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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

Zie ginds komt 
de stoomboot

Hij komt, Hij komt! Na 
een jaar van fysieke af-
wezigheid kunnen we 
dit jaar eindelijk weer 
de Sint ontmoeten. Op 
zondag 21 november 
komt de stoomboot 
aan in Wevelgem. 

Dit is het startschot 
voor enkele verrassen-
de Sint-activiteiten in 
de drie deelgemeen-
ten. De aanwezigheid 
van Sint en Piet zal ook 
duidelijk te merken zijn 
in het straatbeeld. 

Het volledige aanbod 
zal bekendgemaakt 
worden via het Sinter-
klaas-doe-boekje of 
de site.
www.wevelgem.be/sint
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BELEID

> BOOSTER-
PRIK
Op 9 november gaat het 
vaccinatiecentrum opnieuw 
open om 65-plussers een 
boosterprik te geven. Prik-
ken gebeurt niet langer in de 
Porseleinhallen, maar in het 
voormalige klooster. In de 
Porseleinhallen zijn de laat-
ste prikken inmiddels gezet. 
Ruim 26 000 inwoners lieten 
zich vaccineren. De Porse-
leinhallen staan vanaf nu 
opnieuw ten dienste van de 
Wevelgemse verenigingen 
en de vele activiteiten.

> NIEUWS

9
zwerfvuil

Extra 
actie aan 
kiosken 
Park
Binnen enkele weken komen er extra sensi-
biliserings- en opruimacties aan de kiosken 
in het park in Wevelgem. De gemeente en 
Mooimakers selecteerden die locatie als hot-
spot omdat er vaak zwerfvuil en sigaretten-
peuken liggen. Gerichte acties moeten daar 
komaf mee maken. Later komen nog vier an-
dere hotspots  aan de beurt, onder meer aan 
de bushalte ‘het Standbeeld’ en de Vrijstraat 
in Moorsele. We leggen ook de laatste hand 
aan het nieuwe actieplan ‘hondenpoep’.

www.wevelgem.be/

zwerfvuil-en-sluikstorten

Een propere gemeente,
 « Wevelgem zorgt ervoor » 

Infomarkt

Her-
aanleg 
Lauwe-
brug
Omdat moderne binnenvaartschepen een 
groter laadvermogen hebben, moet er ook 
meer ruimte komen onder de brug die We-
velgem met Lauwe verbindt. Deze schepen 
kunnen namelijk tot drie lagen containers, 
die bovenop elkaar gestapeld zijn, vervoeren.

De Vlaamse Waterweg wenst vanaf volgend 
jaar te starten met de voorbereidende wer-
ken voor de heraanleg van deze wegbrug.

Een infomarkt in november zal de timing en 
de plannen uiteen doen. Die vindt plaats op 
23 november van 16.30 tot 20 uur in Het Ap-
plauws in Menen. Inschrijven is niet nodig.
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Op zoek naar werk?

Vacatures
schoonmaakpersoneel 
Zoek je snel een job dicht bij huis? 
Wij zijn op zoek naar schoonmaakperso-
neel voor Big Bang Wetenschapsbad, de 
gemeentelijke gebouwen en de cultuurge-
bouwen. Interesse om een van de tijdelijke 
functies in te vullen? Contacteer onze 
personeelsdienst dan snel!

Hoe solliciteer je?
> Per e-mail | verstuur je sollicitatiebrief en  
cv naar de dienst Personeel: 
personeel@wevelgem.be
> Breng je brief binnen | bij de dienst Secre-
tariaat (Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem) of 
in het Sociaal Huis (Deken Jonckheerestraat 9, 
8560 Wevelgem)

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

Hou rekening met onze

Sluitings-
dagen
Alle gemeentelijke diensten, waaronder ook 
de jeugddienst, de sportdienst, alle drie de bi-
bliotheken en het cultuurcentrum, en Het So-
ciaal Huis zijn gesloten op 1, 2 en 11 november. 

Ook de recyclageparken en het zwembad zijn 
gesloten.

Op 12 november zijn alle diensten terug open.

Maak tijdig je afspraak
Kom langs in het gemeentehuis van Gullegem 
of Moorsele of in het Gemeenteloket. Let op, 
je dient telkens een afspraak te maken.

