist het leuke van deze gratis buitensport. Ga je mee op zoektocht?

www.wevelgem.be/sportkampenvoorjaar2021

Tijdens de speelpleinwerking Haasje-Over in de krokus-en paasvakantie zijn er tal van (sport)-workshops gepland. Zo kunnen je
kinderen leren graffiti spuiten, leren vliegen met een drone, of beatboxen. Meer info:
www.wevelgem.be/speelpleinwerking

Inschrijven via www.wevelgem.be/webshop
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Moorsele Mysteries
In Moorsele is er een geocachwandeling van
ongeveer 15 kilometer lang. Ze bestaat uit 54
caches en brengt je langs bijzondere en mooie
plekjes. Registreer je op www.geocaching.com,
los thuis de vragen en puzzels op en verzamel
de coördinaten vooraleer je naar Moorsele gaat.

Schattenjacht Wevelgem

2 In Wevelgem is er een kindvriendelijke route van

4 km. Haal je schatkaart in het gemeenteloket,
bij een vrijetijdsdienst of download ze via www.
wevelgem.be/geocaching en ga op pad! Vind
jij de 16 caches? Vergeet vooral niet de info te
noteren die je nodig hebt voor de bonuscache.

Mooi Gullegem

Wandeling in de kijker
Keuntjespad

Je wandelt langs het sportcomplex en langs de
wandelwegen van de Sint-Theresiaparochie in de
deelgemeente Wevelgem, langs het natuurgebied ‘de
Keuntjes’ en het Duits Militair kerkhof. Deze wandeling
is geschikt voor kinderwagens en rolstoelgebruikers.

3 Na Moorsele en Wevelgem is het nu aan Gulle-

gem om wat moois te laten zien! De afstand van
dit rondje is 6 km en is enkel te voet of met de
fiets te doen. Onderweg vind je de nodige info
voor de bonuscache.
www.wevelgem.be/geocaching

www.wevelgem.be/wandelroutes
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>INTERVIEW

HERSTELSUBSIDIE
VOOR ONZE
VERENIGINGEN
Onze gemeente heeft aan 74 verenigingen voor bijna 140 000 euro aan herstelsubsidies uitbetaald om hen door de coronacrisis te helpen. Deze zomer volgt er een tweede uitbetaling
om hen na de crisis weer op gang te trekken.
Wevelgem heeft een rijk verenigingsleven. Dat zowat elke
inwoner uit een waaier van
mogelijkheden kan kiezen voor
ontspanning, sport en/of ontmoeting zien we als een grote
troef in de gemeente.
‘De werking van heel wat verenigingen staat echter onder
grote druk door de huidige coronacrisis’, zegt Geert Knockaert, beleidsmedewerker Vrije
Tijd. ‘Omdat we ook ná de crisis
op ons verenigingsleven willen
terugvallen, hebben we steunmaatregelen voorzien om hen
hier door te helpen.’
Eén van die maatregelen is de
herstelsubsidie. Hiermee willen we verenigingen vergoeden
voor de extra kosten die het
coronavirus hen heeft bezorgd.
Dat zijn kosten die gemaakt zijn
om de veiligheid van de leden te
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garanderen (aankoop van ontsmettingsmiddelen, plexiglas,..)
of kosten voor een gepland evenement dat niet kon doorgaan
(affiches, huur van een zaal,…).
Anderzijds willen we ook een
groot deel van de gemiste inkomsten vergoeden (benefietverkoop, eetfestijn,..). Bij
de beoordeling van de dossiers
werd rekening gehouden met de

‘We zijn
heel trots
op alle
verenigingen’
Geert Knockaert

impact van de misgelopen inkomsten op de globale werking
van de vereniging en dus ook op
het voorbestaan en de werking
ervan.
Het budget dat we voor die
herstelsubsidies hebben vrijgemaakt, komt in de eerste plaats
uit het Noodfonds Vlaanderen
dat aan Wevelgem werd toegekend. Wevelgem kreeg 449 469
euro in totaal, wat door de gemeente specifiek gebruikt kan
worden voor de verenigingen. 74
verenigingen dienden vorig jaar
een dossier in. In totaal werd 138
644 euro uitbetaald.
Een tweede subsidieronde
Intussen werken onze diensten
samen met de centrale stuurgroep corona aan een tweede
subsidieronde voor verenigingen.

