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Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem 
056 43 34 12
bas.surmont@wevelgem.be 
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Stapel magazinemakers

DRUKWERK 
www.drukkerijboonen.be

GEDRUKT OP FSC®-PAPIER 

>BEELD

Over-leven 
in de oorlog

In mei 1940 kreeg het 
centrum van Wevelgem 
het hard te verduren. 
Wevelgem was risico-
gebied. In de jaren die 
volgden, bouwde de 
gemeente in samen-
werking met de Passie-
ve Luchtbescherming 
(PLB) vele schuilkel-
ders. Burgers moesten 
hun kelders aanpassen 
en openstellen voor de 
buurt. De PLB richt-
te in de Leopoldstraat 
een commandopost in. 
Deze schuilkelder werd 
in 2019 ten onrechte als 
nazibunker bestem-
peld. 

Ontdek het ware ver-
haal in Bib in het Park 
(10/9 – 2/10) en neem 
deel aan heel wat acti-
viteiten over leven in de 
oorlog op Open Monu-
mentendag (12/9).

www.wevelgem.be/

wareverhaal 

www.wevelgem.be/

monumentendag

Foto Archief Wibilinga, verzameling Paul Vandenbroeke
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BELEID

> 5 OKTOBER: 
SLUITING 
VACCINATIE-
CENTRUM 
De vaccinatiecampagne in 
Wevelgem loopt stilaan op 
zijn einde. Meer dan 80% van 
de Wevelgemnaars zijn reeds 
gevaccineerd. Wie graag nog 
gevaccineerd wil worden in 
Wevelgem, maakt dus best 
snel zijn afspraak. We sluiten 
de deuren van het vaccinatie-
centrum in de Porseleinhallen 
op 5 oktober. Vanaf dan kan 
je terecht het vaccinatiepunt. 
(Locatie nog te bepalen). 
Callcenter: 056 43 39 20
www.wevelgem.be/

vaccinatie

> NIEUWS

5 
Resultaten

DNA-
Master-
plan 
Moorsele
We willen de leefkwaliteit van Moorsele ver-
sterken door in te zetten op een aangename, 
bereikbare en groene leefomgeving. In mei 
en juni organiseerden we een bevraging en 
participatieve ontwerpsessies hierrond. De 
ontwerpbureaus gingen met deze input aan 
de slag. De eerste lijnen staan al op papier.  
Vanaf september kan elke Moorselenaar 
deze resultaten inkijken en opmerkingen 
geven waar nodig. Nieuwsgierig? Ontdek 
alles via 
www.wevelgem.be/masterplanmoorsele

Wevelgemse kadobon

record-
koers
In de eerste zes maanden van 2021 is nog 
nooit zoveel gebruik gemaakt van de We-
velgemse Kadobon. Er werd voor net geen  
70 000 euro gekocht. En dat bij maar liefst 
148 verschillende handelaars, ook dat is een 
record.  Sinds de start van het initiatief vloei-
de al een half miljoen euro terug naar de lo-
kale economie.

Voortaan kunnen ook marktkramers van 
buiten Wevelgem intekenen, waardoor de 
Wevelgemnaar op nog meer plaatsen terecht 
kan met de bon. 

De nieuwe Wevelgemse Kadobon bestaat 
voortaan niet meer in verschillende coupu-
res, maar je kan een bedrag naar keuze opla-
den. Bovendien kun je de bon ook in meerde-
re keren spenderen en kun je deze voortaan 
aankopen via een webshop.

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

Vacatures
Ben jij klaar voor iets nieuws? Kijk je 
ernaar uit om dichter bij huis te werken? 
Of ben je op zoek naar een functie waarin 
je kan doorgroeien? Werken bij Wevelgem 
is no-nonsense, open communicatie en 
flexibiliteit.

Technieker Veegmachine 
Niveau D1 - D3 | voltijds | onbepaalde duur
> Solliciteren kan tot 6 september.

Twee Techniekers Openbare
Infrastructuur en Mobiliteit
Niveau D1 - D3 | voltijds | onbepaalde duur
> Solliciteren kan tot 6 september.

Ergotherapeut
Aantrekkelijke maandwedde + anciënniteit  
voltijds | onbepaalde duur
> Solliciteren kan tot 15 september.

Technieker/begeleider Twerk
Niveau D1 - D3 | voltijds | tijdelijke arbeids-
overeenkomst voor een jaar
> Solliciteren kan tot 15 september.

