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>BEELD

Wevelgem 
blaast 
praatpalen 
nieuw leven in

In Wevelgem staan 
sinds kort drie praat-
palen. Ze vormen in 
de eerste plaats een 
aanspreekpunt voor 
jongeren die het men-
taal even lastig hebben, 
maar ook wie goed in 
zijn vel zit kan genie-
ten van enkele leuke 
luisterfragmentjes.

Je kan niet bellen 
bij de praatpaal. Je 
vindt er wel QR-co-
des terug die je naar  
kzitermee.be doorlin-
ken. Er hangt ook een 
gratis 0800-nummer 
opdat Wevelgem zelf 
in het leven riep. Als je 
daarnaar  belt, kan je 
luisteren naar ludieke, 
motiverende en sen-
sibiliserende geluids-
fragmenten.
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BELEID

>70 HORECA-
ZAKEN VER-
WELKOMEN 
JE WEER MET 
OPEN ARMEN  
Nadat ze meerdere maanden 
de deuren moesten gesloten 
houden zijn zo’n 70 cafés en 
restaurants terug aan de slag. 
En dan houden we nog geen 
rekening met de vele zaken 
waar je tijdens de lockdown 
terecht kon voor take away. 
Heb je ze nog niet allemaal 
bezocht? Kijk dan in de digi-
tale horecagids waar je zeker 
nog eens langs moet gaan!
www.wevelgem.be/

horecagids

> NIEUWS

70
Nieuwe turnhal 

Master-
plan GBS 
Hoog- 
straat  
De gemeentelijke basisschool Hoogstraat 
in Wevelgem krijgt een nieuwe turnhal. De 
kinderen turnen momenteel in de gemeen-
telijke sporthal naast het oude zwembad, 
maar aangezien die verdwijnt, moet er een 
alternatief komen. Na de schooluren kun-
nen sportverenigingen die nieuwe turnhal  
gebruiken. 

Maar dat is  nog niet alles; samen met in-
tercommunale Leiedal maakten we een toe-
komstplan voor de school met een nieuwe 
grotere refter, ruimte voor naschoolse op-
vang, één duidelijke hoofdtoegang en een 
ruimere en groenere speelplaats. 

Een goeie samenwerking met alle scholen,    
 « Wevelgem zorgt ervoor »  

Wegenwerken 

Roesela-
restraat
Op 31 mei starten de nutsmaatschappijen 
met werken in de Roeselarestraat (tussen de 
brug en buurtwinkel De Korf). Er komen eerst 
verkeerslichten, in een latere fase moet je er 
een omleiding volgen. De nutsleidingen wor-
den vernieuwd in functie van de heraanleg 
van de straat. We willen er namelijk later dit 
jaar het asfalt vernieuwen en er komen fiets-
paden aan beide kanten van de straat. Door 
het ontdubbelen van het fietspad, maken we 
het fietsen van en naar Wevelgem een pak 
veiliger. Begin juni organiseren we hierover 
een infovergadering voor de omwonenden. 

www.wevelgem.be/werkenroeselarestraat
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Op zoek naar werk?

Vacatures
Onze dienst Openbaar Groen en Netheid 
zoekt versterking. We zijn op zoek naar een 
werkleider, een technieker en  een technieker 
voor de veegmachine.

Verder zoeken we een technieker voor de 
dienst Openbare Infrastructuur en Mobiliteit 
en een administratief medewerker in woon-
zorgcentrum Het Gulle Heem.

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

Verkeersveiligheid 

SAVE-
label
Op 11 mei kregen we van de Ouders van Ver-
ongelukte Kinderen vzw (OVK) het SAVE-la-
bel. Op dat moment installeerden we op de 
kruising van de Muizelstraat met de Rijksweg 
in Gullegem banners die de uitbreiding van 
de tonnagebeperking extra in de verf zet-
ten. Zo mag zwaar verkeer niet meer via de 
Hondschotestraat naar de industriezone. Het 
is maar één van de vele acties waarmee we 
de  weggebruikers, maar in het bijzonder kin-
deren en jongeren beter willen beschermen 
in het verkeer. Ons actieplan is opgebouwd 
rond zeven specifieke doelstellingen, zoals 
het STOP-principe, voetpadenanalyse, ver-
nieuwen van de fietspaden, ... Wil je er meer 
over weten? Surf dan naar 
www.wevelgem.be/save-charter

