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Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem 
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>BEELD

Horecastraten

Toen de horeca op-
nieuw de terrassen 
mocht openen werd al 
snel duidelijk dat niet 
iedereen het geluk 
had om een ruim ter-
ras te kunnen plaatsen. 
Daarom kregen de ho-
reca-uitbaters uit de 
Salinusstraat in Moor-
sele en de Brugstraat 
in Wevelgem de kans 
om in het weekend een 
terras te plaatsen op 
straat, zodat ze hun 
klanten veilig konden 
ontvangen. 

Door de vele positieve 
reacties werd alvast 
beslist dat de Salinus-
straat elke zaterdag-
avond en zondag mag 
afgesloten worden om 
een terras te plaatsen, 
en dat tot 31 augustus.
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BELEID

> 14,86 
MILJOEN 
EURO INVES-
TERINGEN
Wevelgem heeft een stevige 
kasbasis. Naast die positieve 
resultaten blijven we onze 
schulden verder afbetalen 
en kunnen we aan een stevig 
ritme blijven investeren. In 
2020 investeerden we 14,86  
miljoen. Door corona gaven 
we minder uit door afgelaste 
festiviteiten en activiteiten, 
maar we betaalden ook heel 
wat steunmaatregelen uit. 
Ook op de jaarrekening van 
2021 zal corona impact heb-
ben.

> NIEUWS

14,86 
jongeren 

vaccinatie
Het vaccinatiecentrum heeft in de maand 
juni heel wat mensen over de vloer gekregen 
die hun prikje kwamen halen. 

Eind juni zullen meer dan 22 000 van de +18 
jarigen al een eerste en/of tweede dosis ge-
kregen hebben. Dit is meer dan 85% van alle 
volwassen Wevelgemnaars. De doelstelling 
van 70% die Vlaanderen begin dit jaar wilde 
bereiken, hebben we dan ook samen ruim-
schoots behaald. 

In de eerste helft van juli zullen nog heel wat 
jongeren uitgenodigd kunnen worden voor 
vaccinatie. 

Alle jongeren die graag (versneld) gevacci-
neerd willen worden, kunnen zich inschrijven 
op de reservelijst via Qvax. (www.qvax.be/
how). Als er tijdsloten beschikbaar zijn op 
een vaccinatiedag, dan kan je uitgenodigd 
worden via deze reservelijst, zowel voor Pfi-
zer als voor Johnson&Johnson. 

Wegenwerken 

Nieuw
asfalt
Kortrijk-
straat
Begin augustus (6 - 9 augustus) zal een aan-
nemer een volledig weekend asfalterings-
werken uitvoeren in de Kortrijkstraat, van 
aan de rotonde Vlamingstraat tot aan de 
grens met Bissegem. Voor de rotonde Vla-
mingstraat zal de aannemer in twee fases 
asfalteren. 

De rijrichting Wevelgem blijft tijdens deze 
werken altijd open. De rijrichting Kortrijk 
wordt omgeleid via E403 / A19 / R8. Volg de 
omleidingspijlen ‘Wevelgem Zuid’. De werken 
starten vrijdag 6 augustus en zullen afgerond 
zijn op maandag 9 augustus om 6 uur ‘s och-
tends. 
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Op zoek naar werk?

Vacatures
stafmedewerker Onder-
wijs/coördinator deeltijds 
kunstonderwijs
Tijdelijk voltijds (van 1 september tot 31 au-
gustus), niveau B1 - B3

>> Op jouw lijf geschreven?  | Je kan sollici-
teren tot en met 31 juli, de selectiegesprek-
ken vinden op 17 augustus. 

stafmedewerker Cultuur/
Vrije Tijd
Tijdelijk voltijds (van 1 september tot 31 au-
gustus), niveau B1 - B3

>> Op jouw lijf geschreven?  | Je kan sollici-
teren tot en met 31 juli, de selectiegesprek-
ken vinden op 17 augustus. 

administratief medewerker 
cluster vrije tijd
Deeltijd of voltijds, onbepaalde duur, niveau 
C1-C3

>> Op jouw lijf geschreven?  | Je kan solli-
citeren tot en met 14 augustus, de selectie-
gesprekken vinden plaatsin de loop van de 
maand september (schriftelijke en monde-
linge proef.

