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>BEELD

ALLES VOOR
DE KUNST

KLEINE
KUNSTENAARS
GROTE
KUNSTEN
Op 28 april start de
Week van de Amateurkunsten (WAK).
Deze Vlaamse themaweek heeft als
thema ‘The making
of’. In OC de Cerf exposeren ruim dertig
lokale kunstenaars
samen. De tentoonstelling loopt van 28
april tot 14 mei.
De basisschool
van Gullegem doet
ook mee. In de klas
wordt gewerkt rond
het thema en enkele werken zullen ook
deel uitmaken van
de groepstentoonstelling met Wevelgemse amateurkunstenaars.
www.ccwevelgem.
be/wak2017

colofon
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Marie De Clerck, schepen
Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem
GSM 0475 49 65 53
marie.declerck@wevelgem.be
REDACTIE EN LAY-OUT

Cel Communicatie
communicatie@wevelgem.be
CONCEPT

Stapel magazinemakers
DRUKWERK

Pattyn, www.drukkerij-pattyn.be
GEDRUKT OP FSC-PAPIER
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> NIEUWS

Op zoek naar werk?

Vacature
Gemeentebestuur Wevelgem organiseert
selectieprocedures voor:
HULPTECHNIEKER MILIEU, CEL
GROEN, GROENBEHEER
Voltijds of deeltijds, niveau E1-E3 (m/v), contractueel onbepaalde duur
en
HULPTECHNIEKER MILIEU, CEL
GROEN, GROENBEHEER EN FAUNABEHEER
Voltijds of deeltijds, niveau E1-E3 (m/v),
contractueel onbepaalde duur
Selectieprocedure
Praktische en mondelinge proef

BELEID
>CIJFER
850 liter
is de capaciteit van het
reservoir in de watertoren in
Gullegem. De Watergroep wil
de toren verkopen. Het gemeentebestuur overweegt
een aankoop om deze in te
richten als uitkijkpunt en
toeristisch belevingscentrum. De watertoren is iets
meer dan 30 meter hoog,
heeft een grondvlak van
190m2 en bestaat uit 5 bouwlagen.

4 WE ELGEM

Binnenkort

paaltjes
langs de
N8
Samen met de Vlaamse overheid stelde de
gemeente vast dat vrachtwagens langs de N8
telkens met één wiel op het fietspad stonden
geparkeerd. Dat fietspad heeft de gemeente
aan weerszijden van de N8 rood geschilderd.
Maar een rood fietspad volstaat niet.
Op korte termijn zullen daarom langs het rode
fietspad paaltjes geplaatst worden. De gemeente kijkt ook waar ze extra parkeerplaatsen voor de vrachtwagens kan creëren.
Op lange termijn wordt voor de N8 een toekomstvisie ontwikkeld.

Uiterste inschrijvingsdatum
26 april 2017
Meer info
Chris Vanderbeke, 056 43 34 30,
chris.vanderbeke@wevelgem.be
www.wevelgem.be/vacatures-gemeente

>RAAD
ENKELE
PUNTEN
UIT DE
GEMEENTERAAD
De gemeente wil kunstgrasvelden met infill kurk
aanleggen voor voetbalclubs SV Wevelgem City, FC
Gullegem en KSV Moorsele.
Het gemeentebestuur wil
geen enkel risico nemen op
het vlak van gezondheid en
gaat dus voor kurk in plaats
van rubber. De aanleg zou
moeten gerealiseerd zijn tegen 1 augustus, de werken
zullen vermoedelijk starten
begin juni.

let op!

wegenwerken
Herinrichting industriezone
Gullegem-Moorsele, deel A
Begin april starten de nutsmaatschappijen
met het vernieuwen van hun leidingen in de
Muizelstraat, Drieslaan en Noordstraat. Deze
werken worden uitgevoerd ter voorbereiding
van de infrastructuurwerken.
Weg- en rioleringswerken in
de Cederstraat
Vanaf 10 april worden in opdracht van De
Watergroep, Infrax en Telenet de leidingen
en kabels in de Cederstraat vernieuwd. Deze
werken zullen een tweetal maanden duren.
Blijf op de hoogte
van de wegenwerken
www.wevelgem.be/verkeershinder

vergeet het niet!

openingsuren &
sluitingsdagen
Wil je in de paasvakantie (3 tot en met 16
april) komen zwemmen? Check dan eerst
www.wevelgem.be/zwembad voor de openingsuren. Want die verschillen van de openingsuren tijdens het schooljaar.