Meer verkeersveiligheid,
 « Wevelgem zorgt ervoor »  
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>BESTUUR

ENKELE 
PUNTEN
UIT DE 
GEMEENTE-
RAAD
De gemeente gaat op zoek 
naar een aannemer die het 
huis in de Moorselestraat 33 
gaat slopen. Zo komt er plaats 
vrij voor een comfortabele 
doorsteek voor fietsers 
en voetgangers richting 
De Zwemkom. Het huis en 
de bijgebouwen worden 
afgebroken, de gevel van 
het aanpalende huis proper 
afgewerkt. Er komt een pad 
van 2,5 meter breed, een 
afsluiting en beplanting. De 
werken worden geraamd op 
zo’n 115 000 euro (incl.btw). 

Beetje bij beetje worden de co-
ronamaatregelen versoepeld 
en kunnen verenigingen hun 
werking weer opstarten en 
organisatoren hun activitei-
ten lanceren. Omdat het geen 
makkelijk jaar geweest is, kun-
nen zij rekenen op een reeks 
subsidies: een éénmalige her-
opstartsubsidie van 125 euro,  
een relancesubsidie tot 1 000 
euro en een creditnotasubsidie 
met een korting tot 50% op het 
huren van feestmateriaal en 
lokalen. Op basis van de input 
die we afgelopen weken verza-
melden via een bevraging aan 
verenigingen en organisato-
ren, werken we een bijkomend 
pakket relancemaatregelen uit. 
Meer info:  www.wevelgem.be/

relance

Volg de 
gemeenteraad 
op de voet

www.wevelgem.be/ 

gemeenteraad
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>REPORTAGE
      

GROENE 
CORRIDOR IN 
HET CENTRUM
ONTHARDINGS-
PROJECT CAMPUS 
DEKEN JONCKHEERE

De Deken Jonckheerestraat wordt omgevormd tot een 
groene campusomgeving. Deze campus zal deel uitma-
ken van een groene corridor die dwars door Wevelgem 
loopt, van oost naar west. Een verbinding voor zachte 
weggebruikers en een ecologisch lint met ruimte voor 
groen en water. Maar ook een publiek park voor de om-
liggende scholen, jeugdbewegingen, het woonzorg-
centrum en andere functies. 

Die oost-west verbinding wordt via de campus aan-
gesloten op het bestaande Cultuurpad. Op die manier 
krijgt de campus een directe verbinding met het cen-
trum, het gemeentepark én de Leievallei. Bovendien 
komen alle publieke functies in het centrum zo aan 
de groene corridor te liggen, waardoor ze bereikbaar 
worden voor zachte weggebruikers via een aangename, 
groene as.

Traject
Het is de bedoeling om de groene campus zo ‘gren-
zeloos’ mogelijk te benaderen. Daarom werd met de 
gebruikers en eigenaars in de Deken Jonckheerestraat 

Met het voorontwerp van het ont-
hardingsproject van de Deken Jon-
ckheerestraat, komen we weer een 
stap dichter bij de realisatie van 
deze groene corridor in het centrum. 
Het eindresultaat moet een open 
groene ruimte zijn, een park dat de 
leefbaarheid en duurzaamheid van 
de gemeente ten goede komt.

>REPORTAGE
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‘De open 
campus 

die 
ontstaat, 
krijgt vele 
functies: 

een plaats 
om te 

spelen, 
sporten, 

voor 
evene-

menten, 
jeugdbe-

wegingen, 
scholen, 

...’ 
Geef je mening
Meer over de grote krijtlijnen van het landschapsontwerp vind je op www.
wevelgem.be/campus-deken-jonckheere. Tot en met 6 juni 2021 krijgt 
iedereen de kans om te reageren op het voorgestelde voorontwerp. Via 
www.inspraak.wevelgem.be kan je alvast jouw mening kwijt

onderhandeld over de bestaande perceelsgrenzen heen. Door het knippen 
van de straat zullen er in de omliggende straten enkele flankerende maat-
regelen nodig zijn. Ook die worden in het project opgenomen. Na een uitge-
breid traject met alle betrokken actoren, dat al begin 2020 startte, hebben de 
landschapsarchitecten van Studio Basta en het technische bureau Demey het 
globaal inrichtingsplan van de campusomgeving verfijnd tot een voorontwerp 
voor het onthardingsproject. Het voorontwerp legt de grote krijtlijnen van het 
landschapsontwerp vast in enkele basisprincipes. Het is een eerste aanzet voor 
het uiteindelijke uitvoeringsplan dat later verfijnd zal worden. 