Info
Personeelsdienst: 056 43 34 30, 
personeel@wevelgem.be
www.wevelgem.be/vacatures

Sluitingsdagen 

Vergeet 
het niet 
Alle gemeentelijke diensten (ook sport, jeugd, 
cultuurcentrum en bibs) en het Sociaal Huis 
zijn dicht op 21 juli en op de vrijdagnamidda-
gen 30 juli, 6 en 13 augustus. De sociale dienst 
is zoals elk jaar in het zomerverlof telefonisch 
niet bereikbaar in de namiddag. De recyclage-
parken zijn dicht op 21 juli. 

De Zwemkom is de hele zomer open, behalve 
op 11, 21 juli en 15 augustus. De sportdienst is 
dicht van 19 juli tot en met 15 augustus. De 
balie van CC Guldenberg sluit van 12 juli tot 
en met 15 augustus, de balie van de Cerf van 1 
juli tot en met 20 augustus. 

Bib in het Park is van 2 juli tot en met 27 au-
gustus op vrijdagen enkel in de voormiddag 
open tot 12 uur. In de namiddag is Bib in het 
Park gesloten. In die periode sluit Bib in het 
Park op donderdag om 18.30 uur. De bibs in 
Gullegem en Moorsele zijn gesloten van 19 juli 
tot en met 14 augustus.
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>BESTUUR

UIT DE 
GEMEENTE-
RAAD
Wevelgem versterkt de fiets- 
link tussen Moorsele en het 
provinciaal domein Bergelen. 
Er komt een nieuw pad tussen 
de Secretaris Vanmarckelaan, 
langs het sportcentrum en 
de Heerweg. Momenteel ligt 
daar al een pad, maar het is in 
slechte staat. Daarom wordt 
het helemaal heraangelegd. Er 
komen twee betonsporen met 
daartussen een grindgazon zo-
dat regenwater kan infiltreren 
in de bodem. 

Naast het pad komen inheem-
se planten. De bestaande  
Italiaanse populieren ma-
ken plaats voor streekeigen 
heg, bloemenweides en met 
41 lindes en eiken. Naast de 
heg, op het terrein van het 
sportcentrum, wordt ruimte 
gelaten voor extra beleving, 
zoals een mountainbikepad of  
Finse looppiste. Aan beide zij-
den wordt het pad afgesloten 
met een tractorsluis, zodat er 
geen wagens op kunnen en het 
altijd veilig is voor fietsers.

De aanleg van het pad start 
aan het einde van de zomer. De 
aanplant van bomen en strui-
ken is voorzien in het najaar. De 
Gemeente Wevelgem raamt de 
kosten op ongeveer 115 000 
euro (incl. btw).

Een fietsveilige gemeente,
 « Wevelgem zorgt ervoor »  

Volg de 
gemeenteraad 
op de voet

www.wevelgem.be/ 

gemeenteraad



6 WE ELGEM

>REPORTAGE
      

EEN NETTE 
GEMEENTE
DIKKE DUIM VOOR 
IEDEREEN DIE HET 
PROPER HOUDT

Wevelgem werd begin 2020 geselecteerd door de 
Vlaamse afvalmaatschappij (OVAM) voor een coaching-
straject van Mooimakers. Drie jaar lang krijgen we be-
geleiding van een coach van Mooimakers en voeren we 
een aantal acties uit. 

Vuilnisbakken à la carte 
Stijn Dehaene, administratief medewerker: ‘Vorig jaar 
hebben we ons actieplan opgesteld. Één van de acties 
die daarin staat is het vuilnisbakkenplan. We hebben 
alle vuilnisbakken op het grondgebied geïnventari-
seerd, genummerd en de inhoud ervan bestudeerd. 
Dat klinkt misschien een beetje vies, maar door te gaan 
kijken wat er in de vuilnisbakken zit, leren we hoe ze 
gebruikt worden. 

Helaas dumpen veel mensen nog huishoudelijk afval in 
een openbare vuilnisbak. Dat is natuurlijk niet de be-
doeling. Huishoudelijk afval moet in een restafvalzak. 
Bij ‘probleemvuilnisbakken’ zullen we gerichte acties 
ondernemen. Verrassend genoeg bleken sommige vuil-
nisbakken bij onze controles telkens leeg. Vuilnisbak-
ken die systematisch leeg blijven, zullen weggenomen 
worden of verplaatst naar een andere plek waar er meer 
nood aan is.  Vuilnisbakken die snel vol zitten, worden 
nu al extra geledigd. 