‘Het is duidelijk dat het evenwicht tussen kosten en inkomsten van vele verenigingen door
het virus verstoord is geraakt’,
zegt Geert Knockaert. ‘De steun
van het gemeentebestuur compenseert dit gedeeltelijk. Het
moet een duwtje in de rug zijn
waardoor verenigingen hun
overlevingskansen verhogen en
van zodra het kan de draad weer
opnemen.’
Hoe de centen bij deze tweede
subsidie verdeeld zullen worden,
staat nog niet vast. ‘Maar we
denken eraan om het werkjaar
2019, waar dus nog geen sprake
was van deze crisis, te vergelijken met 2020 om zo een passend
bedrag te bepalen. We houden
daarbij ook rekening met vaste,
structurele kosten en met de
inspanningen die verenigingen
zelf gedaan hebben om deze crisis te overbruggen.’

‘Omdat we
willen dat
onze
gemeente
ook na de
coronacrisis
nog op
een rijk
verenigingsleven kan
terugvallen’
Geert Knockaert

Heel wat verenigingen hebben
hun uiterste best gedaan om
ondanks alle maatregelen toch
iets te organiseren. Een mooi
voorbeeld hiervan is de Kerstkar van Plusdertien. Zij trokken
door de straten en zamelden
600 kaartjes en brieven in voor
de bewoners van de zorgcentra.
Een prachtig initiatief.
Zodra de coronamaatregelen
het toelaten, wil het gemeentebestuur ook werk maken van
een relance op maat met financiële en logistieke steun. Bijvoorbeeld, een korting voor het
gebruik van socio-culturele infrastructuur. Maar ook het subsidiereglement ‘gemeenschapsvormende activiteiten’ wordt
versoepeld zodat verenigingen
en andere initiatieven gestimuleerd worden om het socio-culturele en sportieve leven weer
op gang te trekken.

Kerstkar Plusdertien

Ook aandacht voor andere sectoren
Dit is een bijzonder zware periode voor iedereen, en ook binnen
andere sectoren nemen we maatregelen om onze inwoners hier
zo goed mogelijk door te krijgen.
Een van de maatregelen die we nemen om de lokale economie
te ondersteunen tijdens deze lastige periode, is een premie
waarmee we inspanningen vergoeden die de handelaars nemen
om de veiligheid van hun klanten te garanderen. 213 handelszaken kregen intussen samen al 32 956 euro van hun investeringen terugbetaald. Dat bedrag kan nog oplopen. Van zodra
alle handels- en horecazaken terug open zijn, investeren we
fors in de lancering van onze digitale Kadobon, als steun voor
onze lokale economie.
We denken daarnaast ook aan de meest kwetsbaren van onze
samenleving. 185 kansarme gezinnen kregen voor de eerste
drie maanden in totaal al voor 14 650 euro euro aan consumptiebonnen toegekend. Op die manier geven we hen wat extra
ademruimte, met centen die opnieuw in de lokale economie
worden gepompt. Ook het komende jaar worden nog bonnen
toegekend.

go4gym
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>NIEUWS
alleen maar voordelen

>QUOTE

‘De knotploeg ‘hou(t)d’
je jong! Een
avontuurlijke,
spannende
en sportieve
buitenactiviteit die je
lekker warm
houdt in de
winter…’

samentuinen
Een samentuin heeft alleen maar voordelen:
het is een ontmoetingsplek, er worden biologische groenten gekweekt, de gebruikers werken
er samen en delen op die manier hun kennis en
er komt meer groen in de buurt.
Om samentuinen zoveel mogelijk aan te moedigen, hebben we nu een reglement opgemaakt met daarin de ondersteuning die bestaande en nieuwe samentuinen krijgen van
de gemeente.
Subsidie
Zo is er bij duurzame inrichtingswerken of een
investering in infrastructuur, één keer om de
drie jaar een subsidie tussen 1 500 en 2 500
euro. Voor kleinere investeringen kan nog eens
een subsidie tussen 500 en 1 000 euro per jaar
aangevraagd worden.
www.wevelgem.be/subsidiesamentuinen

BURGER
Gezocht: schoolraad

Peter Vosters
Lesgever knotploeg
De Zuid-West-Vlaamse
knotploeg ‘Knotsgek?!’
bestaat uit vrijwilligers
die bomen knotten van
eigenaars die het onderhoud
van hun bomen willen
uitbesteden. Als knotter
krijg je in ruil voor je inzet het
brandhout. Wil je ook graag
lid worden van de knotploeg
of heb je een aanbod van
knotbomen? Neem contact
op met johan.vandenberghe@
west-vlaanderen.be.
Meer info vind je op www.
stadlandschapleieschelde.be

schrijf je kind in

naar school
Je zoontje/dochtertje is geboren in 2019 of je hebt
een ouder kindje dat van school verandert? Alle
scholen uit Wevelgem, Gullegem en Moorsele
maakten samen afspraken over het aanmelden
en inschrijven. De aanmeldingsperiode start op 1
maart om 9 uur en loopt tot 22 maart om 16 uur.
Aanmelden doe je via de website www.naarschoolinwevelgem.be. Wil je graag hulp? Contacteer ons
op het nummer 0478 34 61 38 of 0478 94 96 61 of
per mail: onderwijs@wevelgem.be.