Centrale as
De centrale as van de Deken Jonckheerestraat wordt omgetoverd tot een 
functionele verbinding voor zachte weggebruikers. Naast de doorgaande as 
zorgt een netwerk van toegankelijke paden voor voetgangers en fietsers voor 
een rechtstreekse verbinding met het centrum en alle huidige en toekomstige 
functies zoals scholen, het Sociaal Huis, de jeugdsite, parkeergelegenheden … 

Parallel aan het wandel- en fietslint moet een systeem van wadi’s (dit zijn laag-
tes in het gras) het regenwater in de bodem laten infiltreren. De bestaande 
vijver wordt opgewaardeerd en krijgt een prominente plek in het ontwerp. Zo 
vormen we een ideale basis voor een interessante fauna en flora. Met meer 
water en groen in het centrum zorgen we bovendien voor verkoeling op warme 
dagen.

Multifunctioneel
De open campus die ontstaat, is multifunctioneel: er kan gespeeld en gesport 
worden, maar evenzeer is het een plek voor publieke manifestaties, evenemen-
ten, jeugdbewegingen of scholen. Het is met andere woorden een open ruimte 
met vele (sociale) functies waarbij ontmoeten centraal staat. 

De gemeente zorgt bij de realisatie van Campus Noord voor een behoud van 
het aantal parkeerplaatsen in het centrum. Zo kan op de campus, dicht bij 
het woonzorgcentrum en de school, een nieuwe centrumparking aangelegd 
worden. Verder is de auto er enkel te gast: enkel bestemmingsverkeer voor 
bewoners en de jeugdsite wordt op de campus toegelaten. 

Ontharding is een sleutelwoord in dit project. De Vlaamse overheid selecteerde 
de Deken Jonckheerestraat als testproject voor ontharding, en geeft daarom 
een subsidie van 250 000 euro

Volgende stappen
Tot en met 6 juni krijgt iedereen de kans om te reageren op het voorgestelde 
voorontwerp. Daarna worden de plannen verder uitgewerkt en de nodige ver-
gunningsaanvragen ingediend. Van zodra die goedgekeurd zijn, kan de aanleg 
van de aantrekkelijke, groene campusomgeving beginnen. En dat willen we op 
1 mei 2022 samen vieren op het uitgestelde onthardingsfestival. Midden 2023 
zou de Deken Jonckheerestraat volledig onthard en heraangelegd moeten zijn.

Bert Busschaert

landschapsarchitect van 

Studio Basta
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try-out ‘Speech’

Wouter 
Deprez  
Wouter Deprez is een komiek met allerhande ne-
venberoepen. Bijna 20 jaar professioneel probe-
ren, resulteerde in tien theatervoorstellingen, zes 
boeken, vijf radiospecials en twee audiogidsen. 
Ondanks hardnekkige pogingen kreeg Wouter het 
West-Vlaams werkethos dus maar moeilijk uit zijn 
systeem. 

Zijn laatste voorstelling kreeg vijfsterrenrecensies. 
Hij hoopt dat de mensen dat vergeten zijn wanneer 
hij begint te try-outen met een nieuwe voorstelling. 