Maatschappelijk 
werker Ouderenzorg
Niveau B1 - B3 | voltijds/deeltijds | vervan-
gingscontract tot en met 31 januari 2022
> Solliciteren kan tot 15 september 

Twee Medewerkers Sport, 
toezicht & onderhoud
Niveau D1 - D3 | voltijds | onbepaalde duur
> Solliciteren kan tot 22 september.

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

1 september 

Veilig 
terug 
naar 
school
Straks, op woensdag 1 september, trekken 
honderden kinderen terug naar de school. 
Wevelgem zorgt ervoor dat dat in de meest 
veilige omstandigheden gebeurd. Alle Wevel-
gemse scholen kunnen voor de kinderen, van 
onze kleinste peutertjes tot de tieners in het 
middelbaar onderwijs, fluohesjes of boeken-
tashesjes bestellen. De gemeente betaalt de 
hesjes, de scholen mogen die zelf persona-
liseren en bedrukken. Zo zijn alle leerlingen 
altijd zichtbaar in het verkeer.

De leerlingen dragen ook zelf verantwoor-
delijkheid in het verkeer. Daarom krijgen alle 
leerlingen van het vijfde leerjaar dodehoe-
klessen en de zesdejaars moeten een fiets-
examen afleggen.

www.wevelgem.be/duurzame-mobiliteit

Veilige schoolomgevingen,
 « Wevelgem zorgt ervoor »  
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>BESTUUR

UIT DE 
GEMEENTE-
RAAD

De Warandestraat, de be-
langrijkste verkeerslink tus-
sen Moorsele en Wevelgem, 
wordt komend najaar stevig 
onder handen genomen. Pri-
oritair in het volledige project 
zijn de verbeteringen aan de 
verkeersdoorstroming en de 
fietsveiligheid. 

De parkeerplaatsen verdwijnen 
grotendeels van de rijweg. Op 
die manier kan het gemotori-
seerd verkeer gewoon door-
rijden waar nu nog vaak moet 
geschrankt worden tussen 
geparkeerde voertuigen. Ter 
compensatie van de parkeer-
plaatsen komen er twee ruime 
parkeerhavens en fietsbeugels 
voor fietsen. Hier worden ook 
bushaltes voorzien. 

Het dubbelrichtingsfietspad 
maakt plaats voor twee ver-
hoogde veilige éénrichtings-
fietspaden. Die ingreep wordt 
doorgetrokken tot over de 
brug in de Roeselarestraat. Op 
die manier hoeven de fietsers 
de drukke baan niet langer te 
dwarsen.

Een goede, verkeersveilige 
mobiliteit en een veilig fiets-
netwerk,
 « Wevelgem zorgt ervoor »  

Volg de 
gemeenteraad 
op de voet

www.wevelgem.be/ 

gemeenteraad
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>REPORTAGE
      

KOM JIJ OOK 
NAAR HET 
SPORTFEEST? 
OP HET SPORTSPOOR

De eerste zondag van september kan je van 13.30 tot 
17 uur gratis komen sporten. De sportdienst en de 
vele sportclubs die op het Sportspoor hun vaste stek 
hebben, bieden leuke initiaties en mini-tornooien 
aan. Sportpromotor Laurence legt uit: ‘Gezinnen met 
kinderen kunnen meedoen aan de sportcarrousel met 
onder andere basket, voetbal, atletiek, gekke fietsen, 
springkastelen, multimove, zwemmen …. Kindjes die 
voldoende sporten beoefend hebben, krijgen een leuke 
verrassing.’  

Spikeball en aquabubble
Voor jongeren en volwassenen voorzien we tornooien 
en initiaties spikeball, kubb, aquagym, pilates en yoga. 
In De Zwemkom geeft de duikclub duikinitiatie. Je kan 
er ook in een opblaasbare waterball of aquabubble even 
over het water lopen. Na al dat sporten kan je iets lek-
kers eten of drinken. 

Gestart op halve capaciteit …
Eind januari ging De Zwemkom open. Door de corona-
maatregelen kon enkel het sportbad open, op gedeel-
telijke capaciteit en met verplichte reservatie. Sinds 
eind juni mochten ook het instructiebad en de recre-
atiezone met de glijbaan open. ‘Het deed ons zo veel 
plezier om eindelijk kindjes zich te zien amuseren in de 

Op zondag 5 september wordt het 
Sportspoor officieel ingehuldigd. De 
Zwemkom en de atletiekpiste zijn al 
een eind klaar en worden gretig ge-
bruikt, maar de coronamaatregelen 
maakten een groots openingsfeest 
onmogelijk. Nu kan het wel, en we 
willen dat jij erbij bent!