Niemand houdt van zwerfvuil, 
sluikstorten en hondenpoep op de 
grond. Wevelgem werkte samen 
met een coach van OVAM een ac-
tieplan uit om komaf te maken met 
problematische vuile hoekjes op het 
grondgebied. We zetten in op sensi-
bilisering en responsabilisering.

>REPORTAGE
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‘Vuilnis-
bakken 

die 
snel 
vol 

zijn, 
worden 

extra 
geledigd‘ 

Registreer je als Mooimaker
Help jij ons om je gemeente proper te maken? Meld je dan aan als Mooi-
maker. Je kan gratis handschoenen, fluohesjes, afvalgrijpers en vuilnis-
zakken bestellen voor jouw opruimactie. Of selecteer je eigen opruimge-
bied. Dat kan zelfs gewoon je stoep zijn. Scholen en verenigingen kunnen 
zelfs een aardig centje bijverdienen door hun bestaande of nieuwe acties 
te registreren op de site.
www.mooimakers.be

Experimenteren op 5 hotspots 
Een andere techniek die we op aanraden van onze Mooimakerscoach proberen, 
is de techniek van de hotspots: we selecteerden vijf plekken waar er een pro-
bleem is met sluikstort of zwerfvuil. De plekken komen telkens uit een andere 
categorie: bij een glasbol, in een landelijke straat, naast een bushalte, op een 
industrieterrein en op een ‘hangplek’. 

Op elke hotspot gaan we verschillende tactieken toepassen om ze zo proper 
mogelijk te houden. Dat kunnen leuke sensibiliseringsacties zijn, maar ook het 
plaatsen van speciale vuilnisbakken, tijdelijke en mobiele camera inschakelen, 
… We bekijken die hotspots echt als proeftuin en proberen allerlei manieren 
uit. Enkele dagen voor de aftrap van de actie wordt de hotspot volledig proper 
gemaakt.  Daarna installeren we alles wat tot ons plan behoort. 

Tijdens de weken na de aftrap gaan we de impact ervan ook echt gaan meten. 
We tellen de blikjes, peuken, enzovoort om te zien wat er gewerkt heeft en wat 
niet. Op die manier worden we een pak wijzer en kunnen we het sluikstorten en 
zwerfvuil op gelijkaardige plekken beter aanpakken. De eerste hotspot hopen 
we midden september te kunnen uitrollen in het park.

Verder doen we ook elk jaar mee aan de Handhavingsweek, waarbij we samen 
met de politie sensibiliseren rond afval en afvalpreventie. Er komen ook bij-
komende acties in de strijd tegen peuken en hondenpoep. Net als zwerfvuil 
en sluikstorten, zijn dat twee hardnekkige fenomenen die blijven problemen 
opleveren. 

Word jij ook Mooimaker
Wevelgem wil een nette gemeente zijn en zet daarvoor niet alleen in op de 
aanpak van zwerfvuil en sluikstorten, maar ook op afvalpreventie. Want wie 
afval vermijdt, moet het niet verzamelen en verwerken. 

Op dat vlak proberen we de organisatoren van evenementen zo veel mogelijk 
richting afvalvrije evenementen te sturen. Denk maar aan het verbod op plastic 
bekers. Samen met Mirom Menen bieden we organisatoren herbruikbare bekers 
aan, die een pak duurzamer zijn dan de wegwerpvariant. Op onze website staan 
heel wat tips en trics om evenementen zo afvalarm en duurzaam mogelijk te 
houden: www.wevelgem.be/duurzaamheid-op-je-evenement-tips-en-trics
 
Operatie Proper 
Scholen en verenigingen kunnen dan weer meedoen met Operatie Proper. Te-
genover elke actie staat een beloning tussen de 500 en 975 euro. Er is gratis 
opruim- en communicatiemateriaal beschikbaar.’ 

Een nette gemeente,  « Wevelgem zorgt ervoor »  

Stijn Dehaene, adminis-

tratief medewerker 
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Steun je handelaar

Kras 
en win
De komende weken maak je bij een bezoek aan een 
café of restaurant kans op een gratis consumptie. Bij 
fitnesscentra, kappers en schoonheidsspecialisten 
kan je een waardebon van 25 euro winnen.