9 + 10 juni | 20.15 uur | CC Guldenberg

www.wevelgem.be/wouterdeprez

SLAPELOOSHEID

ANNICK RUYTS 
Op 6 juni heeft het cultuurcentrum haar eerste fysieke activiteit 
na de lockdown. Annick Ruyts komt in openlucht vertellen over 
slapeloosheid. Ze maakte over dat thema een boek en tv-reeks. De 
lezing zal plaatsvinden volgens de coronaregels op dat moment. 
Voor de sessie met Annick Ruyts is ook iets voor vroege vogels: 
een yogasessie. Je kan afzonderlijk voor de twee activiteiten in-
schrijven.

www.ccwevelgem.be/slapeloosheid

>AUTOVRIJE 
ZONDAG
DOE JE 
AANVRAAG
Op zondag 19 september is 
er weer autovrije zondag. 
Iedere inwoner mag dan 
een activiteit organiseren in 
het centrum van Gullegem, 
Moorsele of Wevelgem. 
Heb jij altijd al eens willen 
tennissen op straat of 
een springkasteel op het 
kruispunt zetten? Doe dan 
snel je aanvraag via het 
O-formulier op 
www.wevelgem.be/

ikorganiseer 

Duurzame mobiliteit en 
levendige dorpskernen, 
 « Wevelgem zorgt ervoor »  

OPENLUCHTCONCERT
 SENNE GUNS

Pianist en zanger Senne Guns vertelt kleine ver-
halen en filosofeert over grote dromen terwijl hij 
tussendoor de muziek én zichzelf fileert. Beleef 
op 24 juni een intiem concert in de kloostertuin 
in de Acaciastraat. 
www.ccwevelgem.be/senneguns

THEATER
 NELE BAUWENS

Op 1 juli speelt Nele Bauwens een try-out van 
haar cabaretvoorstelling. Ze vertelt over de we-
reld waarin we leefden en over een nieuwe, niet 
geheel virusvrije wereld. Eindelijk nog eens fysiek 
theater in Wevelgem.
www.ccwevelgem.be/nelebauwens

>NIEUWS

BELEEF
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Wandeling in de kijker
 Overheulepad 

Het pad trekt noordwaarts in Moorsele en klimt 
langzaam naar de hoogte via de Draaitap (onge-
veer 30 meter), een mooie uitkijk op de streek. 
Ook de waterpachthoeve en het vliegveld liggen 
op het traject.
www.wevelgem.be/wandelroutes

Beleef meer

10 Leietrips 
Nog op zoek naar inspiratie voor een korte vakantie dicht bij huis? 
Toerisme Leiestreek bundelde 10 kant-en-klare meerdaagse fiets- 
en wandeltrips in een handig magazine, met uitgestippelde routes, 
fotogenieke plekjes, verrassende stops en gastvrije logies die jouw 
bagage oppikken of afzetten aan het station, of naar je volgend lo-
geeradresje brengen.

Een fietsweekend langs de Leie, een wandeltocht door de roman-
tische natuur, een avontuurlijke tweedaagse met de kinderen, per 
trein hoppen langs negen bruisende steden, ... Voor een heerlijke 
vakantie hoef je echt niet ver te reizen. Ga autovrij en bagagevrij 
op reis en ontdek dat de slogan écht klopt: in de Leiestreek beleef 
je méér! Het magazine is gratis te verkrijgen bij het infopunt voor 
Toerisme in Bib in het Park. 

www.toerisme-leiestreek.be/fietsenwandeltrips

>DOEN

Weinig tijd om te sporten als ouder? 
Kom samen sporten met je kind. 
Dat is supermotiverend én efficiënt. 
Naast het bewegen, staat de verbon-
denheid centraal. www.wevelgem.be/
sportkampen

Yoga
Ouder-kind yoga is ideaal om tijd met elkaar 
door te brengen en de band met je kind op een 
speelse manier te versterken. Tijdens de yoga 
kan je vooral samen genieten en ontspannen. 
Deze sessie is geschikt voor kinderen vanaf het 
3e kleuter.

Bootcamp
Een workout van 60 minuten in open lucht en 
een variatie van pittige oefeningen. De ses-
sie begint met een leuke opwarming, gevolgd 
door verschillende parcours. Kracht, stabiliteit 
en uithouding staan centraal. Deze sessie is ge-
schikt voor kinderen vanaf het 1e leerjaar.

Buggy bootcamp
Mama’s trainen buiten met hun kapoen in de 
buggy. Je werkt op een veilige manier aan je 
conditie, kracht, lenigheid en stabiliteit, met 
speciale aandacht voor de ademhaling en de 
bekkenbodemspieren. Vanaf 8 weken na de 
bevalling kan je meesporten. 