>REPORTAGE
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‘Het sport-
feest 

is gratis. 
Iedereen 

kan er 
van 

verschillen-
de sporten 
proeven.’  

Sporten gaat beter met een streepje muziek 
Een goeie beat helpt je je ritme te houden of kan je motiveren om nog 
eventjes door te bijten. Daarom verzamelden onze sportpromotoren en 
animatoren hun béste sportsongs in de lijst ‘Sportify Wevelgem’ op Spo-
tify. Scan de code, luister gratis en geniet nog meer van jouw sportmo-
mentje!

recreatiezone. Ze amuseren zich te pletter met de sproeiers, glijbaan en andere 
speelelementen. We zien dat de meeste gezinnen met kleintjes tussen 14 en 16 
uur komen zwemmen, maar ook in de voormiddag of avond is het recreatiebad 
open’, vertelt sportpromotor Laurence. ‘Ook het instructiebad is open. Daar 
kunnen ze leren zwemmen.’ 

‘Zwemmers moeten wel een ticket boeken om te komen zwemmen. Voor som-
migen is het niet zo evident om online in te loggen in de webshop en een ticket 
te kopen. Maar dat kunnen we gelukkig altijd opvangen met wat uitleg per 
telefoon. Of mensen kunnen ook altijd een ticket kopen aan het onthaal of aan 
de kiosk in het onthaal. Veel fervente zwemmers vinden het uiteindelijk niet zo 
erg om te reserveren’, zegt Laurence. ‘Ze gebruiken het reservatiesysteem als 
druktebarometer en kunnen zo op rustige momenten boeken.’ 

Bijna altijd goed volzet, ook op zondag
Gelukkig houdt het reservatiesysteem onze zwemmers niet tegen. Uit onze 
eerste cijfers blijkt dat we een bezettingsgraad van 86 procent hebben. Ook 
het feit dat we nu op zondag open zijn, heeft succes.  We hebben geïnvesteerd 
in zo’n mooi zwembad voor onze inwoners en voerden dan ook een prijsverschil 
op voor inwoners en niet-inwoners. We zien dat dat effect heeft: 81 procent van 
de zwemmers wonen in de gemeente.  64 procent van de zwemmers heeft dan 
weer een abonnement. De meeste abonnementhouders zijn rasechte baan-
tjeszwemmers, zij komen vooral ’s morgens en ’s avonds naar De Zwemkom. 
Sinds begin deze zomer is ook de sportbar ‘Uit de kom’ open. Daar kan je voor 
of na het sporten iets eten of drinken. Je hebt er een geweldig zicht op het 
volledige Sportspoor.

Al meer dan 1 000 toegangsbadges atletiekpiste
We zijn heel blij dat ook de atletiekpiste goed wordt gebruikt. Er zijn al meer 
dan 1 000 toegangsbadges verkocht. Er gaan net iets meer vrouwen gaan lopen 
op de piste dan mannen; 53 procent vrouwen tegenover 47 procent mannen. 
Je kan met zo’n badge elke dag tot 22 uur op de piste.

Gratis beachvolleyballen
Voor de volleybalclubs is ons beachvolleyveld in coronatijden echt wel een ze-
gen geweest. Op momenten dat ze niet binnen mochten trainen konden ze op 
het veld op het Sportspoor terecht. Je hoeft niet per se in een club te zitten om 
te komen volleyballen op het veld. Ook losse gebruikers kunnen het reserveren. 
Het gebruik is gratis, maar volleyballers die niet in clubverband spelen moeten 
dan wel een persoonlijke badge aankopen. Zo’n badge kost 5 euro en moet je 
maar 1 keer aankopen. Je krijgt er toegang mee tot het beachvolleyveld, maar 
ook tot de atletiekpiste.’  

www.wevelgem.be/sportfeest

Laurence Warlop 

sportpromotor
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workshops

Junior
techniek-
academie
Zit je in het 3e of 4e leerjaar? Hou je van techniek? 
Dan is dit iets voor jou! In de Junior Techniekacade-
mie neem je deel aan 10 workshops. Aan het einde 
van de reeks heb je vijf STEM-projecten (Science, 
Technology, Engineering, Mathematics) gecreëerd.