Heb je een winnend kraslot? Vul dan zeker je gege-
vens in en je neemt automatisch deel aan de loting 
voor een Wevelgemse Kadobon van 150 euro, 100 
euro of 50 euro.

Meer info en een overzicht van de deelnemende 
handelaars kun je terugvinden op 
www.wevelgem.be/krasenwin

Samen sterk na corona, 
 « Wevelgem zorgt ervoor » 

De Zwemkom

De hele zomer 
zwemplezier 
Je kan de hele zomer genieten van waterpret in De Zwemkom! 
Kom samen met je baby, peuter, kleuter het warm badje met brede 
glijbaan, kleine glijbaan en de vele speelelementen ontdekken. 
Of kom je liever baantjes zwemmen in het sportbad? Boek voor-
af je tickets via www.dezwemkom.be, aan het onthaal of aan de 
betaalautomaat. Wist je dat je in ruil voor 10 UiTPASpunten gratis 
kan zwemmen?

www.dezwemkom.be

>WEEK VAN 
DE MARKT
De zomervakantie start 
met de Week van de Markt. 
Kom op 30 juni, 1 of 2 juli 
naar de wekelijkse markt 
in Wevelgem, Moorsele of 
Gullegem en maak kans op 
een waardebon van 300 euro 
voor een weekendje weg in 
West-Vlaanderen, of één 
van de andere mooie prijzen.
www.wevelgem.be/

weekvandemarkt Zomer in Wevelgem
 Wat doe jij deze vakantie?

Kajakken op de Leie, meezingen met Allez Chan-
tez, Drive-in cinema, Comedynight… Benieuwd 
wat er nog allemaal te beleven valt in eigen ge-
meente? Surf naar www.zomerinwevelgem.be 
of haal je brochure op in de bib of De Zwemkom.

#BUTN
 avontuurlijke workshops

Dit jaar organiseert Wildebras in de 3 deelgemeen-
tes gratis avontuurlijke workshops! Als ouder kan 
je aan de slag gaan met je kinderen in een groene 
omgeving. Interesse? Surf naar 
www.wevelgem.be/welkom-butn

>NIEUWS

BELEEF
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VOORDRACHT 11 JULI
 VIER DE VLAAMSE FEESTDAG

De Culturele Raad nodigt iedereen uit in CC Guldenberg 
voor een voordracht door advocaat Paul Bekaert over 
‘Catalonië: afscheid van het vaderland’.  Paul Bekaert is 
humanrightswatcher en was raadsman in diverse pro-
cessen. Vooraf inschrijven bij cultuurcentrum@wevel-
gem.be. Gratis | 10.30 uur | CC Guldenberg

Stof tot nadenken

Zomerexpo 
in de Bib
Beeldenmakers Linda Blondeel, Suzanne Landrieu en Martine Van-
develde exposeren deze zomer in Bib in het Park. De drie dames zijn 
ware ambassadeurs van academie Kortrijk. Ze volgden er mode- en 
theaterkostuum bij Griet Vandewiele en nadien onderzochten ze 
het thema textiel nog op een andere manier in het projectatelier bij 
Hervé Martijn.
 
De zomerexpo toont werk van elke beeldenmaker in atelieropstel-
ling. Een unieke manier om inkijk te krijgen in hun werk en traject. 
Hun werk zuigt je mee in hun persoonlijk verhaal en zal je niet on-
beroerd achterlaten.

De expo loopt van 15 juli tot 26 augustus in de Bib in het Park.
Je kan de expo gratis bezoeken tijdens de openingsuren.

www.wevelgem.be/stoftotnadenken

>DOEN

Ben je nog op zoek naar actieve en 
uitdagende sportkampen? Ontdek 
de laatste vrije plaatsjes via 
www.wevelgem.be/sportkampen

reis rond de wereld voor 
kleuters
Kleine avonturiers kunnen van 16 tot 20 augus-
tus op sportieve ontdekkingsreis rond de wereld 
gaan. We lopen over het water, beklimmen ber-
gen en sluipen langs gevaarlijke wegen.

circuskamp
Wie wil acrobaat worden of liever de clown uit-
hangen? Tijdens dit sportief circuskamp van 16 
tot 20 augustus kunnen kleine artiesten hun 
eigen circustalent ontdekken. Wedden dat je 
echte circusartiest thuiskrijgt?

archery fun
Naast het standaard pijl-en-boogschieten gaan 
we ook schieten op elkaar tijdens de sessies ‘ar-
chery tag’. Waan je een echte held tijdens deze 
leuke variant van paintball en verdedig je vlag 
door indringers op afstand te houden! Van 23 tot 
27 augustus in sporthal Moorsele.