Binnenkort wordt een nieuwe
schoolraad samengesteld voor de
gemeentelijke basisschool. We
zoeken nog vertegenwoordigers
van de lokale gemeenschap (personen uit sociale, economische en
culturele sector) om in dat adviserend orgaan te zetelen. Lijkt dit iets
voor jou? Vul dan zeker het formulier kandidaatstelling in via de gemeentelijke website of contacteer
ons op het nummer 056 42 69 62 en
dit voor ten laatste 15 maart.
www.wevelgem.be/schoolraad

‘Tournée Minérale’

Dit initiatief roept alle Belgen op om
in de maand februari ‘nee’ te zeggen
tegen alcohol. Ook in Wevelgem
willen we dit idee steunen en jou
uitdagen om gezelligheid te creëren
zonder alcohol. We selecteerden alvast enkele gezonde, faire en lokale
mocktails. Santé, op jouw gezondheid! www.Wevelgem.be/
opjouwgezondheid
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>VRAAG
Het Sociaal Huis

Dichtbij,
ook op afstand
2020 was een aangrijpend jaar voor iedereen. De coronacrisis
heeft velen diep geraakt. Waar mensen vroeger sterk in hun
schoenen stonden, beginnen ze plots te wankelen. Daarom willen we meer dan ooit bruggen bouwen en drempels
verlagen. Het Sociaal Huis is een open huis voor iedereen.
Samen komen we dit te boven. Heb je het moeilijk, weet je
even niet hoe je verder moet? Maak dan zeker een afspraak,
dan zoeken we samen naar een oplossing in alle vertrouwen
en alle discretie.
Www.wevelgem.be/sociaalhuis

Wat als ik niet
in de bib
langs kan?

?

o

nze bibliotheek is na een korte sluiting in de
tweede lockdown terug open, zij het met
beperkte dienstverlening. Maar wat als je
minder mobiel bent en je raakt niet gemakkelijk tot in
de bib? Of je bent een risicopatiënt en vermijdt liever
een bibbezoek? Dan kun je een beroep doen op de Bibaan-Huis.

Oude tramweg en ieperstraat

Testopstelling
Op het kruispunt van de Oude Tramweg met de Ieperstraat
in Moorsele komt een testopstelling met flexibele paaltjes
en belijning op de weg.
Daarmee onderzoeken we of er een voetpaduitstulping
moet komen. Die zou de snelheid van gemotoriseerd verkeer
daar doen dalen.
We bekijken ook of we een extra stukje groen en een bankje
kunnen inplanten. Na drie maanden volgt een evaluatie.

Een bibliotheekmedewerker stelt pakketjes samen
met boeken, tijdschriften, cd’s en dvd’s. Een team van
vrijwilligers bezorgt die pakketjes dan tot bij de mensen
thuis. Bib-aan-Huis is meer dan boeken bezorgen alleen:
het draait ook om sociaal contact. De bibliotheekdienst
is er voor inwoners van Wevelgem die minder mobiel
zijn. Dat zijn niet alleen oudere mensen, maar ook
langdurig zieken, slechtzienden en personen met een
beperking. Natuurlijk kunnen in tijden van corona ook
risicopatiënten een beroep doen op deze dienst.
Denk je dat Bib-aan-Huis iets voor jou is, of voor iemand
in je naaste omgeving? Neem contact op met ons via
mail (bibliotheek@wevelgem.be) of telefonisch (056 43
35 40). De dienst is gratis. Je betaalt gewoon het lidgeld
van de bibliotheek (5 euro per jaar). In totaal kan je 15
materialen lenen voor een periode van 8 weken.
VEERLE DE TROYER
BIBLIOTHEEKMEDEWERKER
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>RONDVRAAG

HOE
BEÏNVLOEDT
CORONA
JOUW
VRIJWILLIGERSWERK?