De eerste workshop start op woensdag 6 oktober. 
Inschrijven kan vanaf zaterdag 4 september via 
www.techniekacademie-wevelgem.be. Per groep 
kunnen maximum 20 kinderen deelnemen. De work-
shops vinden plaats op woensdagnamiddag.
www.techniekacademie-wevelgem.be

Zot van techniek en wetenschap? Ontdek ons Big 
Bang wetenschapsbad en neem deel aan tal van 
STEM-activiteiten. Meer info: 
www.bigbangwevelgem.be

CC WEVELGEM

Start 
ticketverkoop 
cultuurcentrum
Eindelijk! Na een lange stilte komt de cultuursector terug op gang. 
En of we erin vliegen! Dit seizoen verwelkomen we onder andere 
Studio Guga, Bart Van Loo, Steven Mahieu, Malpertuis, Sioen, Die 
Verdammte Spielerei, Cie Cecilia en Joost Van Hyfte.

Reserveer nu al jouw abonnement en krijg 10 procent korting vanaf 
3 voorstellingen. Op 7 september start de losse ticketverkoop. 
Meer info:  www.ccwevelgem.be

>DE WEG-
WIJZER
Ken jij de Wegwijzer al? In 
de Wegwijzer vind je het 
volledige activiteiten- en 
dienstverleningsaanbod van 
de lokale dienstencentra 
(LDC) terug. Het maandblad 
is gratis te verkrijgen in 
jouw LDC of digitaal te lezen 
via www.wevelgem.be/
wegwijzer. Op de hoogte 
blijven? Schrijf je in op onze 
nieuwsbrief. 
www.wevelgem.be/

inschrijven-nieuwsbrieven

BIBLIOTHEEK
 Comedynight

Donderdag 30 september brengt MC Soe Nsuki 
drie aanstormende talenten mee: Vincent Voe-
ten, Jade Mintjens en Jeroen Verdick. Beleef Bib 
in het Park eens anders, lach je een deuk en ont-
dek de nieuwe sterren van morgen.
www.wevelgem.be/comedynight

Ticketinformatie
 FILMFAN

Het cultuurcentrum toont onder de noemer  
Filmfan de betere films in onze gemeente. Vanaf 
13 september kan je een abonnement en brochure 
met recensies aanschaffen. Losse filmtickets zijn 
te koop vanaf 27 september.
www.ccwevelgem.be/filmfan

>NIEUWS

BELEEF
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G-sport
 Snowtuben

Dolle sneeuwpret voor mensen met een lichte mentale, 
fysieke of visuele handicap. Ga mee snowtuben (ban-
denglijden op sneeuw) op zaterdag 25 september in Ice 
Mountain Komen. Schrijf je in via mail:
kathleen.mobouck@wervik.be.
www.wevelgem.be/G-sportactiviteiten

Fietsvriendelijke buurt

Van 
fiets-
straten
naar fietszone
Onlangs namen we een enquête af bij de bevolking om af te toet-
sen of er interesse was om fietszones in te voeren in Gullegem en 
Moorsele. Uit deze bevraging bleek dat er enthousiasme is bij de 
deelgemeentes en haar inwoners. Dit geeft ons groen licht om fiets-
zones uit te rollen. In de loop van september zal er een definitieve 
fietszone ingevoerd worden in Moorsele. In Gullegem starten we 
met een proefopstelling. 

Wat is een fietszone precies? Een fietszone is een fietsvriendelijk 
gebied dat bestaat uit aaneengesloten fietsstraten. In de fietszone 
geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur voor alle weggebrui-
kers. Auto’s mogen fietsers niet inhalen. 

Met een fietszone zetten we in op meer fietsveiligheid, meer 
fietscomfort en een gezondere omgeving. 
 « Wevelgem zorgt ervoor » 

>DOEN

Jaar na jaar stellen wij een gevarieerd 
sportaanbod samen. Dit zowel voor 
jong als oud, in groep of individueel. 