Vanaf 15 mei zullen in het
midden van de N8 ter hoogte van het gemeentehuis
(Kasteel) en de aanpalende
parking 10 kubusvormige,
verplaatsbare plantbakken
geplaatst worden. Er zullen
fleurige planten in gezet
worden.
Het gemeentebestuur wil
van Wevelgem een echte
‘speelgemeente’ maken.
Voor het realiseren van een
speelrijke gemeente lanceert
de gemeente het idee ‘speelweefsel’. In de Meiweg en de
Hoge Akker wordt dit nieuwe
beleid concreet toegepast.

Alle gemeentelijke diensten, het OCMW en
de containerparken aan de Rijksweg en Nijverheidslaan in Gullegem zullen gesloten zijn
op maandag 17 april (paasmaandag).
www.wevelgem.be/sluitingsdagen

Volg de
gemeenteraad
op de voet
www.wevelgem.be/
gemeenteraad
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>REPORTAGE
Het park in Wevelgem is de belangrijkste groenzone in de kern.
Het oorspronkelijk park bij het
kasteel werd aangelegd als privétuin en kan daardoor alle hedendaagse functies niet opvangen.
Om die reden wordt het park heraangelegd om zo een betere eigentijdse parkbeleving te creëren.

HERINRICHTING

PARK
WEVELGEM
VOORBEREIDING
Het gemeentebestuur besliste om een visieplan
voor het park op te laten stellen door het landschapsbureau ‘Fris in het landschap’ i.s.m. ‘Grontmij’. Aan de hand van dat plan worden in latere
fases ontwerpen gemaakt. Alle burgers, verenigingen en andere gebruikers konden hun zeg doen
aan de hand van een enquête. De resultaten van
die enquête en enkele daaropvolgende overlegmomenten resulteerden in een definitief visieplan.
Het doel van het visieplan is ondermeer om naast de
recreatieve functie de landschappelijke functie van
het domein te behouden en waar nodig te herstellen. Het park bevat veel waardevolle oude bomen
en uitzonderlijke soorten. Deze collectie moet zeker behouden, verzorgd en aangevuld worden met
andere merkwaardige bomen. Het is de bedoeling
om de oevers van de vijvers te verzachten en een
natuurlijke toets te geven.
Daarnaast krijgt de huidige speelzone een facelift
tot een hedendaags natuurlijk speelweefsel. De
oude tennisvelden ruimen plaats voor een ruime
evenementenweide als aanzet voor muziek, dans,
plezier, picknick,….
6 WE ELGEM

blijft. Een belangrijke maatregel in het
landschappelijk herstel van het park is
de versleten asfaltverharding van het
buitenste pad te vervangen door een
waterdoorlatende halfverharding.

UITVOERING
Prioritair werd de restauratie van de
loofgang of berceau aangepakt. Op
heel wat plaatsen waren er gaten in
de gang met beuken en was een groot
deel van het smeedwerk in slechte
staat of verdwenen. Het smeedwerk
werd hersteld, nieuwe beuken aangeplant en oude beukrestanten gesnoeid. De loofgang moet voldoende
licht krijgen. Daarvoor werden aan de
westzijde over een breedte van 4 m alle
struiken en bomen verwijderd en over
een breedte van 10 m en 12 m worden
alle bomen in hakhoutbeheer gestoken. De bomen worden om de 5 à 10 jaar
net boven de grond afgezaagd met de
bedoeling dat ze steeds terug groeien
tot hoge struiken.
Naar aanleiding van de werken aan de
Bib in het Park, werd ook die omgeving
aangepakt. De werken werden in 2016
afgerond en het resultaat mag gezien
zijn. De vernieuwde bib valt enerzijds
meer in het oog en anderzijds gaat het
beter op in zijn parkomgeving.
Momenteel is de aanleg van de evenementenweide bezig en aansluitend
volgt de aanleg van de omgeving van
het gemeentehuis (Kasteel). In samenspraak met de gebruikers van het
park en de beheerders ervan werden
de ontwerpen opgemaakt. Bedoeling
was om ruimte te creëren voor de diverse activiteiten en de vervuiling in
plantvakken op te ruimen. Het gazon
wordt ook voor het grootste gedeelte
gedraineerd en ondergronds verhard
waardoor het terrein zelfs in slechte
weersomstandigheden toegankelijk