SAMEN 
SPORTEN3X

1

2

3



‘Normaal gaan we elke zomer op 
reis met het gezin, zegt Delphine 
Seys, één van de gezichten van 
de zomercampagne. ‘En zoals elk 
jaar in de grote vakantie gaan we 
ook fietsen, we spelen in de tuin 
en genieten regelmatig van een 
ijsje. Mijn favoriete momenten 
zijn zonder twijfel de aperitief-
momenten met vrienden en fa-
milie, zalig!’

‘Tijdens de hele coronaperiode 
zijn we heel vaak gaan wandelen, 
ook in de zomermaanden zullen 
we er wel af en toe op uittrek-
ken voor een leuke tocht te voet. 
Het is de max dat er in eigen ge-
meente zoveel te doen is, zeker 
in de grote vakantie. Ik ben dan 
ook heel blij dat we mogen mee-
doen aan de promotiecampagne 

voor het vrijetijdsprogramma in 
Wevelgem.’ 

Boordevol kleinere 
coronaproof activiteiten
‘Voor het tweede jaar op rij heb-
ben de vrijetijdsdiensten een 
coronaproof zomerprogramma 
opgesteld’, vertelt Sanne Loncke 
van de cel Vrije Tijd. ‘Evenemen-
ten en activiteiten organiseren in 
coronatijden is echt niet evident. 
Om te vermijden dat we dingen 
moeten annuleren, hebben we 
ons gefocust op kleinere acti-
viteiten. En gevestigde waarden 
als de bib en het zwembad zijn de 
hele vakantie open. Op die ma-
nier zorgen we ervoor dat je per-
fect je verlof in eigen gemeente 
kan doorbrengen, zonder je ook 
maar één seconde te vervelen.’

Kajakken en suppen
Dé succesactiviteit van vorige 
zomer – Kajak op de Leie- komt 
terug. Meer nog: we voorzien nu 
6 dagen waarop je kan kajakken 
én suppen. Sup is de afkorting 
van Stand-Up Paddle; je staat 
recht op een stevige surfplank 
en roeit zo vooruit. Heel rustge-
vend en een fijne work-out op 
het water. 

Bumper-wat? Bumperball! 
Voor tieners is het niet altijd 
makkelijk om zo’n lange zo-
mervakantie zinvol en leuk te 
besteden. JC Ten Goudberge 
en onze jeugd- en sportdienst 
sloegen daarom de handen in 
elkaar en verzonnen dé leukste 
activiteiten voor jongeren tus-
sen 12 en 16 jaar. Elke dinsdag en 

ZON, ZEE, 
STRAND
ZOMER IN WEVELGEM
Nu de vaccinatie op volle toeren draait, komt de droom van een geweldige vakantie vol leuke 
activiteiten, gezellige barbecues en feestjes dichter en dichter bij. Voor velen wordt het 
verlof in eigen land. Onze vrijetijdsdiensten zorgen alvast voor een geweldig aanbod in eigen 
gemeente. 

donderdag in augustus tussen 14 
en 17 uur is er tienerwerking met 
onder andere waterpolo, free-
run, lasertag, bumperball. Maar 
de tieners kunnen ook gewoon 
komen ‘chillen’ en wat biljart of 
tafelvoetbal spelen. Voor de iets 
jongere kinderen voorzien we 
deze zomer naast onze gewone 
Drive-in film in openlucht ook 
een Kids’ Drive-in.

Zomerfietstocht om de horeca 
te steunen
We stippelden een nieuwe fiets- 
tocht uit doorheen Gullegem, 
Moorsele en Wevelgem waarbij 
je langs horecazaken passeert. 
Een ideale manier dus om hen te 
steunen na de lange sluitings-
periode door corona. Ook ande-
re buitensporten zoals yoga zijn 

>INTERVIEW

10 WE ELGEM



11

is niet nodig, want iedereen kan 
zingen. 

