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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 

>BEELD

Dankjewel!

Zo’n 250 vrijwilligers 
zorgden afgelopen 
periode voor de vlotte 
werking van het vacci-
natiecentrum dat eind 
februari zijn deuren 
opende. Op dit moment 
behaalt Wevelgem een 
vaccinatiegraad van 
82%. Een zeer mooi re-
sultaat dat zonder hen 
allesbehalve mogelijk 
was!

Daarom, dankjewel aan 
alle helpende handen!
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BELEID

> 216 
ONDER-
NEMINGEN
De coronapandemie had 
een serieuze impact op de 
lokale economie. Om hun 
klanten en medewerkers 
te beschermen, moesten 
handelszaken en onderne-
mingen preventiemaatrege-
len treffen. Ter compensatie 
van deze maatregelen werd 
een reglement opgesteld 
voor het toekennen van een 
subsidie. 216 ondernemingen 
kregen in totaal 38 795,10 
euro subsidie uitbetaald.

> NIEUWS

216 
Opgepast voor

Modder op 
de weg
Nog tot eind dit jaar loopt de campagne 
‘Modder op de Weg’. Dat initiatief maakt 
weggebruikers ervan bewust dat er in het 
najaar vaak veel modder op landbouwwe-
gen ligt. Weggebruikers moeten hun snel-
heid aanpassen want modder op de weg kan 
leiden tot zeer gevaarlijke situaties. 

Landbouwers reinigen de wegen tijdig. In-
dien dat niet meteen mogelijk is, zorgt de 
landbouwer voor gepaste signalisatie. 

www.modderopdeweg.be

Sint-Elooiswinkelstraat
zijtak Warandestraat 
Vanneputstraat
zijtak Meerlaanstraat

Nieuw 
asfalt 
We blijven werken aan betere en toeganke-
lijkere wegen. Daarom start een aannemer in 
oktober met het asfalteren van verschillende  
straten.

Dit gebeurt in fases:
• Eerste fase van 4 tot 8 oktober: Affrezen 
van asfalt in de Sint-Elooiswinkelstraat, zij-
tak Warandestraat en Vanneputstraat.
• Tweede fase van 11 tot 15 oktober: Aanleg 
nieuw asfalt in bovenstaande straten.
• Derde fase van 18 oktober tot 6 december: 
Heraanleg zijtak Meerlaanstraat naast brug.

Lokaal voorziet de aannemer een omleiding. 
Onder normale omstandigheden zullen de 
werken gedaan zijn tegen 6 december.
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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.

Stafmedewerker Sport
Voltijds, onbepaalde duur, B1-B3-niveau
> Solliciteer | Tot en met 22 oktober 

Schoonmaak 
gemeente - Sociaal Huis
Voltijds of deeltijds, onbepaalde duur, 
E1-E3-niveau
> Solliciteer | Tot en met 22 oktober

Schoonmaak Lokaal 
dienstencentrum Elckerlyc 
Voltijds of deeltijds, onbepaalde duur, 
E1-E3-niveau
> Solliciteer | Tot en met 22 oktober

Maatschappelijk werker 
ouderenzorg
Voltijds, onbepaalde duur, B1-B3-niveau
> Solliciteer | Tot en met 22 oktober

Losse medewerkers
Ben je sociaal? Steek je graag je handen uit je 
mouwen? Kan je je geregeld vrijmaken in het 
weekend en/of weekdagen? 
> Solliciteer | Tot en met 15 oktober 

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

Inschrijven kan 
tot 12 december

Groeps-
aankoop 
zonne-
panelen
Wevelgem sloot zich voor de zesde keer aan 
bij de groepsaankoop zonnepanelen van het 
Energiehuis Oostende. Door samen zonnepa-
nelen aan te kopen, ligt de prijs een pak lager. 

De voorbije jaren gingen ruim 500 Wevelgem-
se gezinnen in op hun persoonlijk aanbod. 