Dat kan via de website:
www.wevelgem.be/afspraakmaken

Of telefonisch: 056 43 34 00

Is er na het maken van je afspraak iets tus-
sengekomen en wil je de afspraak annuleren 
of verzetten? Dat kan! Klik gewoon op de link 
in de bevestigingsmail die je kreeg net na het 
maken van je afspraak.
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>BESTUUR

UIT DE 
GEMEENTE-
RAAD

Wevelgem ondertekent twee 
regionale overeenkomsten die 
moeten leiden naar een duur-
zamere gemeente. 

Ze schaart zich achter de regio-
nale onthardingsstrategie dat 
maximaal zal inzetten op ont-
harding en de inname van nieu-
we ruimte moet beperken. Dat 
is een voortzetting van de weg 
die Wevelgem reeds insloeg. 
Denk onder meer aan de ont-
harding in de Bankbeekstraat in 
Gullegem en de Deken Jonck-
heerestraat in Wevelgem.
www.wevelgem.be/

regionale-

onthardingsstrategie

Wevelgem onderschrijft ook 
het energie- en klimaatpact. 
Dat moet zorgen voor een ver-
snelde uitrol van het klimaat-
beleid van de Vlaamse regering. 
Vlaanderen voorziet dit jaar 25 
miljoen euro. Wevelgem ont-
vangt uit die pot 105 000 euro.
www.wevelgem.be/

energie-en-klimaatpact

Een duurzame gemeente,
 « Wevelgem zorgt ervoor » 

Volg de 
gemeenteraad 
op de voet

www.wevelgem.be/ 

gemeenteraad
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>REPORTAGE
      

VERBINDING 
MOORSELE EN 
WEVELGEM

 WEGENWERKEN

Huidige situatie
Op dit moment rijden fietsers nog op een tweerich-
tingsfietspad en moeten ze dus twee keer de weg dwar-
sen. Het fietspad wordt afgescheiden door paaltjes. Aan 
de overzijde kunnen inwoners parkeren. Dat zorgt voor 
onveilige situaties voor fietsers, maar ook voor auto-
bestuurders. De nieuwe infrastructuur met onder meer 
éénrichtingsfietspaden, nieuw asfalt en parkeerhavens 
moet de veiligheid verhogen. Ook voor omwonenden 
zal de heringerichte straat zorgen voor meer comfort 
en minder hinder.

Vanaf 8 november starten de herin-
richtingswerken tussen Moorsele en 
Wevelgem, meer bepaald in de Roe-
selarestraat en de Warandestraat. 
Die zullen bijna anderhalf jaar duren, 
maar het resultaat zal een grote 
verbetering zijn ten opzichte van 
de huidige situatie. Vooral fiet-
sers zullen wel varen met nieuwe 
verkeersveilige fietspaden. Auto-
bestuurders zullen ook niet langer 
moeten slalommen tussen paaltjes 
en geparkeerde wagens, wat de 
doorstroming vlotter zal maken. 
Dat zal ook zorgen voor een fijne-
re leefomgeving. Het gaat om een 
van de grootste investeringen deze 
legislatuur.

>REPORTAGE
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‘We 
beperken 

de 
hinder tot 

het 
minimum  
door de 
werken 

te 
faseren’  

Communicatie
‘We willen maximaal inzetten op een goede communicatie’, zegt Lucas. 
‘Er waren al verschillende infomarkten vooraf en we willen ook tijdens de 
werken de bewoners op de hoogte houden. Zodra we de omgevingsver-
gunning van de Warandestraat krijgen, volgt een nieuwe infomarkt om 
de fasering toe te lichten. Als de werken erop zitten, hopen we iedereen 
te verwelkomen voor een plechtig openingsfeest waarmee we Wevelgem 
en Moorsele terug willen verbinden, letterlijk en figuurlijk.’