Stel je programma samen
Binnen enkele weken valt het 
programmaboekje bij jou in de 
bus. Je vindt er alle activiteiten 
op een rijtje. We hebben ook 
een handige kalender voorzien. 
Gezien de coronamaatregelen 
moet je voor de meeste activi-
teiten online inschrijven. Je kan 
dan ook alles nalezen op www.
zomerinwevelgem.be. 

Op diezelfde webpagina vind 
je ook een overzicht van acti-
viteiten die door verenigingen 
en andere organisatoren aan-
geboden worden. Organiseer jij 
ook iets leuks deze zomer? Voer 
dan zeker je activiteit in de UiT-
databank in! Vergeet ook niet 
je subsidie aan te vragen. Het 
gemeentebestuur voorziet als 
onderdeel van het relanceplan 
een extra subsidiepot voor eve-
nementen deze zomer. Meer info 
vind je op www.zomerinwevel-
gem.be.  

www.zomerinwevelgem.be

Een uitgebreid 
vrijetijdsaanbod,
 « Wevelgem zorgt ervoor »  

enorm populair en bieden we 
deze zomer weer aan. 

Samen zingen in openlucht
Wie houdt van zingen kan naar 
Allez Chantez. Je krijgt een 
boekje met teksten en onder 
leiding van Annelore Camps en 
Laila De Bruyne zing je samen 
met de anderen -coronaproof- 
in open lucht. Het wordt een 
muzikale reis met popmuziek 
van de jaren ’50 tot nu. Ervaring 

‘Fijne 
gezellige 

en 
originele 

activiteiten 
in 

eigen 
gemeente’

Sanne Loncke
vrijetijdsmedewerker

Wie vindt de gouden waaier?
Ook deze zomer maak je weer elke week kans op een 
prijzenpakket ter waarde van 40 euro, vol heerlijke 
lokale producten! Hou vanaf 1 juli de Facebookpa-
gina van gemeente Wevelgem in de gaten en rep je 
naar de locatie van op de foto om op zoek te gaan 
naar de gouden waaier. Veel succes!   Willy Macco, 71 jaar, Moorsele 

 Delphine Seys 39 jaar, Batiste 9 jaar, Juline 6 jaar, 
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BURGER

op stap

Geocachen 
in Gullegem
Geocaching is een soort schattenjacht waarbij 
je aan de hand van coördinaten op zoek gaat 
naar caches. Een smartphone of GPS en zin in 
avontuur is het enige wat je nodig hebt. Dit 
wereldwijde ‘spel’ is gratis. Na Moorsele’s Mys-
terie en Schattenjacht Wevelgem, is er nu ook 
in Gullegem een geocachewandeling. Die laat 
je heel wat moois zien tijdens de wandeling 
van 6 km.

Ga met je gezin op stap en ontdek mooie unie-
ke plaatsjes in de verschillende deelgemeen-
ten. Alle informatie kan je terug vinden via 
www.wevelgem.be/geocaching

DNA-Masterplan Moorsele 

Ontwerpdag  
Met de vele reacties en ideeën uit de bevraging 
gaan we verder aan de slag. Neem deel aan de ont-
werpsessies op woensdag 23 juni en zet samen met 
ontwerpers de eerste lijnen uit voor de toekomst 
van Moorsele. Inschrijven is verplicht en kan via 
www.wevelgem.be/DNA-masterplanMoorsele 

 Help het landschap 
te verfraaien
Help jij mee het landschap verfraai-
en met hagen, houtkanten, poe-
len, bomenrijen en boomgaarden? 
Je kan als landbouwer, particulier 
of vereniging een landschapsplan 
laten opmaken.  Dit aanbod geldt 
voor gronden in open ruimte. Be-
bouwde omgeving en industriege-
bieden komen niet in aanmerking. 
70% van de inrichtingskosten wordt 
gesubsidieerd, bij landbouwers is 
dat zelfs 100%. www.stadland-

schapleieschelde.be

 sluitingsdagen
Het zwembad is dicht van 21 tot 
en met 30 juni. We plannen onze 
jaarlijkse onderhoudsperiode dit 
jaar bewust in juni om de hele zo-
mer doorlopend te kunnen open 
blijven. Enkel op de feestdagen zal 
het zwembad komende zomerva-
kantie dicht zijn. 