SPORT-
KAMPEN!3X

1

2

3



Stoelen in groenzones
We zorgen in alle deelgemeen-
ten voor extra beleving. Zo zul-
len onder meer een honderdtal 
buitenstoelen niet enkel zor-
gen voor een extra rustpunt 
maar ook voor veel kleur in het 
Park, aan de groenzone van de 
Zwemkom, op de weide aan de 
Dwarsschuur in Gullegem en aan 
de groenzone bij OC De Stekke 
in Moorsele. Die zullen gegroe-
peerd staan zodat bubbels ge-
respecteerd worden en zijn vrij 
te gebruiken.

Extra picknickbanken
Er worden ook extra picknick-
banken aangekocht. Met de 
aankoop van drie rolstoelvrien-
delijke picknicktafels is er ook 
gedacht aan de toegankelijk-

heid voor mensen die minder 
mobiel zijn. Daarvan komt er in 
elke deelgemeente één te staan, 
in de nabijheid van een woon-
zorgcentrum, zoals aan het Gul-
le Heem en in het centrum van 
Moorsele.

Pannakooi
Voor wie het iets actiever wil, is 
er gezorgd voor extra sportmo-
gelijkheden zoals een panna-
kooi aan. Voor wie daarmee niet 
vertrouwd is: pannavoetbal is 
een spectaculaire soort straat-
voetbal. De bal blijft door de 
ommuring constant in het spel 
en kan zelfs gebruikt worden om 
de tegenstander letterlijk en fi-
guurlijk op het verkeerde been 
te zetten. Die komt op de eve-
nementenweide in het Park. De 

bestaande pannakooi wordt op 
verschillende plaatsen opgesteld 
en kan zelfs ontleend worden. 

Voetbaldoelen
Ook verplaatsbare voetbaldoe-
len worden ingezet, die  komen 
op groene plekjes waar mensen 
samenkomen. Er worden lijnen 
getrokken voor de voetballers.

Buitensportacommodatie
Al de buitensportaccommo-
daties worden spic en span 
klaargezet voor de zomer en 
de sportdienst zal alle moge-
lijkheden nog eens in de kijker 
zetten, zoals de kubbveldjes, 
de petanquevelden, de basket-
balvelden, de BMX-route, maar 
ook de nieuwe atletiekpiste 
en uiteraard het beachvolley-

GENIETEN 
VAN 
STAYCATION
Het wordt nog geen zomer zoals gewoonlijk, maar we willen toch iedereen de deur uit jagen 
voor een leuke staycation. Iedereen snakt naar buitenkomen en daar spelen we op in met een 
uitgewerkt ‘Buitenplan’.

balveld. Niet toevallig op die 
twee plaatsen, staan ook twee 
zonnecrèmezuilen die de huid 
moeten beschermen tegen felle 
UV-straling.

Geheim pareltje
Ook op cultureel vlak zal er van 
alles te doen zijn. Er zullen tal van 
kleine evenementjes georgani-
seerd worden op vaak unieke 
plaatsen, zoals de kloostertuin 
in de Acaciastraat. Meteen de 
perfecte kans om voor het eerst 
eens over de muren te kijken en 
te genieten van dit geheim pa-
reltje.

Park Wevelgem
Steeds meer mensen zakken bij 
mooi weer af naar ons Park, om 
er te kunnen genieten van de 

>REPORTAGE

10 WE ELGEM

BUITENPLAN ZET IN OP BELEVING



11

dag- en zondagnamiddag van 
13.30 tot 18 uur. Vanaf 1 juli wordt 
ook bijkomend personeel inge-
zet op vrijdagnamiddag, omdat 
de bib niet open is vanaf 1 juli op 
vrijdagnamiddag. 

Ga naar buiten!
Met dat plan stoomt Wevelgem 
zich klaar voor een warme zomer 
voor iedereen die thuisblijft. Te-
gelijkertijd is het een aanmoe-
diging om zoveel mogelijk de 
buitenruimte op te zoeken en 
zo het coronavirus geen kans 
meer te geven, zodat iedereen 
volgend jaar opnieuw een nor-
male zomer kan beleven.