Linda Samyn
bibliotheekassisent

“Met de
vernieuwde
speelzone
en een
evenementenweide
wordt het
park een
trefplaats
voor jong
en oud!”

In het najaar starten de werken om
de speelzone helemaal op te frissen.
Het gebouwtje met afdak wordt afgebroken. Bepaalde elementen worden geïntegreerd in de aanpalende
speelzone. Er komen nieuwe afdaken, gecombineerd met zitelementen, een BBQ-ruimte en aanpalend
een fietsenstalling. De verouderde
speeltoestellen worden vervangen
door originele natuurlijke speelelementen en een boomhut. Er wordt
ook een kunstwerk geplaatst in, onder en tussen de 2 tuinpaviljoentjes.

Beschermd
Binnen het park zijn een aantal historische elementen beschermd als
monument. Deze komen uit het
originele ontwerp van het park, toen
het nog privé-eigendom was van de
heer Vanackere. Binnen de grenzen
van het park zijn de 2 tuinpaviljoentjes, de berceau, het kasteel zelf en
het ijzeren hek beschermd.

TIMING
Alle werken zullen voltooid zijn
midden 2018. De opening van de
evenementenweide wordt voorzien
begin juli 2017. De omgeving van het
gemeentehuis (Kasteel) wordt heraangelegd vanaf 16 augustus en zal
voltooid zijn eind 2017. In september
2017 start dan de vernieuwing aan de
speelzone, die opengesteld zal worden in de lente van 2018.

Toegankelijkheid
Uit de oude doos
Het kasteel en het omliggende park is ontwikkeld
door de familie Van Ackere. De paviljoentjes, die
toen de noordelijke grens van het park vormden,
stonden er al voor de bouw van het kasteel in 1896.
Ze dateren van 1886.

Het park zal tijdens de werken voor
het grootste deel toegankelijk blijven voor iedereen. De hoofdtoegangsweg naar de bib zal tijdelijk
afgesloten zijn in de maanden april
en mei. Via een kleine omweg langs
de berceau of het kerkhof geraak je
er ook. Volg de pijlen.
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>NIEUWS
ontroerend goed

De geschiedenis
van alles
Ontroerend Goed maakte met Sydney Theatre
Company een voorstelling over de wereldgeschiedenis. Ze nemen je mee in een visuele trip.
Starten doen ze vandaag, dan naar gisteren,
over de seventies, de wereldoorlogen, het drieslagstelsel en de Romeinse tijd terug tot de Big
Bang. Dit stuk speelde in verschillende landen
en kreeg overal lovende kritieken. Een aanrader
voor wie houdt van actualiteit en geschiedenis.
Afspraak voor dit toptheater op 8 april om 20u15
in CC Guldenberg.
www.ccwevelgem.be/ahistory

BELEEF
Jeugdboekenfeest

BOEKEN ZIJN
COOL

>BRIHANG,
ZOVEEL
MEER DAN
HIPHOP
Dinsdag 4 april treedt rapper
Brihang op in Wevelgem. Het
cultuurcentrum en jeugdhuis
Ten Goudberge werken hiervoor samen. Sinds hij in 2014
winnaar werd van De Nieuwe
Lichting nam zijn carrière een
steile klim en hoor je hem
regelmatig op Studio Brussel
en Radio 1. Tickets kosten 10
euro. Ze zijn te koop via CC
Wevelgem en het jeugdhuis.