Nog tot en met 12 december kan iedereen zich 
hiervoor inschrijven. Wie zich inschrijft ont-
vangt meteen een persoonlijk voorstel en de 
keuze om daarop in te gaan. Inschrijven kan 
via: www.ichoosr.be/zonnepanelen

5

>BESTUUR

UIT DE 
GEMEENTE-
RAAD

De gemeenteraad besliste in 
de zitting van 10 september 
om de straatnaam ‘Marie Cu-
riestraat’ voorlopig te aan-
vaarden in de nieuwe straat 
voor het verkavelingsproject 
in de Parkstraat. De gemeen-
te komt tegemoet aan de vraag 
van radiopresentatrice Sofie 
Lemaire voor ‘Meer vrouw op 
straat’. De Pools-Franse na-
tuur- en scheikundige Marie 
Curie, geboren in 1867, won als 
eerste vrouw de Nobelprijs voor 
de Natuurkunde en won ook als 
eerste persoon deze prijs twee 
keer. Tijdens de Eerste Wereld-
oorlog werkte ze ook geregeld 
aan het Westfront in de West-
hoek. Ze overleed in 1934 aan 
leukemie, wellicht te wijten aan 
haar jarenlang onderzoek naar 
radioactieve straling.

Bezwaren of opmerkingen kan 
je schriftelijk, ten laatste op 31 
oktober, indienen op het adres: 
College van burgemeester en 
schepenen, Vanackerestraat 16.

Volg de 
gemeenteraad 
op de voet

www.wevelgem.be/ 

gemeenteraad
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>REPORTAGE
      

BANKBEEK-
STRAAT WORDT 
GROENE ADER 
Uitdagingen
Er liggen heel wat uitdagingen te wachten in de Bank-
beekstraat, waar ook de hoofdtoegang van de begraaf-
plaats ligt. De straat is heel breed, wat zorgt voor sluip-
verkeer richting Driemasten en Kwadestraat. Dat gaat 
al te vaak gepaard met overdreven snelheid. 

De ruimte wordt nog groter gemaakt door de grote 
parking met dwarsparkeerplaatsen ter hoogte van de 
begraafplaats, terwijl er bijvoorbeeld geen voetpad is 
aan die zijde. Het dwarsparkeren zorgt ook voor con-
flicten met de vele fietsers die gebruik maken van de 
groene verbinding.

Fietsstraat 
‘Het nieuwe project moet de veiligheid verhogen, de 
leefbaarheid versterken en zorgen voor meer groen’, 
zegt Lucas Vanneste, diensthoofd Openbare Infra-
structuur en Mobiliteit. De weg zal versmald en als 
eenrichtingsstraat ingericht worden. ‘Fietsers worden 
baas in de straat. Er zal een maximumsnelheid gelden 
van 30 km/u en fietsers mogen er niet ingehaald wor-
den. Door de aanleg van een fietsstraat moet ook het 
gemotoriseerd verkeer ontmoedigd worden’, vertelt 
Lucas. Die ingrepen moeten ook het kruispunt aan de 
Bankstraat veiliger maken.

Vanaf november ondergaat de 
Bankbeekstraat in Gullegem 
enkele ingrijpende veranderingen. 
Een groot deel van de straat wordt 
onthard, één van dé ambities van 
de gemeente. De Bankbeekstraat 
wordt ook veiliger, en zal een groe-
ne ader en trage verbinding vormen 
tussen de drukke Bankstraat en de 
parkzone van de wijk Kwadries, De 
Westakker en Kwameers. Ook de 
toegang tot de begraafplaats wordt 
onder handen genomen.

>REPORTAGE
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‘De 
ontharding 

zorgt 
voor een 
maximale 

water-
in-

filtratie.’  

Herinrichting Kwadries – De Westakker – Kwameers
Ondertussen is er ook een ontwerpnota voor de herinrichting van de 
groenzone aan Kwadries – De Westakker – Kwameers. Die werd opge-
maakt met de hulp van de omwonenden die afgelopen zomer konden 
meedenken tijdens een infomarkt. Het nieuwe geheel moet zorgen dat 
de buurt echt verbonden wordt. Het ontwerp voorziet ruimte voor sport 
en spel, met onder meer speelnatuur en een spelparcours. Ook de aan-
planting wordt heel divers, met onder meer hoogstam- en fruitbomen, 
inheemse struiken en bloemrijk grasland.

Langsparkeren vervangt dwarsparkeren en een voetpad van geborsteld beton 
moet bezoekers van de begraafplaats leiden naar een mooi groen onthaal.