Start zwemlessen
De zwemlessen voor kinderen vanaf geboor-
tejaar 2016 starten op 27 september. Je kan di-
gitaal inschrijven vanaf zaterdag 11 september 
om 10 uur. Twijfel je over het niveau van je kind? 
Schrijf ze in voor de gratis testlessen op 2 of 4 
september. 
www.wevelgem.be/zwemlessen

Maand van de sportclubs
In september openen de sportclubs de deuren 
voor iedereen die interesse heeft. Maak zo ken-
nis met verschillende sporten. Ontdek alles over 
de activiteiten en het clubverband tijdens een 
initiatie.  
www.wevelgem.be/maandvandesportclub

Multimove
Door kinderen tussen 3 en 8 jaar op een leuke 
en ontspannende manier te laten bewegen, 
oefenen ze twaalf fundamentele bewegings-
vaardigheden. Multimove start op 1 september 
en vindt elke woensdagnamiddag in Gullegem 
én Wevelgem plaats. 
www.wevelgem.be/multimove

SPORT3X

1

2

3



Sinds begin dit jaar is het geluid 
van gillende, plonzende kin-
deren en het zicht van noeste 
sporters die baantjes trekken 
weggeëbd in het oude zwem-
bad. De cabinetjes en lockers 
blijven wezenloos achter. De 
kleedkamers blijven leeg en in 
de zwembaden zou een zwieri-
ge duik stevig aankomen. Maar 
hier komt straks, voor nog één 
keertje, verandering in. Zich la-
ten onderdompelen in water zal 
niet meer lukken, in wetenschap 
en techniek des te meer.

Er is lang gezocht naar een tij-
delijke invulling voor het oude 
zwembad. Met het Big Bang 
Wetenschapsbad is er een pro-
ject gevonden dat kan rekenen 
op een breed draagvlak en ook 

een maatschappelijke invulling 
heeft. Omdat de nood aan tech-
nisch geschoolden bijzonder 
groot is, wil Wevelgem jongeren 

uit de hele regio stimuleren om 
te kiezen voor een wetenschap-
pelijke richting. STEM (Science, 
Technology, Engineering, Ma-
thematics) vormt dan ook de 
rode draad doorheen dit project.

Samenwerking met 
Techniekacademie Vives
‘Er zal van alles te doen zijn. 
Centraal staan de DOE-expo en 
de begeleide activiteiten, dit in 
samenwerking met de Tech-
niekacademie Vives. Tijdens de 
DOE-expo kunnen bezoekers 
kleine en grote experimenten 
uitvoeren. Kinderen en hun 
ouders maken op die manier 
spelenderwijs kennis met we-
tenschap. Daarnaast zijn er nog 
tal van begeleide activiteiten. Er 
zijn specifieke workshops zo-

EEN DUIK IN 
WETEN-
SCHAP
Binnenkort gaat het oude zwembad in de Vanackerestraat onherroepelijk tegen de vlakte. 
Voor het zo ver is, dient het stukje vergane glorie als uniek decor voor de belevingsexpositie 
Big Bang Wetenschapsbad. Coördinator Sanne Loncke kijkt er al naar uit om jong en oud te 
verbazen.

als Robotmak3rs waarin je met 
behulp van LEGO robots maakt 
en programmeert in een speci-
fiek thema. Je leert er slimme 
parkeerplaatsen programmeren 
of slagbomen omhoog en naar 
beneden laten gaan. Zo kan je 
techniek onmiddellijk toepassen 
op iets herkenbaar uit het dage-
lijks leven’, legt Sanne uit. ‘We 
bieden ook verschillende work-
shops aan zoals lasercutten, 
3D-printing, doe-activiteiten 
in en rond de badkuipen en nog 
veel meer.’ Waar de lockers ston-
den komt een heus FabLab, een 
open werkplaats voor makers en 
uitvinders. In de kleedkamers 
worden twee escaperooms inge-
richt. De enige manier om hier uit 
te ontsnappen is... je raadt het al: 
wetenschap!

>REPORTAGE
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‘Big Bang 
wakkert 

zin
 in 

STEM-
richting 

aan’

OUD ZWEMBAD WORDT BIG BANG WETENSCHAPSBAD
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met STEM. In vakanties voorzien 
we kampen waarin we de speel-
pleinwerking en de sportdienst 
combineren met het weten-
schapsproject. ‘Dat is ook nodig 
want in de regio is er sprake van 
arbeidskrapte en een duidelijke 
mismatch. Heel wat technische 
functies raken niet ingevuld door 
gebrek aan technisch geschoold 
personeel. Big Bang kan de kloof 
helpen dichten door interesse op 
te wekken bij kinderen én het 
talent dat ze hebben te stimu-
leren’, aldus Sanne.