Roeselarestraat
In een eerste fase komt de Roeselarestraat aan de beurt. De werken starten op 
8 november tussen de brug en het kruispunt Ezelstraat/Vinkestraat. Die duren 
tot midden december. Tegen dan zullen ook de werken aan het kruispunt star-
ten, dit tot midden januari. De heraanleg maakt het kruispunt veiliger en moet 
zorgen voor een remmend effect voor gemotoriseerd verkeer. Daarna volgt 
de derde en laatste fase, tussen het kruispunt en de fietsoversteek ter hoogte 
van de Paridaanstraat. Aan beide zijden komt een verhoogd éénrichtingsfiets-
pad. Begin maart zal alles klaar zijn. Er zijn omleidingswegen voorzien langs 
de Vrijstraat voor het verkeer dat vanuit Moorsele naar Wevelgem gaat. Wie 
van Wevelgem naar Moorsele wil, kan dat via de Rijksweg. Ook fietsers moe-
ten een omleiding volgen via de Vrijstraat, zij kunnen daar in twee richtingen 
rijden, de auto’s niet.  ‘We vragen een stevige inspanning van iedereen, maar 
het resultaat zal er mogen zijn’, opent Lucas Vanneste, diensthoofd Openbaar 
Infrastructuur en Mobiliteit.

Warandestraat
Bijna aansluitend starten de werken in de Warandestraat. Daar gebeurden al 
heel wat nutswerken. Van zodra de omgevingsvergunning binnen is, zal de 
fasering vastgelegd worden. Aan de hand daarvan zal ook het omleidingsplan 
opgemaakt worden. Ook daar zorgt de fasering voor een minimale hinder voor 
omwonenden. Net als in de Roeselarestraat komen er verhoogde fietspaden aan 
beide zijden van de straat. ‘Daardoor hoeven fietsers niet langer over te steken 
wat de veiligheid voor alle gebruikers bevordert’, vertelt Lucas. 

De parkeercapaciteit wordt opgetrokken, dankzij twee grote parkeerhavens die 
een groot deel van de langsparkeerplaatsen in de Warandestraat vervangen. 
De gemeente maakt in die havens werk van fietsinfrastructuur en er komen 
ook bushaltes. ‘Minstens even belangrijk’, vult Lucas aan, ‘er komt ook een 
gescheiden rioleringsstelsel waardoor afvalwater van de bewoners gescheiden 
wordt van regenwater. Het vuile water gaat naar een waterzuiveringsstation, 
het regenwater komt terecht in een beekje.’ Tegen de lente van 2023 zal het 
volledige project klaar zijn.

Anderhalf jaar
‘De doortocht zal alles samen anderhalf jaar onderbroken worden’, besluit 
Lucas. ‘Dat zal een aanpassing vergen voor het verkeer. Voor omwonenden 
zal de hinder zich beperken tot maximum enkele maanden, omdat de werken 
gefaseerd verlopen.’

www.wevelgem.be/verbinding-moorsele-wevelgem

Een veilig fietsnetwerk,
 « Wevelgem zorgt ervoor » 

Lucas Vanneste

diensthoofd

Openbare Infrastructuur 

en Mobiliteit
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17 - 21  november

Zwembad-
dagen
Van 17 tot en met 21 november worden zwemmers 
extra verwend met toffe activiteiten! Om te klim-
men, klauteren en glijden moet je op woensdag- en 
zaterdagnamiddag in De Zwemkom zijn! Als extra-
tje kan je zaterdag ook waterskiën.

Op donderdag worden de ochtendzwemmers ge-
trakteerd op verse smoothies van sportbar Uit de 
Kom. In de namiddag kan je deelnemen aan de wa-
felkaarting. Een sessie aquabalance verbetert jouw 
houding.

Op vrijdagavond zijn kinderen welkom op een 
zwembadfuif!

Wie durft het opnemen tegen zwarte piet tijdens de 
aquachallenge op zondagochtend?

www.wevelgem.be/zwembaddagen

Tegels depaepe

expo 
(VRIJ)PLAATS  2  WIT 
CC Wevelgem en curator Karinne Ottevaere zorgen met ‘WIT’ op-
nieuw voor een boeiende expo. Ditmaal bij Tegels Depaepe in de 
Kortrijkstraat. Vijftien beeldenmakers gaan een uitdaging aan: alle 
werken, zowel vlak als ruimtelijk, zijn WIT. WIT in al zijn nuances, 
gradaties, materialen,… 