Omgeving
De omgeving zal ook heraangelegd worden. Door de versmalling van de rijbaan 
en de heringerichte parking zal de gemeente een groot deel kunnen onthar-
den. Zo ontstaat er een groene verbinding langs de begraafplaats die aan de 
overzijde van Kwadries aansluit op de groene verbinding richting de parkzone 
van de wijk Kwadries, De Westakker en Kwameers. ‘Ook de verharding van de 
centrale as van de begraafplaats wordt meegenomen in het project zodat alles 
één mooi geheel vormt. De oversteekplaats zal met geborsteld beton worden 
afgewerkt en zo aansluiten op het voetpad en de begraafplaats.’

Maximale infiltratie
Het opzet van de ontharding is uiteraard zorgen voor een maximale infiltratie 
van regenwater. ‘We zorgen ervoor dat het oppervlaktewater zo goed mogelijk 
in de aanliggende groenzones kan infiltreren. De straatkolken aan de kant van 
de woningen worden ook aangesloten op de wadi’, duidt Lucas. Een wadi, een 
Arabische naam voor een natte plaats in de woestijn, is een bufferings- en in-
filtratievoorziening die tijdelijk gevuld wordt met regenwater en zo zorgt voor 
een vertraagde afvoer. Ook een deel van de parkeerplaatsen zal zo ingericht 
worden zodat het water kan infiltreren.

‘Met die ingrepen zal de omgeving een ontmoetingsplaats vormen. Er komen 
een aantal fietsbeugels voor bezoekers. Je zal er kunnen uitrusten op de nieu-
we betonnen zitbanken en genieten van de kleurrijke bloemen en planten’, 
vertelt Lucas.

Groenzone en bloemen
De groene ader wordt begeleid door verschillende hoogstambomen zoals eik, 
linde, lork, esdoorn, varenbeuk enz. Er komen struiken en kleurrijke bloem-
borders, met aandacht voor vogels, bijen/vlinders en andere nuttige insecten. 
Dat helpt ook in de strijd om het klimaat, zorgt voor hittereductie en verhoogt 
de biodiversiteit. Er wordt soortenrijkgras ingezaaid naast verschillende wilde 
bloemenmengsels. Deze groenaanleg wordt enerzijds doorgetrokken tot op de 
begraafplaats zodat hiermee een eenheid ontstaat, anderzijds naar de parkzone 
van de wijk Kwadries/De Westakker/Kwameers. 

De gemeente investeert 375 000 euro in de werken. De werken zullen pas aan-
vatten na Allerheiligen en Allerzielen zodat er geen hinder zal zijn voor de vele 
bezoekers van de begraafplaats op die drukbezochte dagen. 

Lucas Vanneste

diensthoofd

Openbare Infrastructuur 

en Mobiliteit
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elk weekend vanaf 16 oktober

Big Bang 
opent de 
deuren
Het oude zwembad Vanackerestraat sloot begin 
dit jaar zijn deuren als zwembad maar heropent op 
zaterdag 16 oktober als Big Bang Wetenschapsbad. 

Wil jij als eerste de DOE-expo bezoeken? 
Kom dan op zaterdag 16 of zondag 17 oktober langs 
tussen 13.30 - 17.30 uur. Reserveren is niet nodig. 
Vanaf dan is Big Bang elk weekend open en in de 
schoolvakanties zelf elke dag. Piep tijdens het ope-
ningsweekend eens binnen in de andere ruimtes of 
geniet van een drankje in de gezellige cafetaria. 

Tickets
- 7 jaar: Gratis | 7 - 12 jaar: € 3 | + 12 jaar: € 5
10 UiTPASpunten: Gratis
www.bigbangwevelgem.be

voorstelling

toekomstplan 
Moorsele 
De ontwerpbureaus zijn verder aan de slag gegaan met de 
informatie van experten en bewoners. Intussen is een eerste 
toekomstplan voor de kern van Moorsele opgemaakt. Op dinsdag 
26 oktober om 20 uur worden de plannen voor een levendig, 
klimaatbestendig en verbonden Moorsele toegelicht. Dit in OC 
De Stekke in Moorsele.