Zomer in Wevelgem
Vergeet ook niet de brochure 
‘Zomer in Wevelgem’ te raad-
plegen met vele zomertips en 
zomeractiviteiten zoals kajak en 
sup op de leie. De brochure werd 
huis aan huis bedeeld en is ook 
nog te vinden in Bib in het Park. 
Of bekijk alles op 
www.zomerinwevelgem.be

groene omgeving, om er wat rust 
te zoeken, om er elkaar te ont-
moeten, of zelfs een stukje vlees 
op een van de vier barbecues te 
gooien... Om die inwoners te-
gemoet te komen, en ook om 
het Park aangenaam te houden 
voor iedereen, zetten we in het 
weekend extra personeel in. Die 
medewerkers gaan onder meer 
de toiletten van Bib in het Park 
openhouden,  de vuilnisbakken 
regelmatig ledigen, zwerfvuil 
verzamelen in het Park zelf en 
in de nabije omgeving, en in het 
algemeen wat toezicht houden. 

Het personeel zal deze extra 
taken op zich nemen op zater-

‘‘Buitenplan’ 
zorgt 
voor 

een warme 
staycation 

in alle 
deel-

gemeentes’

Ondersteuning verenigingen
Er kondigt zich, door de volgehouden inspanningen en de 
vaccinatiecampagne, een fase van versoepelingen aan in-
zake de coronamaatregelen. De vrijetijdsverenigingen en 
-sector krijgen daarmee de kans om een deel van hun wer-
king her op te starten. Het bestuur wil de verenigingen hierin 
ondersteunen en voorziet in een aanmoedigende subsidie-
regeling. Je vindt er alles over op 
www.wevelgem.be/relance

 De kloostertuin, een geheim pareltje

 Gezellige picknick in het Groen Lint Moorsele 
met de buitenstoelen
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BURGER

Grijp je kans! 

Gezond-
heids-
cheque
Heb je een Verhoogde Tegemoetkoming of 
ben je chronisch ziek (je neemt langer dan 6 
maanden medicatie) en wil je gezonder leven? 
Of ken je zo iemand? 

Grijp je kans! 
Download jouw cheque en maak een afspraak 
met een aanbieder van een leefstijlprogramma 
van jouw keuze (diëtist, kinésist, psycholoog, 
tabakoloog) of praat er over met je huisarts. 

Je krijgt tot 45 euro terugbetaald van het leef-
stijlprogramma.

Meer info of liever thuis downloaden? 
www.debrugzorgt.be/de-gezondheidscheque

stralend weer, smeren maar!

zonnecrème-
zuilen
Heb jij de zonnecrèmezuilen al gespot? Vergeet 
je niet te beschermen tegen de zon als je erop uit 
trekt! Drink voldoende voor, tijdens en na je in-
spanning, draag een t-shirt met korte mouwen en 
bescherm je hoofd. Deze zomer kan je gratis zon-
necrème met factor 30 smeren aan de atletiekpis-
te, De Zwemkom, de speelpleinwerking en op de 
zomeractiviteiten. 

 Reizen met geldig 
rijbewijs
Heb je een rijbewijs bankkaartmo-
del?  Dit rijbewijs is maximaal 10 jaar 
geldig. Check dus zeker de verval-
datum. Maak ongeveer een maand 
voor de vervaldatum of voor je ver-
trekt op reis een afspraak om de 
hernieuwing van het rijbewijs aan 
te vragen.  Dit kan via www.wevel-
gem.be/afspraakmaken of op het 
nummer 056 43 34 00.

 Gezocht! Leiding 
Haasje-Over
Ben/word je dit jaar 15 jaar, doe je 
graag eens zot en bruis je van de 
fantasie? Schrijf je dan snel in, en 
wordt samen met al je vrienden 
animator op het speelplein Haasje-
-Over. Er is speelpleinwerking tus-
sen 2 en 27 augustus en dit in de drie 
deelgemeentes. In zowel Wevelgem 
(2 – 27/8), Moorsele (16 – 27/8) en 
Gullegem (16 – 27/8). Inschrijven via 
www.wevelgem.be/spelvanjeleven

>QUOTE

‘De Feest-
middag?