Het zwembad vormt het epi-
centrum van het Big Bang 
Wetenschapsbad. Met enkele 
‘springplankmomenten’ zal het 
project ook buiten de muren van 
het zwembad treden. Er wordt 
ruimte gelaten voor andere ini-
tiatieven zoals kunstprojecten, 
een optreden of een start-up die 
eens zijn ding wil doen. Op die 
manier blijven we de hele perio-
de iedereen verrassen met nieu-
we activititeiten. Alle informatie 
over het project vind je op 
www.bigbangwevelgem.be

Een duurzaam partnerschap 
met het onderwijs, 
 « Wevelgem zorgt ervoor » 

Iedereen zal welkom zijn in het 
Big Bang Wetenschapsbad. In 
het weekend zal de belevings-
expositie opengesteld worden 
voor het ruime publiek. Tijdens 
de week kunnen groepen en 
bedrijven er ook terecht. Kies je 
voor een combinatie van enkele 
technische workshops met een 
sessie in de escaperoom of ga je 
eerder voor een toeristische uit-
stap in de gemeente? De keuze 
is aan jou!

Iedereen laten kennismaken 
met STEM
De belangrijkste doelgroep zijn 
de scholen. Kinderen kunnen zo 
op jonge leeftijd op een laag-
drempelige manier kennismaken 

‘Kinderen 
maken 

spelenderwijs 
kennis 

met 
wetenschap’

Gezocht: helpende handen
Het project zal ongeveer een jaar duren. Wevelgem gaat 
daarom op zoek naar extra helpende handen: jobstudenten, 
vrijwilligers of losse medewerkers die de kassa, de cafetaria 
of het toezicht tijdens de DOE-expo willen ondersteunen. Dit 
op zaterdag, zondag en in de vakantieperiodes. Een diploma 
of ervaring is niet vereist.

Ook coaches voor de workshops zijn welkom. Hierbij is een  
beetje affiniteit met techniek, wetenschap en/of lesgeven 
mooi meegenomen. Dit kan op weekdagen, weekends en tij-
dens de vakanties. Wie interesse heeft kan tot 10 september 
mailen naar bigbang@wevelgem.be.
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BURGER

ook in wevelgem

OverKop- 
Antenne-
punt 
Om het mentaal welbevinden van jongeren te 
stimuleren komen er in Zuid-West-Vlaanderen 
twee OverKophuizen (Menen en Kortrijk) en 
negen antennepunten. Hier krijgen jongeren 
de ruimte om samen te komen, te ontspan-
nen en elkaar te ontmoeten. Ze kunnen er ook 
terecht voor een goed gesprek en therapeu-
tische hulp.  

Vanaf 2022 komt er ook in Wevelgem een 
OverKopantennepunt. Hiervoor slaan we de 
handen in elkaar met jeugdclub Ten Goudber-
ge om zoveel mogelijk jongeren te betrekken. 
Hou onze sociale media in de gaten voor meer 
info.

Volgend jaar ook in jouw straat?

leefstraat
Deze zomer werden in Wevelgem, Gullegem en 
Moorsele de eerste Leefstraten ingericht. Een 
Leefstraat is een stukje van de openbare weg dat 
tijdelijk wordt ingericht als ontmoetingsplaats en 
waar de buurtbewoners samen kunnen ontspan-
nen. Dat werd dan ook uitvoerig gedaan. Er werden 
aperitiefmomenten georganiseerd, speeltoestellen 
geknutseld, petanquemomenten op poten gezet 
en zelfs gebowld, midden in de straat. Zelf inte-
resse om volgende zomer een Leefstraat te orga-
niseren? Alle info op www.wevelgem.be/leefstraat.

 Brugfiguur
 Jana Durnez
Als brugfiguur is Jana er voor alle 
gezinnen met kinderen die school-
gaan in de basisscholen van Groot-
Wevelgem. Ze ondersteunt de ge-
zinnen op verschillende vlakken en 
is een neutrale vertrouwensfiguur 
die je op goede weg zet of door-
verwijst waar nodig. Contacteer ze 
vrijblijvend via:
brugfiguur@wevelgem.be of
0478 63 71 16

 Klus- en verhuis-
dienst
Hulp nodig bij klusjes in en rond het 
huis? De klus- en verhuisdienst (in 
samenwerking met vzw Effect) is er 
voor elke inwoner van Groot-We-
velgem. Tuinonderhoud, verhuizen, 
vervoer naar het containerpark,… 
We helpen je graag! Dienst Thuis-
zorg: 056 43 55 00 of 
thuiszorg@wevelgem.be. 