Ben je nieuwsgierig of wil je je mening over de plannen kwijt? 
Schrijf je in via 
www.wevelgem.be/DNA-masterplanMoorsele 

>VUUR-
THEATER
Verwacht je op zaterdag 2 
oktober aan een boeiende 
mix van vuurstunts en 
circus. De kindervoorstelling 
vol magie en vuurspektakel 
speelt in openlucht om 
19 uur aan de Gullegemse 
dwarsschuur. Zeker een 
aanrader voor wie eens wil 
proeven van familietheater! 
Kinderen vanaf 4 jaar tot 
(groot)ouders welkom! 
www.ccwevelgem.be/

vuurvoorstelling 

Infosessie
 Deelmobiliteit

Interesse in auto- en/of fietsdelen? Volg op 
dinsdag 12 oktober een infosessie rond deelmo-
biliteit. Wevelgem stelt er de autodeelsystemen 
(Cambio en FoxShare) en fietsdeelsystemen 
(Blue-Bike en Donkey Republic) voor. Schrijf je 
in via 
www.wevelgem.be/infosessie-deelmobiliteit

Boeken en bands
 ELISAH LEEST VOOR JE 

Elisah Vandaele is een boekenwurm, dromer én 
muzieklover. Speciaal voor de bib komt ze vertel-
len over boeken en bands die haar levenspad bete-
kenis gaven. Klaar  voor een fijne belevingsavond 
in de bib op 28 oktober? Meer informatie:
www.ccwevelgem.be/elisahvandaele

>NIEUWS

BELEEF
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DE LEESJURY
 Praat over wat je leest

De grootste leesclub van Vlaanderen zoekt boekenwur-
men. Leden van de Leesjury (vroeger KJV) lezen acht 
boeken en komen om de maand samen in Bib in het 
Park om erover te praten. Op het einde van het leesjaar 
stemmen ze voor het mooiste boek. Word jij ook jurylid?
www.wevelgem.be/deleesjury

CULTUURCENTRUM

THEATER OP 
TOPNIVEAU
Het cultuurseizoen start deze maand met drie sterke theatervoor-
stellingen. 

Theatermaker Maarten Westra Hoekzema bijt op woensdag 6 okto-
ber de spits af met ‘Tired of being young’. In die voorstelling vraagt hij 
zich af wat volwassen zijn precies is en vooral of het wel nodig is om 
het te worden. Herkenbaar voor al wie ouder is dan 35 en profetisch 
voor al wie jonger is 

Eén van onze bekendste actrices, Tania Van der Sanden blikt op 15 
oktober in ‘T.A.N.I.A.’ terug op haar eigen leven. Met een lach en een 
traan zoekt ze het antwoord op de vraag of je jezelf alleen maar kan 
zijn, of je dat ook kan spelen… 

Tot slot van dit drieluik haalt theatercollectief SKaGeN op 30 oktober 
de klassieker ‘Het Gezin Van Paemel’ van onder het stof, het verhaal 
van de schrijnende situatie van een boerengezin in het begin van 
de 20e eeuw.

www.ccwevelgem.be

>DOEN

Tentoontstelling
Op 23 en 24 oktober laten lokale 
kunstenaars je opnieuw kennis ma-
ken met hun werk tijdens ‘Buren Bij 
kunstenaars’. Alle deelnemers kan je 
terugvinden op 
www.burenbijkunstenaars.be

In het atelier van de 
kunstenaar
De kunstenaar nodigt je uit om een kijkje te ko-
men nemen bij hem/ haar thuis of in het atelier. 
Ontdek hoe en waar de werken tot stand ko-
men. In alle deelgemeentes zijn er ateliers te 
ontdekken. 

Kunstenaars stellen samen 
tentoon
Sommige kunstenaars stellen samen, op één 
locatie, tentoon. Op die manier kan je zowel 
beeldhouwkunst, schilderkunst, keramiek, … 
op één gemeenschappelijke plaats terugvinden. 

Stel je eigen route samen
Zin om zelf je route samen te stellen? Neem dan 
zeker een kijkje op www.burenbijkunstenaars.
be. Op de kaart kan je alle deelnemers in Wevel-
gem, Gullegem en Moorsele terugvinden. Op die 
manier kan je zelf beslissen welke kunstenaars 
je een bezoekje brengt. 

BUREN BIJ 
KUNSTENAARS

1

2

3



Activiteit: bloemschikken
Connie ging afgelopen donderdag bloem-
schikken in LDC Elckerlyc. Een zeer toegan-
kelijke cursus waarbij alles stap voor stap 
wordt uitgelegd. Aan het einde ging ze naar 
huis met haar eigen bloemstukje. Leuk hé?