De voorbije maanden gingen de leden van de kinderjury op
zoek naar hun favoriete boek. Op zondag 23 april krijgen ze
tijdens een groot Jeugdboekenfeest in Waregem de kans
om hun favoriete schrijvers en illustratoren te ontmoeten. Er
is ook een boekenzoektocht, fotoshoot en voorleescaravan.
De Wevelgemse KJV gaat er in groep naartoe. Individuele
lezers en hun ouders zijn ook van harte welkom.
www.wevelgem.be/jeugdboekenfeest

leren fietsen
KIJK! Ik fiets!

www.ccwevelgem.be/

Op 1 april, 29 april of 17 juni kan je je kind
leren fietsen onder begeleiding van een
monitor die voor leuke oefeningen zorgt.
Ieder kind brengt zijn eigen fiets mee.

brihang

www.wevelgem.be/kijk-ik-fiets
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7-8 mei
5de Grensleie Smikkeltocht

Fietstocht van 42 km met 4 haltes (van
aperitief tot dessert). Start tussen 9u00
en 12u00: ’t Goed Ter Heule (Lauwe). € 29
volwassenen - € 19 kids (< 12 j.). Meer info:
056 43 35 25 – toerisme@wevelgem.be

>DOEN

Expo

Atelier
Plastische
Kunsten
Traditioneel stellen de leerlingen en cursisten van het Wevelgemse
Atelier voor Plastische Kunsten op het einde van het werkjaar hun
creatief werk voor aan het grote publiek. Kleuters pronken met hun
eerste artistieke tekening, kinderen laten hun eerste beeldhouwwerkje zien, jongeren pakken uit met een eerste stripalbum en creatieve volwassenen met schilderwerk.

3X

21 april - 6 mei
Tentoonstelling afdeling volwassenen | Bib in het park

Nu de lente in het land is
kunnen we weer met z’n allen
beginnen sporten! Binnen of
buiten, jong of oud, voor elk
wat wils!

Op 5 mei (vanaf 18u00) en 6, 7 en 13 mei (van 14u30 tot 17u30)
Tentoonstelling lagere graad + jongeren afdeling Wevelgem en
Moorsele (i.s.m. SAMW) | Porseleinhallen
12 mei - 24 mei
Tentoonstelling afdeling jongeren | Bib in het park
Op 2 juni (vanaf 18u00) en 3 en 4 juni (van 14u30 tot 18u30)
Tentoonstelling lagere graad + jongerenafdeling Gullegem
Dwarsschuur van ‘t Goet te Wynckele

1

Multimove

2

Joggen voor beginners

3

Mindful-Yoga

www.wevelgem.be/tentoatelier

Kom BUiTeN spelen!
Buitenspeeldag

Op woensdag 19 april (14u00-17u00) in het Groen Lint
in Gullegem (t.h.v. de Hoge Kouter). Kom langs en
ontdek tal van leuke buitenactiviteiten.
www.wevelgem.be/buitenspeeldag

SPORT

Een gevarieerd bewegingsprogramma voor
kinderen van het 1ste kleuter tot 2de leerjaar,
waarin de focus ligt op de fundamentele bewegingsvaardigheden. Multimove vindt elke
woensdagnamiddag plaats in de sporthal van
Gullegem. www.wevelgem.be/multimove

Extra duwtje nodig om te gaan lopen? Schrijf je
dan in voor de lessenreeks joggen voor beginners – van 0 tot 5 km. Joggen in groep en onder
professionele begeleiding kan op dinsdag en
donderdag vanaf 18 april. webshop.wevelgem.be

Met de 13-beurtenkaart kan je vanaf 20 april elke
donderdagnamiddag deelnemen aan Mindful
Yoga in de sporthal van Moorsele. Ideaal voor
50-plussers die in beweging willen blijven. Meer
info: www.wevelgem.be/sportelen-50-plussers
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>INTERVIEW