 Dat is 
lekker en leuk, 
ontmoeting 
en ambiance, 

een prima 
initiatief’

>NIEUWS

Jean-Pierre Cappon
Feestnamiddag Moorsele 
Donderdag 26 augustus

De Feestmiddag Moorsele 
viert zijn vijfde editie. Deze 
samenwerking tussen Okra, 
Samana, S-Plus Moorsele en 
LDC Martha zorgt voor een 
lekkere maaltijd voor iedereen, 
gevolgd door een enthousiast 
optreden. Dit jaar strikten we 
Johnny Clarysse en Corina. 
Lekker en leuk, ontmoeting en 
ambiance, een prima initiatief: 
dat is de Feestmiddag.
meer info via ldc.martha@
wevelgem.be.
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Vraag advies

Uithuiszetting 
vermijden
Verhuur je, maar wordt de huur niet betaald? Ben je huurder 
en dreig je je woning te verliezen door woonproblemen? 

Vraag advies bij het (lokaal) meldpunt private huur en ver-
mijd hoge gerechtelijke kosten. Maak een afspraak bij de 
sociale dienst van Sociaal Huis Wevelgem  (056 43 55 00 of 
socialedienst@wevelgem.be) of meld je situatie digitaal bij 

www.welzijn13.be

Registreer jouw deelname

Buren bij 
kunstenaars 
Beeldende kunst is springlevend en daar is ‘Buren bij kun-
stenaars’ het grootste bewijs van. Ook dit jaar kan je op 
zaterdag 23 en zondag 24 oktober in heel Zuid-West-Vlaan-
deren binnen gluren bij beeldhouders, schilders, glaskun-
stenaars, fotografen, tekenaars, ….. 

Ben je zelf lokaal artistiek talent en je wil dat tonen? 
Registreer dan je deelname  vóór 16 augustus  via 
www.burenbijkunstenaars.be

Wil je reizen  
binnen de EU?

Bewijs dat je 
Covid Safe bent.
Download je COVID-certificaat 
met de officiële CovidSafeBE-app.

CovidSafe.be
Alles over je COVID-certificaat

Reizen in Europa
Wie zorgeloos op reis wil binnen de Europese Unie 
deze zomer, heeft maar beter een digitaal corona-
paspoort op zak. Iedereen die ouder is dan 6 jaar zal 
het nodig hebben om vlot te kunnen reizen binnen 
Europa. 

Het paspoort geeft aan of je coronaveilig bent. 
Mensen die volledig gevaccineerd zijn hoeven zich 
het minste zorgen te maken. Hun paspoort blijft 
sowieso een jaar geldig. Wie nog niet, of gedeel-
telijk, gevaccineerd werd, zal een negatieve test 
moeten kunnen voorleggen. Die is 72 uur geldig, 
vanaf het moment van afname. Wie een positieve 
test afnam kan een herstelcertificaat aanvragen. 
Die blijft ongeveer een half jaar geldig.

Het paspoort vind je terug op de applicatie Co-
vidsafeBE of de website www.mijngezondheid.be. 
Het is sowieso aangeraden om kort voor vertrek de 
coronavoorwaarden te bekijken in het land van je 
bestemming!

www.mijngezondheid.be

>VRAAG
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WAT HEB 
JIJ GEMIST 

DE AF-
GELOPEN 
CORONA-
PERIODE? 

In de coronaperiode ervaarde ik vooral het 
gemis van bezoek van mijn familie en het 
feit dat we niet bij iemand thuis op bezoek 

konden gaan. Bij de eerste versoepelingen 
mochten we bezoek ontvangen in de 
cafetaria op afstand van elkaar. Dit was 
natuurlijk beperkt omdat alle bewoners 
de kans moesten krijgen om bezoek te 
ontvangen. Het was ook niet gemakkelijk om 
hen altijd goed te begrijpen omwille van de 
afstand en het feit dat ze een mondmasker 
dragen. De directie en personeel hebben al 
die tijd wel goed hun best gedaan om ons in 
de watten te leggen: er was regelmatig een 
lekker traktaat, een stukje taart, een aperitief 
en alles wat onze familie kwam afgeven, werd 
door de medewerkers op ons kamer gebracht. 
Doorheen het WZC werden ook veel kaartjes 
opgehangen om ons en de medewerkers te 
steunen. 