Doorheen het jaar organiseert elk Wevel-
gems LDC diverse activiteiten: workshops, 
infosessies & uitstapjes. Schrijf je samen 
met familie en/of vrienden in en ga creatief 
aan de slag, of volg één van de interessante 
lezingen. Onze vrijwilligers bedienen je ach-
teraf met plezier in de bar of op het terras. 
Kom je alleen? Dan leer je ongetwijfeld nieu-
we mensen kennen!

Kom je ook eens langs? Ontdek het volledige 
aanbod voor LDC Elckerlyc (Wevelgem), LDC 
Martha (Moorsele) en LDC Het Knooppunt 
(Gullegem) in de Wegwijzer. 
www.wevelgem.be/wegwijzer

Ga op stap met de duofiets
Of Connie zich amuseerde op de elektrische 
duofiets? Zeker en vast! En het is veel minder 
lastig dan je denkt! Gaat jouw mama, papa, 
partner, vriend(in) graag fietsen, maar is het 
moeilijk geworden? Dan raden wij een dagje 
of weekendje weg met onze duofiets ze-
ker aan. De duofiets is een driewieltandem 
waarbij de zitjes naast elkaar zijn opgesteld. 
Dit maakt het praten en fietsen tegelijk een-
voudig. Eén iemand stuurt, beide personen 
kunnen trappen. 

De fiets huren? Kom langs of contacteer LDC 
Het Knooppunt voor meer informatie. Er is 
ook een elektrische rolstoelfiets beschik-
baar.

Kom jij in de buurt babbelen?
Connie nam voor de eerste keer deel aan één 
van de buurtbabbels. Wat een gezellige boel! 
Je kan er gezellig keuvelen, een koffietje 
drinken en leert er jouw buren écht kennen. 
Deelnemen aan al dit gezelligs is volledig 
gratis. Er zijn er geregeld in Moorsele, Gul-
legem of Wevelgem. 

Wevelgem: elke tweede dinsdag in De Post-
hoorn en elke vierde dinsdag in De Wijnberg 
van 14 tot 16 uur. Geraak je er niet zelfstan-
dig? Geef ons een seintje: 056 43 55 10. 
Moorsele en Gullegem: hou de kalender van 
de LDC’s in de gaten. 

MET CONNIE OP STAP 
NAAR HET LOKAAL 
DIENSTENCENTRUM
Nood aan een babbel? Zin om creatief aan de slag te gaan? Spelletjesavond meepikken? In 
onze lokale dienstencentra (LDC) ben je aan het juiste adres! Een LDC is een ontmoetings-
plaats die toegankelijk is voor iedereen. Dankzij de vele activiteiten en de handige dienstver-
lening weet je altijd waar je terecht kan. Connie toont je de weg!

>REPORTAGE

10 WE ELGEM



Vraag advies & krijg info
Wanneer Connie een vraag heeft over hulp 
aan huis, wonen in een woonzorgcentra, 
het activiteitenprogramma,...  gaat ze langs 
in het lokaal dienstencentrum in haar buurt. 
In ieder LDC kan je terecht met al jouw vra-
gen. Op zoek naar een leuke cursus? Eens 
deelnemen aan een buurtbabbel of wande-
ling? Nood aan wat hulp? Voor ieder wat wils!

Ga langs of contacteer een van de centrum-
leiders.
LDC Elckerlyc
Anne-Marie Heytens & Nathalie Verleyen
Elckerlycplein 1, 8560 Wevelgem
056 43 55 10 | ldc.elckerlyc@wevelgem.be
LDC Martha
Henk Vandenbroucke
Sint Maartensplein 13, 8560 Moorsele
056 41 22 51 | ldc.martha@wevelgem.be
LDC Het Knooppunt
Hannelore Herman
Gulleheemlaan 20, 8560 Gullegem
056 43 20 80 | hetknooppunt@wevelgem.be

Kom smullen in het restaurant
De restaurants in de LDC’s zijn weer open, 
yes! Ga er ‘s middags tussenuit of kom met 
familie en/of vrienden langs op een vrije dag. 
Dat is exact wat Connie deed.
 
Voor 8,25 euro krijg je soep, een hoofdge-
recht met slaatje, een dessert én een drankje. 
Het enige wat je moet doen is vooraf verwit-
tigen, want het aantal plaatsen is beperkt. 
Contacteer jouw dienstencentrum voor het 
menu en meer informatie. Het restaurant is 
enkel toegankelijk voor 60+ of hulpbehoe-
venden.