>QUOTE

‘Knutselen 
vind ik 

super leuk. 
Daarom 

ga ik 
graag 
naar 

Babbel.’

>NIEUWS

Filmawi, leerling 
2e leerjaar

Babbel is een taalstimulerend 
project voor kinderen. Tijdens 
de zomervakantie oefenden 
alweer een pak kinderen 
op een speelse manier de 
Nederlandse taal. Ze hebben 
veel ‘gebabbeld’ en ontdekt. 
Er waren boeken en cultuur, 
sport en spel. Kortom, een 
fijne speelse manier om hun 
Nederlands bij te schaven.

www.wevelgem.be/babbel
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Gratis

juridisch advies
De dienst Rechtshulp geeft een eerste advies bij juridische 
problemen of vragen. Je kan bij hen terecht voor vragen over 
familierecht, verbintenissenrecht en gerechtelijk recht. Elke 
inwoner van Wevelgem kan op deze dienst beroep doen. 
Het eerstelijnsadvies is gratis en de juriste is gebonden aan 
beroepsgeheim.

Maak een afspraak bij Katrien Kindt, 056 43 55 00 of 
katrien.kindt@wevelgem.be. Of kom langs in het Sociaal 
Huis, Deken Jonckheerestraat 9. 

www.wevelgem.be/juridisch-advies-dienst-rechtshulp

#komuitjekot

Sluit je 
(opnieuw) aan 
bij een 
vereniging
Heel wat verenigingen starten vanaf september terug op! 
Nu de vaccinatiecampagne bijna afgerond is, kunnen ze op-
nieuw activiteiten organiseren en mensen samenbrengen, 
zoals ze voorheen deden.

Jeugdbewegingen, vrijetijdsverenigingen, amateurkunsten 
en sportclubs: allen schieten ze terug uit de startblokken. 
Hoog tijd dus om je opnieuw aan te sluiten bij je favoriete 
club, vereniging of workshop, of misschien is dit het mo-
ment om een nieuwe uitdaging aan te gaan. 

Kom dus terug uit je kot en geniet van het diverse aanbod 
van ons rijk verenigingsleven. Geef jouw vereniging na deze 
moeilijke periode dat nodige duwtje in de rug door je sa-
men met familie of vrienden terug in te schrijven.  Alleen zo 
kunnen ze doen wat ze het beste kunnen: zorgen voor een 
kwaliteitsvol aanbod, en vooral: verenigen.
www.wevelgem.be/verenigingen

Welke vormen van deelmobiliteit 
zijn er in Wevelgem?

In Wevelgem zijn er heel wat mogelijkheden 
rond deelmobiliteit. We hebben vijf elektrische 
wagens in omloop, in alle drie de deelgemeenten. 

In Moorsele (Damberdstraat) en in Gullegem 
(Kerkplein) staat er een wagen van Fox Share die 
te ontgrendelen is met de app Share Mobility. In 
Wevelgem staan er drie Cambio-wagens, eentje die 
altijd beschikbaar is en twee die je kan gebruiken 
tussen 19 en 7 uur en in het weekend.

We hebben ook deelfietsen van Donkey Republic 
aan het Gemeenteloket, de Wijnbergkerk en de 
Posthoornkerk. Ook die zijn te ontlenen via een 
handige app. Sinds juni staan er ook acht nieuwe 
deelfietsen van Blue-Bike aan het station van 
Wevelgem. Die zijn voorzien van slimme sloten die 
die je kan ontgrendelen met de app, maar ook met 
de MoBIB- en Blue-Bikekaart. 

Op dinsdagavond 12 oktober is er een infosessie 
rond deelmobiliteit in OC de Cerf in Gullegem. Info 
via duurzaam@wevelgembe.

ww.wevelgem.be/autodelen

www.wevelgem.be/fietsdelen

Duurzaam mobiliteitsplan, 
 « Wevelgem zorgt ervoor » 

>VRAAG
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WAT IS 
DUUR-

ZAAMHEID 
VOOR JOU 

EN HOE 
VUL JE DAT 
CONCREET 

IN?  