HET JEUGDHUIS BLIJFT
ONZE FAVORIETE PLAATS
50 JAAR JEUGDHUIS TEN GOUDBERGE
Vroeger gingen jongeren naar T-dansants in parochiezalen en sporthallen. Nu zijn fuiven
mega-events met allerlei technische snufjes en hoogstandjes. In jeugdhuis Ten Goudberge wordt ondertussen al vijftig jaar gedanst, al lijkt de vrolijke volksdansavond van de
jaren ’70 in niets op de coole fuiven van nu.
Gino en Nico waren DJ midden
de jaren ’80. Gino haalt trots
zijn audiocassettes tevoorschijn: ‘Die had ik nodig om te
oefenen. Ik nam muziek op van
de radio om alle hits en trends te
volgen en de nummers te leren
kennen. In die jaren ‘draaiden’
de DJ’s letterlijk, net zoals de vinylplaten op de platenspeler. We
hadden wel snelle apparatuur:
platenspelers die sneller startten dan die die we thuis hadden.
Veel praten deden we als DJ niet
en we lieten de nummers bijna
altijd volledig uitspelen.’
Nico: ‘Voor een jongen die gek
was van muziek was de jeugdclub een godsgeschenk. Ik
mocht er experimenteren met
muziek, plaatjes draaien op
fuiven en we hadden een budget om platen te kopen. Toen
was dat nog bij de plaatselijke
platenboer. Online bestellen,
downloaden of streamen van
muziek was uiteraard nog lang
niet aan de orde. Als jongere
kon je eigenlijk alleen maar mu10 WE ELGEM

ziek leren kennen via de radio en
op fuiven. Studio Brussel was pas
opgericht en stond nog in zijn
kinderschoenen. De kunst voor
een DJ was de hits en de trends
voor te zijn. Zo leerde je het publiek iets nieuws kennen. Er was
toen bij ons in het jeugdhuis een

Na de
oortesten
tijdens het
medisch
onderzoek
vroeg de
verpleegster of ik
misschien
DJ was.
Gino Messely

DJ die platen ging kopen in Engeland, hij bracht muziek binnen
die je elders nog niet kon horen.’
Gino: ‘In de JC was er in die tijd
een DJ-kot, een afgesloten lokaal met uitzicht op de dansvloer. Later plaatsten we de
discobar in de dansruimte. Als
speciale effecten hadden we
enkele puntspots en bij grote
fuiven een rookmachine. Vooral
de oudejaarsavondfuif was toen
enorm. We draaiden meestal in
shifts van telkens twee uur. En
je moest goed opbouwen: op tijd
een paar slows en dan weer opbouwen naar de hits’.
Korneel en Lukas luisteren met
stijgende verbazing naar de
verhalen van hun vaders.
Korneel: ‘Je moet het nu niet
meer proberen, tijdens een fuif
een hele plaat laten horen! Het
publiek wil snelle wissels en de
genres moeten vlotjes in elkaar
overvloeien. Op een fuif kun je
nu de nieuwste muziektrends
afwisselen met Vlaamse hits

of schlagers. Je kan je bijvoorbeeld ook verwachten aan Abba
of andere toppers uit de tijd van
je ouders.’
Gino en Nico (tegelijkertijd):
‘Hé jongen, wij hielden niet van
Abba, hoor. We hadden wel wat
beters. Neon Judgement, Sisters
of Mercy, Peter Gabriel en Anne
Clark: dat waren de topgroepen
toen!’
Lukas: ‘Nu draaien we veel minder hitgevoelig en er zijn minder
blijvers. Als DJ moet je nu vlotjes
over alle genres kunnen gaan en
ambiance opbouwen. Jonge-

Van vaders op zoons
Gino Messely (50) en Nico Breughe
(48) waren in hun jongere jaren DJ
in JC Ten Goudberge. In ‘hun’ tijd
draaiden ze nog slows en werden
de plaatjes helemaal gespeeld.
Hun zonen Korneel (21) en Lukas
(22) vormen nu samen het DJ-duo

‘Die
geluidsnormen zijn
prima. Na
een fuif
blijven je oren
geen uren
suizen als je
in je bed ligt.’
Lukas Breughe

ren horen de muziek overal en
kunnen die via allerlei kanalen
beluisteren. Een DJ moet sfeer
brengen. DJ’s nu beschikken
over veel betere apparatuur en
technieken om sfeer op te bouwen. Al blijft de essentie dezelfde: plaatjes draaien!’
Korneel: ‘Je moet als DJ wel baas
blijven. Jij bepaalt wat er wordt
gedraaid. Altijd weer komen enkelingen plaatjes aanvragen. Je
mag er niet op ingaan. Die aanvragers hebben ook niet door
dat hun verzoek meestal niet
past in je programma’.