 Je partner, ouders of grootouders verrassen 
met een maaltijd? Dat kan! Koop je cadeau-
bon in je dienstencentrum. (Tip: Op dinsdag 
staan er frietjes op het menu.)

Je kan er ook 
terecht voor

Minder mobielen centrale
Betaalbaar vervoer voor minder mo-
biele inwoners van Wevelgem. Jouw rit 
reserveren of meer informatie? Con-
tacteer LDC Het Knooppunt. 

Bad met badlift
Een aangepaste badkamer met hoog-
-laagbad met badlift. Reserveren (ver-
plicht) of meer informatie? Contacteer 
jouw dienstencentrum.

Haarverzorging
Contacteer jouw dienstencentrum voor 
tarieven en meer informatie. Maak op 
voorhand jouw afspraak.

Pedicure
Professionele pedicure, voetverzorging 
en hulp bij een diabetesvoet. Plan jouw 
afspraak op voorhand in. Meer informa-
tie? Contacteer jouw dienstencentrum.

Bloeddrukmeting & weging 
Een verpleegster meet je bloeddruk en 
controleert je gewicht (zonder medisch 
advies). Kom gratis op consultatie. Meer 
informatie? Contacteer LDC Elckerlyc 
of LDC Het Knooppunt.

Telefoonster
Nood aan een babbel? Een vrijwilliger 
belt je wekelijks op voor een gezelli-
ge babbel. Neem contact op met jouw 
dienstencentrum voor meer informatie.

Computerassistentie
Vrijwillige computerassistenten geven 
gratis advies en ondersteuning voor alle 
problemen met je computer, tablet of 
smartphone. Maak jouw afspraak via 
jouw lokaal dienstencentrum.

Kineruimte & buiten fitnesstoestellen
Nood aan extra beweging? Aan het re-
valideren? Maak gebruik van de buiten 
fitnesstoestellen of schrijf je in voor de 
kineruimte. Meer informatie? Contac-
teer jouw dienstencentrum.

En nog veel meer, ontdek het op
www.wevelgem.be/ouderenzorg
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BURGER

12 OKTOBER

Dag van de
Onthaal-
ouder
12 oktober betekent ‘Dag van de onthaalou-
der’. Traditioneel trakteren we dan alle werk-
nemers uit de Wevelgemse kinderopvangini-
tiatieven. Zij staan immers dagelijks in voor de 
zorg van onze kleinste inwoners! 

Ook tijdens de moeilijke coronaperiode ble-
ven ze steeds klaarstaan om de allerkleinsten 
opvang te bieden. Ze verdienen een oprechte 
bedanking. 

Denk ook jij die dag aan het bedanken van 
jouw crèche of onthaalouder?

Enkele tips vind je op
 www.wevelgem.be/huisvanhetkind

Tentoonstelling

Roezemoezen
De Bib nodigde het Letterzettercollectief uit 
Kortrijk uit om een expo uit te werken rond ‘woord’ 
in de breedste zin. Zes woordkunstenaars gaan de 
uitdaging aan om rond het thema ‘Roezemoezen’ 
te werken. Burgers worden uitgenodigd om zelf in-
put te geven bij de expo. Benieuwd? Het resultaat 
is te vinden in de exporuimte van Bib in het Park in 
de maand oktober. 
www.wevelgem.be/bibexpo

 3X INFOSESSIE 
NOTARIËLE ZORGVOLMACHT
Als jij zorg nodig hebt, kan het 
nuttig zijn een volmacht te geven 
over het beheer van je bezittingen.  
Wanneer doe je dat best? Notaris 
Orinn Vijncke legt uit. Gratis, in-
schrijven verplicht.
• Do 14/10  | 19 uur | LDC Martha   
0470 93 67 67 
• Do 21/10 | 14 uur | LDC Elckerlyc   
056 43 55 10 
• Ma 25/10 | 14 uur | LDC Het Knoop-
punt 056 43 20 80