Duurzaamheid is iets wat het 
familiebedrijf ‘Vanhalst to give & 
enjoy’ al jaren behartigt in alles wat ze 

doet. In 2009 kreeg ons bedrijfsgebouw reeds 
het label ‘Kwalitatieve bedrijfsgebouwen in 
Vlaanderen’. De waarden van de familie – 
creativiteit, eenvoud en functionaliteit – 
stonden toen al voorop. Er werd gefocust op 
zorgzaamheid, voor budget en traditie maar 
vooral voor mens en omgeving. Dat werd 
nogmaals bekrachtigd met de ondertekening 
van het West-Vlaams Charter Duurzaam 
Ondernemen. Dat duurzaam ondernemen 
steeds bovenaan onze agenda staat, 
bewijst de creatie van het levensbos van  
1 000 populieren naast ons bedrijfsgebouw. 
Het meest recente project in het continue 
streven naar balans in biodiversiteit, is het 
verwelkomen van 80 000 nieuwe zoemende 
collega’s in ons ‘bedrijfsbos’. Samen met een 
lokale imker helpen ze de bijenpopulatie in de 
regio groeien.
Frank Vanhalst – Wevelgem – 49 jaar

Als bestuurslid van Natuurpunt 
Wevelgem & Aculea (werkgroep 
van wilde bijen en wespen) is 

duurzaamheid voor mij het evenwicht vinden 
tussen mens en milieu! De biodiversiteit 
staat al jaren onder druk. Bij de wilde bijen 
is meer dan de helft van de ongeveer 400 
soorten in België bedreigd. Daarom focussen 
we in onze eigen tuin op inheemse wilde 
planten die heel wat kriebelbeestjes en 
wilde bestuivers aantrekken. Na een aantal 
jaren inventariseren brachten we het aantal 
soorten in onze kleine stadstuin op meer dan 
700. Hierbij kregen we bezoek van maar liefst 
89 bijensoorten! Hopelijk kunnen de latere 
generaties daar ook nog van genieten.
Yves Gevaert – Wevelgem – 44 jaar

In het kader van 
de Week van de 
Duurzame Ge-
meente pakt 
Wevelgem uit met 
een eerste Duur-
zame Tour op 
zondag 26 sep-
tember, een pri-
meur in Vlaande-
ren. De tour leidt 
bezoekers langs 
enkele van onze 
vele Duurzame 
Helden.
www.wevelgem.be/

duurzametour

‘80 000 nieuwe 
zoemende 
collega’s 

verwelkomd’

‘Evenwicht tussen 
mens en milieu’

>RONDVRAAG
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Ik probeer op mijn manier bij te dragen 
aan het verminderen van de afvalberg en 
ben een paar jaar geleden begonnen met 

het verwerken van papier tot schalen en 
schrifthouders. Ik maak mijn producten aan 
de hand van de ‘candy wrapper’ techniek die 
ik mezelf aanleerde. Met de mooie resultaten 
maakte ik al heel wat vrienden en familie blij. 
Geleidelijk aan begon ik ook met plastiek en 
zelfs chipszakken te werken. Zo kwamen ook 
portemonnees, draagtassen en wandklokken 
in het assortiment. Sinds enkele maanden 
werken wij samen met Bloemen Leterme, hun 
verpakkingsplastiek wordt door mij nuttig 
besteed en dat geeft ons allen een zeer goed 
gevoel. Zeg dus niet gewoon ‘afval’ tegen oud 
papier en plastiek! 
Nathalie Callens – Wevelgem 

‘Zeg niet gewoon 
‘afval’ tegen oud 

papier en plastiek!’

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



      

 sjokke

Wind versus water #igwevelgem #linadeclercq

 mell_giselle

Mijn dierenvriendin-
netje 
#giselle #bambi 
#igwevelgem 
#waterpoel #sunday 
#proudmom #liefde 
#liefdevoordieren 

 jolien_desmet

Zomeravonden... Panna in 
de avondzon! #igwevelgem 
#nofilter #letthembelittle

 jellevbc

Samen op stap.
#walk 
#metdedochters 
#onsolijfje 
#lieveleah 
#igwevelgem

 hanne_qui

Op naar een zalige 
week … jaarlijks 
kamp met @chiro-
jongenswevelgem
#chirojongenswe-
velgem #igwe-
velgem #be-
danktvrijwilligers 
#bedanktkokskes

 merijnwarnez

Bootje varen 2.0
Bootje varen op de leie
#summer #holidays #boat
#bootjevaren #yolo #leie 
#deleie #goldenriver
#rayban #fun #friends
#igwevelgem

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

>TAG