De expo loopt van 21 november tot 12 december. Tijdens de week-
ends zijn er rondleidingen. Doorheen de week kan je de expo be-
zoeken tijdens de openingsuren en krijg je een bezoekersgids.
www.wevelgem.be/expowit

>CAFÉ DE 
GEZONDE 
GEIT
Een groep geëngageerde 
Wevelgemse jongeren 
organiseert op 11 november 
de pop-up bar ‘Café de 
Gezonde Geit’. Kom in een 
unieke sfeer genieten van 
lokale, gezonde en faire 
producten, of volg één van 
de workshops. Het café 
opent zijn deuren van 16  tot 
22 uur in de Kleine Porsies. 
Meer info nodig? 
www.wevelgem.be/

cafedegezondegeit

Allerheiligen

Reveil
Reveil, een bezinningsmoment met voor-
dracht en sfeervolle muziek, vindt dit jaar  
plaats op de nieuwe begraafplaats in de 
Moorselestraat in Wevelgem, op 1 november 
tussen 17 en 18 uur.
www.wevelgem.be/reveil

hulde aan de vrede

11 november
Op 11 november brengt het gemeentebestuur 
hulde aan de vrede aan de oorlogsmonumen-
ten in elke deelgemeente. Om 11.30 uur is er een 
gratis vredesconcert met Alfred den Ouden in 
Bib in het Park. Reserveren is verplicht. 
www.wevelgem.be/wapenstilstand

>NIEUWS

BELEEF
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16 en 17 november

Seniorenfeest 
Op 16 en 17 november zijn er twee seniorenfeesten 
met een mix van muziek, dans en humor, met onder 
meer Garry Hagger en het Showballet. Bewoners 
van een woonzorgcentra kunnen ook volgen via een 
livestream. Tickets zijn reeds beschikbaar bij de lo-
kale dienstencentra, het gemeenteloket en digitaal.
www.wevelgem.be/seniorenfeest

Duurzaam

Repair Café 
op 13 november
Op zaterdag 13 november organiseren we voor de vierde keer een 
Repair Café. Die vindt deze keer plaats in de voorzaal van Jeugdclub 
Ten Goudberge in de Deken Jonckheerestraat 5.

Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten waar je defecte 
apparatuur kan (laten) herstellen. In het Repair Café zijn gereedschap 
en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren.
Staat je defect klein electrotoestel al een hele tijd stof te vergaren 
in de garage of kelder? Werken de remmen of lichten van jouw fiets 
niet meer of moet er een rits hersteld worden van die ene winterjas? 
Kom dan langs tussen 14 en 18 uur. Een tiental vrijwillige herstellers 
bekijken wat ze voor jou kunnen doen.

Wachtenden kunnen genieten van een stukje taart of een drankje. 
Alles wordt gezellig ingekleed en opgeluisterd door fijne plaatjes.  
Met Repair Café werken we aan een meer duurzame gemeente. Op 
die manier proberen we de afvalberg te verkleinen en maken we 
mensen bewust dat mits een kleine herstelling veel toestellen, fiet-
sen en textielstukken een tweede leven kunnen krijgen.

>DOEN

Het Big Bang Wetenschapsbad is 
open sinds 16 oktober. Je kan er elk 
weekend de DOE-expo bezoeken, 
maar je kan er nog veel meer! Alle 
info op www.bigbangwevelgem.be.

Nerdlandsafari
Vanaf de herfstvakantie kan je elke dag de 
Nerdlandsafari volgen. Lieven Scheire en Peter 
Berx nemen je mee op een safari van 5 km door 
Wevelgem. Aan de hand van verschillende stops 
leer je de insecten en de natuur beter kennen.

Escape game
De ene escape game is geschikt voor kinderen 
van 7 tot 14 jaar. De andere voor volwassenen. 
Speel met een groepje van 3 tot 7 spelers de 
game en ontsnap aan de hand van wetenschap. 
Boeken kan via bigbang@wevelgem.be. 