 Maak het groener in 
Zuid-West-Vlaande-
ren!
Hou je van een bijen- of vogelvrien-
delijke tuin? Heb je een boontje 
voor klimplanten? Dan is de ver-
koopactie van streekeigen (fruit)
bomen, struiken, kleinfruit en klim-
planten van Natuurpunt zeker iets 
voor jou! Neem een kijkje op www.
maakhetgroener.be en bestel van-
daag nog.  www.maakhetgroener.be

>QUOTE

‘We omarmen 
de ervaringen 

en tips 
rond 

diversiteit en 
anders-

taligheid’

>NIEUWS

Team De Droomhut.
Pedagogische studiedag
Woensdag 20 oktober

De pedagogische studiedag 
2021 staat dit jaar in het teken 
van anderstalige kinderen in 
het onderwijs. Aan de hand 
van workshops wordt gezocht 
naar werkwijzen, methodie-
ken, visie, ondersteuning om 
met anderstaligheid in de klas 
en in de school om te gaan. 
De Droomhut vindt het alvast 
heel leuk om de wereld binnen 
te brengen in een kleine 
school. 
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Nominaties

Cultuurprijs
2022
Het gemeentebestuur en de culturele raad willen cultuur 
en kunst in de gemeente aanmoedigen door om de twee 
jaar een cultuurprijs uit te reiken. Iedere inwoner en iedere 
organisatie kan één kandidaat, een persoon of organisatie, 
voordragen via www.wevelgem.be/cultuurprijs of 
vrijetijd@wevelgem.be

Deadline is 15 oktober. De voordracht van een kandidaat 
dient gemotiveerd te worden. 

www.wevelgem.be/cultuurprijs

 fotowedstrijd

Sprekende 
beelden uit het 
Zuiden
Vele mensen uit Wevelgem kijken (ver) over de grenzen heen 
en dragen in hun hart een project uit het Zuiden. Ze worden 
geraakt door mensen die hun krachten bundelen voor een 
beter bestaan, een rechtvaardige wereld. Deze Zuidpro-
jecten stellen we voor aan de hand van beklijvende foto’s 
die aanspreken én een verhaal vertellen. Via de wedstrijd 
verzamelen we ‘Sprekende beelden uit het Zuiden’ en ver-
spreiden ze via:
• een Wevelgemse maandkalender 2022;
• een fototentoonstelling in januari in Bib in het Park.

Wil jij prachtige beelden van Wevelgems mondiaal 
engagement aanleveren? 
De wedstrijd loopt tot 13 oktober. Lees meer over aandacht-
punten en het reglement op 
www.wevelgem.be/ sprekende-beelden-uit-het-zuiden 

De Gele Doos
Red je leven

Hulpverleners willen geen tijd verliezen als 
ze iemand medische hulp moeten geven. 
Dankzij de info in de Gele Doos, die altijd 

in de frigo zit, kunnen ze het nodige doen en 
bewoners snel helpen.

In de Gele Doos zitten alle belangrijke contact-, 
persoons- en medische gegevens. Er is ook een 
vermissingsfiche in te vinden.

Het is belangrijk de documenten van de Gele Doos 
goed in te vullen en geregeld aan te passen indien 
nodig. Indien nodig kunnen we je hierbij helpen. 
De Gele Doos is het eerst, gratis, beschikbaar voor 
80-plussers. 

Je kan de Gele Doos, na telefonische afspraak, 
ophalen bij: 
• LDC Elckerlyc – Elckerlycplein 1, Wevelgem - 056 

43 55 10
• LDC Martha – Sint Maartensplein 13, Moorsele 

– 0470 93 67 67
• LDC Het Knooppunt – Gulleheemlaan 20,  

Gullegem – 056 43 20 80 
• Dienst Thuiszorg – Deken Jonckheerestraat 9,  

Wevelgem – 056 43 55 00
www.wevelgem.be/geledoos

>VRAAG
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WAT 
DOE JIJ 

MET 
UITPAS? 

EN 
WAAROM?  

Wij van Chiro Oltegoare doen al 
ongeveer drie jaar mee met de 
UiTPAS. Met UiTPAS kan iedereen 

punten sparen als je deelneemt aan vrijetijds-
activiteiten. Voor sommigen is het ook een 
kortingskaart. Bij een kansentarief betaalt 
het lid zelf 20%, wij en de gemeente beide 
40%, van het inschrijvingsgeld. Het is niet dat 
wij als Chiro veel minder inkomsten bekomen 
daardoor. Voorlopig hebben wij niet zo veel 
leden die via het kansentarief van UiTPAS 
deelnemen aan onze Chiro. Volgens mij we-
ten er velen niet dat onze Chiro daar ook aan 
meewerkt. Mijn voorgangers hoofdleiding 
hebben dit opgestart en ik zet dit met veel 
plezier verder door. Voor ons is dit kansen-
tarief niet veel moeite. En zo wordt het wel 
mogelijk voor enkele leden om toch naar de 
Chiro te komen. Een heel mooi project dus!