27 februari start
de Week van de
Vrijwilliger, een
week waarin we de
mensen die zich
belangeloos inzetten
voor anderen,
extra bedanken.
Onze gemeente
telt honderden
vrijwilligers, wiens
inzet voor anderen
vaak van onschatbare
waarde is. Corona
heeft ongetwijfeld
voor heel wat extra
uitdagingen gezorgd
bij het werk dat ze
doen. Bedankt aan
elk van hen voor de
inspanningen het
voorbije jaar!
14 WE ELGEM

‘Ik help patiënten op
de covid-afdeling
naar hun familie
bellen’

I

k ben hoofdleidster bij Chiro Moorsele. Het
afgelopen jaar is onze werking allesbehalve
vanzelfsprekend geweest. Het was echt
puzzelen en plannen om met de kinderen op
kamp te kunnen afgelopen zomer, maar we
zijn zo blij dat het ons gelukt is. We hopen dat
het volgende zomer weer een écht, zorgeloos
kamp wordt. Ik studeer verpleegkunde.
Tijdens mijn stage de voorbije maanden heb
ik meegedraaid op de spoedafdeling en de
dienst Intensieve Zorg. Nu ga ik nog twee keer
per week naar het ziekenhuis als vrijwilliger,
om er op de covid-afdeling patiënten te
begeleiden als ze naar hun familie willen
bellen. Sommige mensen hebben de kracht
niet om zelf hun telefoon vast te houden, of
ze zijn iets ouder en zijn daar niet in thuis, in
dat videobellen. Als ze vrijwilligers zoeken bij
de vaccinatie, dan bied ik me zeker aan.

‘Onze workshops
organiseren we op
afstand’

N

ormaal organiseer ik samen met een
andere vrijwilligster workshops in het
LDC: knutselen, bloemschikken,…
Gewone workshops kunnen nu uiteraard
niet, omwille van corona, maar we doen ons
uiterste best om de mensen toch iets aan
te bieden. Pakketjes met knutselmateriaal
maken, zodat de mensen thuis kunnen mee
knutselen, bijvoorbeeld. Ik maak anders ook
decoratie om aan de deuren te hangen van
de bewoners in het woonzorgcentrum, en
help daar ook geregeld een handje met de
activiteiten. Dat staat nu allemaal op een laag
pitje. Ik kan enkel nog mijn mama bezoeken
in het woonzorgcentrum, en dat is het. Ik mis
het wel, want ik doe mijn vrijwilligerswerk
daar wel graag. De gemeente heeft ook
tijdens de tweede lockdown alle 75-plussers
opgebeld om te vragen of alles goed met hen
ging. Ik heb daar ook met plezier bij geholpen.

Lore Awouters (21) | Hoofdleidster bij
Chiro Moorsele en Student verpleeg-

Frieda Hennin (67) | Moorsele

kunde

Vrijwilligster bij LDC Martha

>NUTTIGE NUMMERS
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…

‘Enkele
vrijwilligers
moesten afhaken’

B

ij de vzw TasToe verdelen we
voedselpakketten over 100 gezinnen
die het financieel lastig hebben. Elke
maand brengen we op die manier 2 ton aan
voeding en hygiëneartikelen bij een 300tal inwoners. Corona heeft het voorbije jaar
inderdaad voor heel wat extra uitdagingen
gezorgd. Om te beginnen hebben er een
aantal van onze vrijwilligers moeten afhaken
om gezondheidsredenen. Als ze zelf iets ouder
zijn, of mantelzorger zijn voor iemand uit de
risicogroep, dan begrijpen we dat ze liever geen
onnodige risico’s nemen. Tijdens de eerste
lockdown mochten onze gebruikers ook niet
langskomen om af te halen, en dan hebben we
pakketten aan huis geleverd. Nu mogen ze de
pakketten wel weer komen afhalen, maar enkel
op afgesproken tijdstippen, wat uiteraard meer
organisatie vraagt. Maar we geven met plezier
een extra duwtje, onze werking is te belangrijk
voor onze gezinnen.

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 | ambulance – Fluvia
112 of 056 22 44 44

BIN Wevelgem
BuurtInformatieNetwerk
www.wevelgem.be/veiligheid-preventie

enkel op afspraak
We werken uitsluitend op afspraak.
www.wevelgem.be/afspraakmaken

Paul Poppe (66) | Wevelgem
Voorzitter vzw TasToe
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julieleenkneght

Kijk! Een kerstboom
10eke_c

#magischpark
#igwevelgem

Mooimakers anno 2021. 2 zakken vol. Eerste goede daad
van 2021. Klagen is gemakkelijk, iets eraan doen is even
simpel. Just do it.#mooimakers

>TAG

geertcas

Glad to discover
this beautiful
place, so close to
our home.
#igwevelgem
#moorsele
#canonchristmascontest

born_vdp

asdemeester

Wit, rost en groen...

In this world, you
are my world
.
#miniarthurke
#quarantaine
#mostwonderfultimeoftheyear
#dennenboom
#engeenkerstboom
#lockdown2020
#igwevelgem

ellipsisbelgium

Na duik in het nieuwe
zwembad allemaal stralende
gezichten #getestengoedgekeurd #dezwemkom
Breng onze gemeente in beeld. Plaats je foto’s op Instagram en Facebook

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