Teambuilding
Ben je op zoek naar een leuke teambuildings-
activiteit voor je vereniging of bedrijf? Volg een 
workshop met LEGO of 3D-printen, ontsnap uit 
onze escaperoom en combineer dit alles met 
een toeristische uitstap in Wevelgem.

www.bigbangwevelgem.be

BIG BANG 
WORKSHOPS

1

2

3
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bart van loo
De bourgondiërs, ons 
spannend verhaal

06/11 - 20.15 uur

bert of roy
sketch 2
CC Guldenberg

13/11 - 20.15 uur

grensgeval + aifoon
murmur (+4 jaar)
cc guldenberg

07/11 - 14.30 uur

cie cecilia
marinus
oc de stekke

04/12 - 20.15 uur

Skagen
Het Gezin Van Paemel
CC Guldenberg

30/10 - 20.15 uur

alfred den ouden
de grote leugen
bib in het park

11/11 - 11.30 UUR

the legacy of bach
apero classico
cc guldenberg

14/11 - 11 uUR

die verdammte spielerei
kerstpakske klassiek
wijnbergkerk

10/12 - 20.15 UUR

studio guga
ongehoord!
cc guldenberg

27/11 - 20.15 UUR

Het cultuurcentrum 
uitgelicht, klaar voor?
De cultuursector is weer zo goed als opgestart, yes! 
We lijsten daarom graag eens de komende culturele
evenementen kort op. Zit er iets bij voor jou?

fleur van groningen
mijn kind, mijn spiegel
OC De Stekke

08/12 - 20.15 uur

jeroen olyslaegers
de wereld van 
wildevrouw
bib in het park

18/11 - 20.15 uur

hetty helsmoortel
missie 2021 (try-out)
OC De Stekke

17/11 - 20.15 uur

Zoe Bizoe
One Woman Show
OC De Stekke

03/12 - 20.15 uur

joost van hyfte
uitgekookt
cc guldenberg

18/12 - 20.15 uur

of scan de QR-CODE

surf naar
wevelgem.be/webshop

sioen plays
graceland
Wijnbergkerk

05/11 - 20.15 UUR

uitverkocht

ccwevelgem.be

T 056 43 34 95

CULTUURCENTRUM@WEVELGEM.BE

Acaciastraat 1
8560 Wevelgem
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BURGER

543 bomen

geboorte-
bos
In Provinciedomein Bergelen komen er op 
21 november 543 bomen bij in het geboor-
tebos langs de Hemelhofweg. Alle ouders 
van baby’s geboren tussen 1 september 
2019 en 31 augustus 2021 werden persoonlijk 
uitgenodigd. Het is de negentiende keer dat 
jonge ouders een geboorteboompje kunnen 
planten. 

Er komen 443 bomen (zomereiken en haag-
beuken) en 100 struiken (hazelaar, sleedoorn, 
meidoorn, hondsroos, vuilboom en lijsterbes)

www.wevelgem.be/geboortebos-2021

Een groenere gemeente,
 « Wevelgem zorgt ervoor » 

Subsidie

Inbraak-
preventie
De donkere dagen komen er terug aan. Een gelief-
koosde periode voor inbrekers om hun slag te slaan. 
De gemeente stimuleert burgers om hun woning 
extra te beveiligen met een subsidie. Het gaat om 
een subsidie van 25 procent van de aankoop- en/
of installatiekosten van de technopreventieve 
maatregelen, met een maximum van 250 euro per 
woning.
www.wevelgem.be/subsidie-inbraakpreventie 

 BEZOEK
 ‘TAPIJTSGEEST’
Was je tijdens je loopbaan actief in 
een tapijt- of fluweelweverij in de 
regio? We leiden je graag rond met 
een kopje koffie in de expo ‘Ta-
pijtsgeest’ en zijn benieuwd naar je 
herinneringen. Welkom op maandag 
22 november om 14 uur in Bib in het 
Park.
www.wevelgem.be/tapijtsgeest

 LEVENSWERK 
De Geschiedenis van Wevelgem
Op 19 december wordt het lijvige 
boek ‘De Geschiedenis van Wevel-
gem’ voorgesteld in Cultuurcen-
trum Guldenberg. Lieven Vervenne 
zorgde voor allesomvattend na-
slagwerk over onze gemeente. Tot 
10 december kost het boek in voor-
verkoop 35 euro, daarna 40 euro. De 
bestelde boeken kun je afhalen op 
de voorstelling op 19 december in 
CC Guldenberg of op donderdag 23 
december in Bib in het Park.
www.wevelgem.be/

geschiedenisvanwevelgem

>QUOTE

‘Ik geef 
bloed 

omdat het 
meer 
dan 

nodig is, 
ondanks 

mijn 
naaldfobie’