>QUOTE

‘Met de 
e-boeken-

dienst 
van 

de bib 
kan je 

nu van thuis 
uit boeken 
ontlenen!’

>NIEUWS

Linda Samyn, 
bibmedewerker
Gratis e-boeken lezen op je 
eigen toestel? Dat kan vanaf 
juni. Kom naar de bib en ver-
neem er alles over! Of meld je 
aan met je Mijn Bibliotheek-
-profiel op het cloudLibrary-
-platform, ontdek ons aanbod 
en leen je eerste e-boeken. 

wevelgem.bibliotheek.be/

e-boeken   
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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. Bekijk het 
overzicht op www.wevelgem.be/kunstonderwijs. Er zijn 
verschillende inschrijfdata voor de verschillende deelge-
meenten en leeftijden.
www.wevelgem.be/kunstonderwijs

wil je meewerken?

Reveil 
De eerstkomende 1 november wordt heel intens. Heel wat 
mensen moesten afscheid nemen van een dierbare via een 
laptop. Dat liet heel veel onverwerkt verdriet achter.

Elk jaar wordt er een activiteit georganiseerd op de begraaf-
plaats zelf. Door corona waren er vorig jaar geen optredens 
of voorgelezen teksten, maar werden er gedichten en tek-
sten opgehangen op de begraafplaats. In maart hadden we 
‘Boodschap aan de overkant’ naar aanleiding van 1 jaar co-
rona. Hier kon je een sm-mis-je sturen naar een overleden 
dierbare.

Wil je meewerken aan de editie Reveil 2021? Of heb je een 
idee? Stuur een mailtje naar vrijetijd@wevelgem.be.

Mantelzorg, een daad van liefde
Help jij ook soms iemand om zijn mantel aan te 
trekken? Die mouw blijft soms haperen, de arm 
vindt niet het juiste gat of de col zit dubbel. Of het 
is fris en je legt de mantel over de schouders. Een 
klein gebaar, een warm gebaar. Van dit beeld ver-
trekt het woord ‘mantelzorg’.

Maar de inhoud is vaak veel dieper. We helpen onze 
partner, ouder, kind, buur, vriend. Met boodschap-
pen, eten klaarmaken, poetsen, een wandeling, 
klusjes, aanwezig zijn, wassen, strijken, de tuin 
onderhouden, en noem maar op. Mantelzorg is 
nuttig en nodig. 

23 juni is de dag van de mantelzorg. Om alle man-
telzorgers een pluim te geven, vind je tijdens die 
week op de website en Facebookpagina van de ge-
meente en de lokale dienstencentra enkele inter-
views met mantelzorgers. Volgend jaar bieden we 
informatieve momenten aan rond diverse thema’s, 
houd de kalender in de gaten.  Vragen over mantel-
zorg? Je kan terecht bij de Dienst Thuiszorg en de 
lokale dienstencentra Het Knooppunt (Gullegem), 
Elckerlyc (Wevelgem) en Martha (Moorsele).

>VRAAG
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WAAROM 
LAAT 

JIJ JE 
VACCINE-

REN?

Op 2 juni krijg ik mijn tweede 
vaccinatiespuit. Ik had me op 
de reservelijst gezet, en op een 

avond kreeg ik een telefoontje ‘of ik me 
snel kon vrijmaken’ voor mijn eerste spuit. 
Ik ben meteen op mijn fiets gesprongen, en 
ben naar het vaccinatiecentrum gereden. 
Ik ben wel blij dat ik ingeënt ben, jawel. De 
argumenten om het niet te doen: ik volg 
ze niet helemaal. Integendeel, hoe sneller 
iedereen gevaccineerd is, hoe beter. Ik wil 
heel graag mijn oud leven terug, en liefst zo 
snel mogelijk. Die mondmaskers niet meer 
moeten dragen, daar kijk ik hard naar uit. En ik 
kijk er ook naar uit om opnieuw onbezonnen 
te kunnen barbecueën met vrienden of op reis 
te kunnen gaan. 
Lore Deschamps (30)
Medewerkster kinderopvang