Donutz. Ook zij leerden de knepen
van het vak in het jeugdhuis. En
aan hun vaders natuurlijk.
Tijdens de festiviteiten n.a.v. 50
jaar JC Ten Goudberge geven ze
alle vier het beste van zichzelf.

Nico (monkelend): ‘Ook in onze
tijd was dat zo. De pest van het
plaatjes aanvragen…’
Lukas: ‘We zijn de JC ontzettend dankbaar. Het is fantastisch
welke kansen je hier krijgt. We
kunnen hier experimenteren en
uitproberen. Ondertussen gaan
we als Donutz ook op andere
plaatsen draaien, in danscafés
in Kortrijk en Gent. Maar… de JC
blijft toch onze thuis en onze favoriete plek.’
Nico: ‘Het was fantastisch toen
Lukas en ik enkele maanden
geleden samen DJ waren op de
Beachparty. Verenigd in de muziek, over alle genres en tijden
heen!’

Zoon Lukas en vader Nico Breughe

Feestprogramma 50 jaar JC Ten
Goudberge
1/4: Reis door de tijd: een muzikale trip doorheen 50 jaar Jeugdclub
2/4: Ronde van Vlaanderen op
groot scherm
3/4: Gezelschapsspellenavond
4/4: optreden Brihang + Vloedt
5/4: Fifa-tornooi
6/4: Comedy night: Xander De
Rycke en Jan Linssen
7/4: Gouden receptie en kick off
50 uren van de JC
8/4: 50 uren van de JC
9/4: Cactusgesprek met Wibilinga. Koffie en taart met Paris-Roubaix op groot scherm.
Afsluit 50 uren
www.tengoudberge.be

vader Gino en zoon Korneel Messely
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>QUOTE

‘Door het
benoemen
van verschillen,
kunnen we
beginnen
met het
maken
van verbindingen.’

gezocht

gemachtigd opzichters
Om de jeugd veilig naar school te begeleiden,
zoekt de gemeente nog enkele gemachtigd
opzichters. Als opzichter zal je zo snel mogelijk
ingezet worden volgens een beurtrol. Bedoeling
is dat je een half uur voor en/of na de schooltijd
aanwezig bent op je aangeduide plek. Je krijgt
een kleine vergoeding (= vrijwilligersstatuut;
ook personen die een vervangingsinkomen
genieten, kunnen zich inschrijven). De politie
voorziet de nodige opleiding.
Kandidaten kunnen contact opnemen met Henk
Defraye, 056 43 34 14 of henk.defraye@wevelgem.be. Graag vóór 31 april.

BURGER
Makkelijk betalen
bij burgerzaken

47% van de betalingen gebeuren
al via bancontact binnen de dienst
burgerzaken. Om de efficiëntie
van de dienstverlening te verhogen, wil de gemeente jullie dan ook
aanmoedigen om zoveel mogelijk
elektronisch te betalen. Nog niet
overtuigd? Probeer het gewoon
eens bij je volgend bezoek.

Trees Laga-Vanhecke
winnares Galatti
Award 2016

Speelstraat
Ze won die award voor haar
intensieve vrijwilligerswerk
bij AFS, een uitwisselingsproject voor studenten.
Ze drukte haar stempel door
de gedrevenheid waarmee ze
mensen samenbracht.

Spelen op
straat?!