>NIEUWS

Bruno Bonte 
Moorsele 

Elke dag hebben mensen 
bloed nodig. Ook mensen 
dichtbij. Het is dus belang-
rijk dat je bloed geeft. Voor 
iemand met kanker of een 
kindje met een stofwisse-
lingsziekte. Bruno geeft voor 
twee, omdat zijn vriendin het 
niet meer kan. Voor wie geef 
jij?

www.wevelgem.be/

opjouwgezondheid
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De Vlashaard 

gezocht:
Nieuwe naam
In 2022 verandert De Vlashaard naar een nieuwe Wevelgem-
se Woonmaatschappij. De Vlashaard 2.0 wordt een opval-
lend vernieuwende organisatie met grote ambities. 2022 
is eveneens het jaar waarin we de honderdste verjaardag 
vieren van sociaal wonen in Wevelgem. En daar hoort een 
nieuwe naam bij.

Help ons bij die zoektocht en maak kans op een jaarabon-
nement op het Wevelgemse zwembad De Zwemkom voor 
het ganse gezin.
www.vlashaard2022.be 

NIEUW

Chathulp-
verlening
Spreken over je problemen is niet altijd gemakkelijk: hoe 
begin je er aan? En tegen wie? 

Sinds kort kunnen alle jongeren tussen 12 en 25 jaar in Zuid-
West-Vlaanderen terecht bij de jongerenchat van het CAW. 
Wie nood heeft aan een babbel, of op zoek is naar hulp, kan 
via whatsapp contact opnemen via 0490 56 47 12. Daarna 
zal een professional een afspraak met je maken voor een 
chatgesprek. Joke staat voor je klaar.

Vrijwilligerswerk doen en de 
taal leren samen. Kan dat?

Met Refu Interim kunnen nieuwkomers 
via vrijwilligerswerk de taal oefenen, 
mensen ontmoeten en leuke dingen 

doen. Anderzijds kunnen Vlaamse organisaties 
samenwerken met anderstaligen en zo hun 
werkvloer diverser maken. Integratie van twee 
kanten dus.

Thamer uit Syrië
‘Ik ga elke woensdag naar De Spatie om de tuin 
te onderhouden. Daar raakte ik bevriend met de 
verantwoordelijke Evita. Voor ik vrijwilligerswerk 
deed, had ik geen sociale contacten. Dankzij het 
vrijwilligerswerk werd mijn Nederlands veel beter.’

‘Het is tof samenwerken met Thamer’, vertelt 
Evita. ‘We rijden meestal het gras af en doen wat 
tuinklussen. We babbelen veel, vaak tijdens een 
koffietje. Hij vindt onze tuin maar raar, met die 
wilde bloemen. Het liefst zou hij hier groenten 
zetten. Hij kijkt vol bewondering naar de moestuin 
van buurvrouw Liliane waarmee hij ook al kennis 
maakte.’

www.refuinterim.be

>VRAAG
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WETTELIJK 
SAMEN-
WONEN 

OF 
HUWEN?  

In 2017 leerde ik Bjarno kennen in de been-
houwerij waar ik werkte. De vonk sloeg 
pas enkele jaren later over, in 2019, toen 

we elkaar ook buiten het werk steeds meer 
zagen. Intussen zijn we twee jaar verder en 
hebben we samen een huis gekocht. Hét mo-
ment voor ons om een wettelijke samenwo-
ning af te sluiten. Ik heb een dochter uit een 
vorige relatie en wou de belangen van Bjarno 
naar het huis toe veilig stellen. Een samenle-
vingscontract hebben we niet. Grote uitgaven 
worden in samenspraak beslist. We werken 
nog altijd samen op de werkvloer en onze 
vrije tijd besteden we aan hobby’s en uitgaan 
met vrienden en familie. Ons geheim? Werk 
en privé zoveel mogelijk gescheiden houden 
en niet te veel op elkaars lip zitten. En dat lukt 
wonderwel. In maart zit er gezinsuitbreiding 
aan te komen. Wie weet stappen we daarna 
wel in het huwelijksbootje.
Sanne Delannoy (33 jaar) uit Moor-
sele, woont wettelijk samen met 
Bjarno Brugghe (23 jaar)