Laura Vossaert, Chiro Oltegoare 
Moorsele

Wij spaarden al heel wat puntjes. De 
meeste puntjes verzamelen we 
in de bibliotheek of als we gaan 

zwemmen. De omruilvoordelen zijn best 
interessant. Onze kinderen ruilen ze in de 
schoolvakanties om voor een gratis ticket bij 
de vakantiefilms in het cultuurcentrum. Voor 
cultuurtickets kunnen we ook soms puntjes 
ruilen, maar dat hebben we nog niet zoveel 
verkend. Misschien wel iets om de komen-
de maanden eens te proberen. Wij wonen in 
Gullegem en het is fijn om zien dat heel wat 
verenigingen al de UiTPAS aanbieden. Ik denk 
dan spontaan aan ‘Gullegem Loopt’, Kokopelli, 
de cyclocross, Femma … en er zijn nog andere. 
Het leuke is dat je met UiTPAS ook in de brede 
regio puntjes kan sparen. Wij zijn alvast fan en 
gaan hem in de komende post-corona weer 
veel gebruiken, want het is ideaal voor ons 
hele gezin. 

Sarah Vandenbulcke, Ferre & Siel 
Gullegem

Nu de activitei-
ten in de vrije tijd 
weer op gang 
komen, is er ook 
veel interessants 
met UiTPAS te 
beleven. Sinds 
kort heeft UiTPAS 
ook een 
nieuwe stijl, maar 
de vroegere 
blauwe pasjes 
blijven even 
goed werken. 
www.wevelgem.be/uitpas

‘Mooi én 
betaalbaar’

‘Ideaal voor het 
hele gezin’

>RONDVRAAG
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De Spatie vzw is een nieuwe organi-
satie in Wevelgem. Onze vereniging 
organiseert of staat open voor activi-

teiten die uiteenlopende mensen samenbren-
gen: een creatieve cursus, een spelletjesna-
middag voor nieuwkomers, buurtontmoeting, 
denkdagen, lezingen, tentoonstellingen,  een 
jamsessie, ... Dat kan allemaal bij ons. Als het 
maar een positieve verbindende impact heeft. 
Het is heel fijn dat mensen gestimuleerd wor-
den om in hun vrije tijd actief te zijn, anderen 
te leren kennen en hier samen komen. Daar-
om zijn we recent UiTPAS-partner geworden. 
UiTPAS is ook een kortingskaart voor mensen 
die het financieel niet zo gemakkelijk hebben. 
Wie een UiTPAS met kansentarief heeft kan 
zo genieten van scherpere deelnameprijzen.  
We willen echt verbindend zijn en vinden 
het supertof dat iedereen de kans heeft om 
nieuwe dingen te ontdekken en anderen te 
ontmoeten.

Evita, de Spatie 

‘Mensen samen 
brengen’

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



      

 engelsemma

Dit kleintje had een super namiddag en was zo trots op 
haar schmink @deglitterbar #sportfeest

 Pippo_We zetten de 
kinderbegeleidsters in 
de bloemetjes! Graag 
willen we alle ’Toe-
komstmakers’ van Pip-
po bedanken! Samen 
maken zij het verschil 
in het leven van zovele 
kinderen en ouders. 
#weekvandekinderop-
vang ♥ Tine, Lore, Elien, 
Emma, Isabelle, Jana, 
Hanne, Aaike, Freke, 
Louise, Margo, Silke, 
Aaricia, Elke & Sabien.

 koen_vanbelle

Op verkenning in eigen 
gemeente 
#gullegem
#igwevelgem

 nonoskes

Geduldig 
wachten op 
wat zon
#igwevelgem
#igmoorsele

 Daisy Deboosere

#igwevelgem 
#sportfeest 
#supergezellig

 neledeneut

Rood & blauw, wat is dat 
nou ! #StartdagKSA 
#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