Het concept van een speelstraat is dat een (stuk)
straat tijdelijk verkeersvrij wordt gemaakt en
exclusieve speelruimte voor kinderen wordt. De
aanvraag van de speelstraat moet komen vanuit
min. 3 gezinnen uit de straat én gesteund worden
door een ruime meerderheid van de straatbewoners. Aanvraag kan nog tot 1 mei.
www.wevelgem.be/speelstraten
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Gemeentemonitor

Mogelijks krijg je binnenkort een
vragenlijst ‘Wat vind jij van je gemeente?’ in de bus van de Studiedienst van de Vlaamse regering. Zij
voeren een grootschalige bevraging
uit in Vlaanderen om gemeenten te
kunnen vergelijken. Resultaten zijn
voorzien in voorjaar 2018.
www.gemeentemonitor.
vlaanderen.be

>VRAAG
Voorkom vallen

Wandel, dans,
rol en bol
met ons mee
Tijdens de week van de valpreventie organiseert lokaal dienstencentrum Elckerlyc een aantal bewegingsactiviteiten omdat ze ervan overtuigd zijn dat bewegen vallen voorkomt.
Op dinsdag 25 april maken ze er een gezonde dag van met een
feestmaaltijd vol vitaminen, wandelingen van 5, 3 en 1 km en
een workshop zumba.

Wat heeft
toerisme
Wevelgem
te bieden?

Meer info of inschrijvingen: LDC Elckerlyc | 056 43 55 20
LDC.elckerlyc@ocmwwevelgem.be

?

W

evelgem mag best trots zijn op wat ze
te bieden heeft:

Wielerwedstrijden

Mogelijke
verkeershinder
Met Gent-Wevelgem werd zondag het startschot gegeven voor een reeks wielerwedstrijden in en om Wevelgem.
Wielrennen is een feest, maar zo’n wedstrijd brengt ook wel
wat hinder met zich mee. Daarom kijk je best op voorhand
eens op www.wevelgem.be/verkeershinder voor eventuele
omleidingen. Een overzichtje van de verschillende koersen
vind je op:

• 10 gemeentelijke wandelingen goed voor 100 km
wandelplezier tot in de mooiste Wevelgemse
hoekjes! (Gratis)
• De “Wevelgemse parels”, erfgoedwandelingen,
brengen je vooral in de historische kern van
Moorsele, Gullegem en Wevelgem. (€ 2,5)
• De Guldenbergfietsroute, een historisch-recreatieve route, volledig bewegwijzerd en lusvormig.
(€ 2,5)
• Fietsnetwerkkaart Leiestreek, het vernieuwde
fietsnetwerk geeft je eindeloos fietsplezier. (€ 8)
Deze kaarten en nog vele andere leuke brochures
en tips vind je in het gemeementeloket, tijdens de
openingsuren bij de dienst toerisme.

Meer info:
toerisme@wevelgem.be - 056 43 35 25
Medewerkster gemeente Wevelgem
Katrien Opsomer, administratief medewerker

www.wevelgem.be/sport-op-straat-2017
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>RONDVRAAG

SAMEN
IN DE
TUIN

Er worden meer en
meer groenten
gekweekt in
groepsverband.
In Wevelgem zijn er
per deelgemeente
één of meerdere
projecten van
samentuinen.
We vroegen drie
samentuinders:
Hoe kweek jij jouw
eigen groenten? En
waarom doe je dat
samen?

14 WE ELGEM

‘Een kwestie van
goed plannen en
doorzetten’

‘Samen wortelen
oogsten’

O

A

Wilfried Vandeghinste (68 jaar), Gullegem

Lander Desramault (36 jaar), Wevelgem

nze Hof Ter Winkel ligt in Ter Winkel. We hebben een stuk park ter
beschikking met acht tuiniers. Elke
tuinder heeft een perceel voor eigen gebruik, de rest is gemeenschappelijk. Een imker
plaatste twee bijenkasten. Bij de opstart in
2015 kregen we steun van de gemeente. Die
ondersteuning was van belang want bijna
niemand van ons had ervaring. We begonnen
met gemakkelijk te telen groenten en volgden
cursussen. We konden ook beroep doen op
Velt en Tuinhier. Werken in groep stimuleert.
Je bent niet alleen en je wisselt informatie en
ervaringen uit. Tuinieren vraagt niet zoveel
werk. Het is een kwestie van goed plannen:
tijdig een zaaikalender en teeltplan maken.
Mijn tip voor starters? Let goed op de kwaliteit van je bodem. Panikeer niet bij de eerste
tegenvallende resultaten. Zet door.