Mike en ik hebben elkaar leren kennen 
in 2007, op de begrafenis van mijn 
grootmoeder. Mike was de begrafe-

nisondernemer van dienst. De omstandighe-
den waren niet ideaal, maar het was liefde op 
het eerste zicht. Pas toen ik ook de kinderen 
van Mike (Axelle en Gautran) had ontmoet, 
zijn we officieel een koppel geworden. Twee 
jaar later werd onze zoon, Mauro, geboren. 
Niet veel later stapte ik mee in de zaak. Bij 
de opening van ons filiaal in Moorsele in 2019, 
werd ik dan ten huwelijk gevraagd. Het was de 
bedoeling om een groots feest te geven maar 
uiteindelijk werd het door de coronamaatre-
gelen een kleine en intieme aangelegenheid. 
We hopen binnen twee jaar de ceremonie nog 
eens over te doen, om voor al onze vrienden 
en familie onze eeuwige trouw en liefde aan 
elkaar te verklaren.
Davina Decroubele (37 jaar) uit Moor-
sele, gehuwd met Mike Ghillemyn (52 
jaar) 

In Wevelgem 
worden jaarlijks 
gemiddeld 123 
huwelijken vol-
trokken en 119 
wettelijke samen-
woningen afge-
sloten. De cijfers 
lopen min of meer 
gelijk, toch zijn 
er belangrijke 
verschillen. Voor 
welk sprookje 
heb jij gekozen? 
Droomde je altijd 
al van een roman-
tisch huwelijk met 
de man of vrouw 
van je leven? 
www.wevelgem.be/

lezing-samenwonen

‘Wettelijke 
samenwoning als 

tussenstap’

‘Romantische 
redenen gaven de 

doorslag’

>RONDVRAAG
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Zoals je ziet heeft elk koppel zijn eigen 
redenen om een wettelijke samenwo-
ning of een huwelijk af te sluiten. Aan 

het loket merken we een groeiend bewustzijn 
rond de erfrechtelijke en fiscale gevolgen van 
de keuze. Feit is dat aan elke vorm specifie-
ke (financiële) gevolgen gekoppeld zijn en 
die kunnen sterk van elkaar verschillen. Om 
burgers hierover goed te informeren, maak-
ten we een brochure die de verschillen tussen 
de samenlevingsstatuten in de verf zetten. 
Daarnaast organiseren we op 23 november 
een lezing over het onderwerp met een ex-
pert. Heb je daarna nog een specifieke vraag 
over je individuele situatie? Kom dan naar het 
spreekuur bij de notaris op 9 december. Beide 
infomomenten gaan door in Bib in het Park in 
Wevelgem.

Annelies Lagae (36 jaar), 
stafmedewerker Burgerzaken 

‘Maak een 
bewuste keuze’

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



      

 gbswevelgem

Een geslaagde dag in het bos met het eerste leerjaar. 
#igwevelgem

 jimmy_foto-

grafeert sunset, 
somewhere in the 
fields #photograp-
her #photo #nature 
#naturephotography 
#naturelover #lands-
capepicture #lands-
capephotography 
#landscapelovers 
#sunset #sunsetpho-
tography #sunsetlover 
#tree #clouds #field 
#belgium #belgian_
nature #igwevelgem

 geertcas

Ochtendwandeling in het 
park van Wevelgem. 
#igwevelgem #nevel 
#green #trees 
#mistymorning 
#fotogroepeoswevelgem

 heinwittouck

Leuk weertje voor 
een wandeling. 
#poodle #wan-
delen #nazomer 
#igwevelgem

 seni_x

Hope you all 
KICKED Monday’s 
ass today!

 rodekruiswevelgem

De jongeren die deze na-
middag deelnemen aan de 
scholenloopcross in SPWe 
zijn in goeie handen. Wij 
staan klaar met 5 hulpver-
leners om de eerste hulp te 
verlenen waar nodig.

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

>TAG