Marcella Slambrouck 
Gullegem

De eerste match van de Rode Duivels 
in het EK heb ik op groot scherm in 
JC Ten Goudberge bekeken. Het 

deed zoveel deugd om nog eens samen 
-coronaproof- een match te volgen. We 
konden weer genieten, we konden weer 
lachen. Het was echt feest. Na elk doelpunt 
was er muziek … ja, de sfeer zat echt goed. Dat 
heb ik echt gemist tijdens de coronaperiode. 
Ik heb een tijdje naar elke match van KV 
Kortrijk gaan kijken, ook op verplaatsing. Maar 
supporteren voor een nationale ploeg is toch 
echt wel nog iets anders. Alle supporters, over 
de verschillende Belgische ploegen heen, 
staan dan als 1 man achter de nationale ploeg. 
Dat is echt een uniek gevoel. Ik hoop dat 
onze Rode Duivels de finale halen en dat ze 
tegen Frankrijk mogen spelen. Maar als ze er 
al vroeger uit liggen, dan zal ik voor Frankrijk 
en Engeland supporteren. Dat zijn ook goeie 
ploegen.
Robbe Vandenberghe
Wevelgem

De vaccinatie-
campagne loopt 
als een trein en 
verschillende 
versoepelingen 
volgen elkaar op. 
Wat heb jij het 
meest moeten 
missen tijdens 
die vervelende 
coronamaanden? 
En waar heb je 
dubbel en dik van 
genoten vanaf 
het moment dat 
weer kon?

‘Vooral bezoek 
van familie 

gemist’

‘Samen met de 
maten supporteren 

voor de voetbal’

>RONDVRAAG
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Wat we vooral gemist hebben tijdens 
de lockdown is het sociaal contact 
met onze leden. Samen sporten en 

regelmatig een babbeltje slaan is super leuk 
als uitbater. Al die tijd niets doen zagen we 
niet zitten, dus door de verplichte sluiting 
hebben we onszelf dus moeten heruitvinden. 
Zo hebben we regelmatig onze toestellen 
buiten geplaatst zodat we toch enkele 
klanten personal training konden geven. We 
zijn ook overgeschakeld op online lesgeven. 
Dat was in begin eventjes zoeken, maar 
uiteindelijk wel zeer leuk! Voor veel leden 
was het ook een groot voordeel dat men geen 
verplaatsing moest doen waardoor we zelfs 
enkele nieuwe klanten hebben aangetrokken 
die te ver wonen om naar de fitness zelf te 
komen. We zijn wel blij dat we nu terug live 
kunnen lesgeven, maar in de toekomst zullen 
we zeker nog eens de mogelijkheid van online 
lessen overwegen. We willen vooral onze 
leden bedanken om aan ons te denken en 
vooral om terug te komen sporten!
Elsje Vanthomme | Topform 
Gullegem

‘Samen sporten 
en een babbeltje 

slaan met de 
klanten’

TOT JE
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

www.instagram.com/
gemeente_wevelgem

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 | ambulance – Fluvia
112 of 056 22 44 44

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

>NUTTIGE NUMMERS

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



      

 natjedemeyer

#moederdag #familytime #omaenhaarkleinkinderen
#igwevelgem #endehond

 i_sa_b_e_l Happy 
kid, she found her first 
Happy stone! #hap-
pystones #happysto-
neswvl #happystone 
#happystoners #hap-
pystonergirl #hap-
pystonezoektocht 
#langopmoetenwach-
ten #langgezocht-
eindelijkgevonden 
#kleingelukske 
#happykid #happygirl 
#carzydaughter #wvl 
#igwevelgem 

 jonascoeman #good-
morning #doorwayto-
thepast #oldindustries 
#wevelgem #jogging 
#morningglory#chimney 
#linesofperspective #texti-
lehistory #lifefindsaway

 vantastic.

heartbeat

Perfecte afsluiter 
van een perfect 
verlengd weekend! 
Volgende week 
post ik hier wat 
meer over, maar 
voor nu... tijd voor 
aperitief. Santé! 
#familyfirst 
#familytime

 rsx1995 Tis ier 
goed. Na bezoekje 
aan #bibinhetpark 
eventjes kuieren 
door het park en 
blijven staan aan 
de molentjes. Mis-
schien toch weer 
een #staycation 
overwegen? 
#springvibes 
#kasteel 
#sunshine 
#mei 

 dimitryneve

5k, first time for the kid...
Proud parents #running 
#instarun #proudfather 
#5k #8560 #igwevelgem 
#hedidit #fcgullegem #run 
#nikeshoes #only6yearsold 
#family

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

>TAG