chter kleuterschool De Droomhut
ligt onze tuin Eigen Kweek Wevelgem. We zijn met twintig gezinnen.
Het grootste deel van de tuin bewerken we
samen, maar elke deelnemer heeft ook een
eigen stuk. Samen tuinieren geeft veel energie en het sociale contact maakt minder leuke klussen aangenamer. In deelgemeente
Wevelgem zijn we trouwens niet de enigen.
In de Goudbergstraat is nog een kleinere samentuin en in de Bieststraat startte Hark van
Noa. Het bewijst dat samen tuinieren gewoon
leuk is voor jong en oud. Een opa zei tegen
zijn kleinkind: “Vanmiddag eten we wortelen”. “Opa”, zei de kleine, “wortelen wat zijn
dat?”. Vragend keek opa zijn kleinkind aan.
Hij zei: “Kom ik heb er in de moestuin staan,
laten we er uit de grond halen”. Ze oogstten
enkele wortelen, waarop de kleine reageerde:
“Ah opa, dat ken ik wel, dat zijn caroten.”.

>SERVICE
TOT UW
DIENST!

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

VOLG
ONS…

info@wevelgem.be
www.wevelgem.be
@Wevelgem8560
#Wevelgem #igwevelgem
www.facebook.com/
wevelgem8560

‘Geen last, maar
een voldoening’
HULP
NODIG?

I

k heb lang geleden getuinierd, maar door
gebrek aan een tuin moest ik stoppen. Door
het project van de samentuin kon ik terug
aan de slag. Wij zijn gestart in de tuin van
wzc Sint Jozef met vier gezinnen. Sommigen
hadden al ervaring, anderen zetten hun eerste
stappen. We helpen elkaar met raad, geven
elkaar plantgoed of geven water als iemand
met vakantie is. Omdat Sint Jozef gaat uitbreiden, zochten we een nieuwe locatie. De
onderhandelingen hierover zijn bijna rond. Als
we starten op de nieuwe locatie blijven we
nog samenwerken met Sint Jozef. Onze tuin is
een ontmoetingsplaats. We trachten op vrijdagavond in onze tuin te werken, maar dat
is niet verplicht. Tuinieren is geen last, maar
geeft voldoening: buiten in de rust en stilte.
Het beleven van de seizoenen is een vorm van
onthaasten.

Apothekers
De apotheek van wacht is terug te vinden via:
0903 99 000 (€ 1,5/ minuut) | geowacht.be

Huisartsen

Centraal oproepnummer 056 40 47 48

politiezone Grensleie

101 of centraal oproepnummer: 056 51 01 11

Brandweer – Fluvia
112 of 056 22 44 44

Ambulance
112

BIN Wevelgem
BuurtInformatieNetwerk
www.bin-wevelgem.be

OCMW Wevelgem
Deken Jonckheerestraat 9, 8560 Wevelgem
056 43 55 00

Ide Desplancke (60), Moorsele
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wouterbekaert

goeie vangst, de padden kunnen veilig in de poel
#igwevelgem

hanne_q

Toch nog zon in
de krokusvakantie
#zonnevitamientjes
#igwevelgem
#buitenspelenisfijn

>TAG

milieuraad

Als bijdrage
aan/afsluiter
van Gullegem
950 plantte de
milieuraad aan de
‘Tramstatie’ in de
Bissegemstraat
een ‘Gulleboom’
aan, die een blijvende herinnering moet vormen
aan dit feestjaar.
@dj_what_eva

lonckesanne

Team Jachttrofee for the
win! #carnaval #Gullegem
#flutten #igwevelgem

Zalig fietsen met
zo’n zonnetje,
leve de
testkaravaan
#igwevelgem
#elektrischefiets

ward_hoorens

About last weekend .. #growzy
#aspination2017
#igwevelgem
#djlife #weekend
Breng onze gemeente in beeld. Plaats je foto’s op Instagram, Twitter en Facebook

met hashtag #igwevelgem. Wie weet haalt jouw foto onze fotomuur!