Ik kreeg als politieambtenaar mijn twee 
spuitjes in april en mei. Dat was inderdaad 
iets vroeger dan leeftijdsgenoten. Met dank 

aan onze korpschef: die heeft ervoor geijverd 
dat we toch prioritair gevaccineerd zouden 
worden. Ik ben daar wel blij om, als agent 
komen we toch met heel veel verschillende 
mensen in contact. Ik heb niet getwijfeld 
om mij te laten vaccineren. Ik doe het omdat 
ik terug wil naar de vrijheid. De sociale 
contacten, die mis ik enorm. Ik wil opnieuw 
leuke dingen doen met mijn dochtertje, 
en niet alleen maar naar het park gaan. 
Gewoon iets spontaan kunnen doen, zonder 
te moeten reserveren of met een heleboel 
zaken rekening te moeten houden, ik heb dat 
gemist. Ik wil ook niet dat ze opgroeit in een 
wereld waarin iedereen afstand moet houden 
en een mondmasker moet dragen.
Stefanie Vervaet (31)
Inspecteur politiezone vlas

Het 
vaccinatiecentrum 
draait op volle 
toeren. Intussen zijn 
er al 12 290 inwoners 
gevaccineerd. Dat 
is 48,5% van de 
bevolking ouder 
dan 18 jaar. Alle 
risicopatiënten 
kregen een 
uitnodiging. De rest 
van de bevolking 
krijgt de komende 
weken een 
uitnodiging, van oud 
naar jong. 

‘Die mondmaskers 
niet meer moeten 

dragen’

‘Opnieuw leuke 
dingen doen met 
mijn dochtertje’

>RONDVRAAG



15

Van zodra ik een uitnodiging krijg, laat 
ik me zeker vaccineren. Ik hoop wel 
dat de timing van mijn vaccinatie 

niet te dicht in de buurt komt van mijn 
examens: ik zit in mijn vierde jaar Rechten 
aan de KULeuven. Waarom ik me absoluut 
wil laten vaccineren? Ik heb ouders en een 
grootmoeder waar ik graag op bezoek ga, en 
die ik niet wil ziek maken. Bovendien denk ik 
ook aan dat vaccinatiepaspoort waar er sprake 
van is. Wie niet gevaccineerd is, zal heel erg 
beperkt worden, vrees ik. En ik ben leider bij 
de chiro, bestuurslid bij het jeugdhuis,… en ik 
wil opnieuw leuke dingen doen, zonder al die 
beperkingen. De zomerbar die we met Den 
Bascuul organiseren, bijvoorbeeld. 
Victor Maes (22)
Moorsele

‘Leuke dingen 
doen zonder 
beperkingen’

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



      

 davo_wevelgem

Indoor paaspauze @davo_wevelgem maar wel beach-
volley voor de provinciale U13’s #igwevelgem

 engelsbarbara

Dat het een geslaagde 
buitenspeeldag was. 
De kindjes hebben zich 
rot geamuseerd, er 
waren geen verveel-
momentjes, ze hebben 
samen speelgoed 
gedeeld, ze konden 
“rustig” op straat spe-
len. Tevreden kindjes 
en tevreden ouders.
Het is zeker voor 
herhaling vatbaar! 
#buitenspeeldag2021 

 chiromeisjeswevelgem

In kader van de ontharding 
werd de Deken Jonck-
heerestraat dit week-
end volledig verkeersvrij 
gemaakt! Wees maar zeker 
dat we daarvan geprofiteerd 
hebben!

 rodekruis

wevelgem

Deze morgen wa-
ren onze vrijwilli-
gers opnieuw aan-
wezig op de markt 
in Wevelgem. Ook 
bij de verschillende 
handelaars kan je 
nog steeds terecht 
voor het kopen 
van jouw sticker!

__tine______

GEVACCINEERD!

#covid_19
#vaccinated
#kinderzorg
#igwevelgem
@pippo.rocks

 brandweer_gulle-

gem_fluvia Aannnddd cut! 
Onze 2de vlog komt weldra 
online! Kijk jij ook? Ook deel 
uitmaken van deze jolige 
bende en ondertussen ook 
je steentje bijdragen aan de 
maatschappij? jobs.brand-
weerwestvlaanderen.be 

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

>TAG


