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Klein Tokyo 
trekt naar 
sportcen-
trum
Klein Tokyo trekt 
dit jaar naar het 
sportcentrum 
Moorsele. Zaterdag 
8 juli kan je Meuris 
(21u00) en Com-
pact Disk Dummies 
(23u00) zien. De 
avond wordt op 
gang getrokken 
door The RG’s, 
een rockband met 
Wevelgemse roots. 
Zondag 9 juli is er 
voor elk wat wils: 
familievoorstellin-
gen in een circus-
tent en optredens 
van Boembox, Blunt 
en Women on Top.  
Oudere en stoerde-
re jeugd kan terecht 
bij De Stroate voor 
hiphop-workshops 
en kleinere gasten 
kunnen terecht bij 
het poëtisch kapsa-
lon en de verhalen-
boom. 
www.wevelgem.be/

kleintokyo of via 

facebook

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

>BEELD

KLEIN 
TOKYO
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1 jan 13

30 milj.

32 milj.

34 milj.
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38 milj.

1 jan 14

31 dec 14
31 dec 15

31 dec 16

BELEID

op zoek naar nieuwe uitbater

cafetaria 
zwembad 
Het gemeentebestuur zoekt een uitbater 
voor de cafetaria van het zwembad Van-
ackerestraat tot einde uitbating november 
2021. Kandidaturen moeten ten laatste op 
maandag 10 juli ingediend worden op het ge-
meentehuis of per aangetekend schrijven ter 
attentie van het college van burgemeester 
en schepenen, Vanackerestraat 16 in 8560 
Wevelgem.

Het lastenboek met alle voorwaarden kan 
je verkrijgen op het gemeentehuis (Kas-
teel) Vanackerestraat 16 in Wevelgem en 
de sportdienst of via mail: sportdienst@
wevelgem.be.

Meer info: 
www.wevelgem.be/cafetariazwembadRekening 

2016
De gemeente sluit het boekjaar 2016 af met 
een autofinancieringsmarge van 4,13 miljoen 
euro. 

Dit structureel evenwicht geeft aan dat de 
gemeente over de ruimte beschikt om verder 
te investeren (in wegen, gebouwen, voetpa-
den, …), zonder opbouw van de schuld. 

De uitstaande schulden werden in 2016 met 
bijna 1 miljoen euro afgebouwd. 

In de gemeentekas was eind 2016 ongeveer 
22,7 miljoen beschikbaar. Daarnaast werd 
voorlopig al 4 miljoen euro aan de kant gezet 
voor investeringen op middellange termijn. 

>CIJFER
269 143,60 euro 
Dit bedrag vinden we terug in 
de rekening 2016 voor uitbe-
taling van subsidies aan onze 
jeugdverenigingen, zodat ze 
hun werking kunnen verze-
keren in degelijke lokalen. 
Wordt hier letterlijk gebouwd 
aan de toekomst? 

> NIEUWS

Financiële schulden



Op zoek naar werk?

Vacature
Tijdelijk ambtenaar lokale 
economie
voltijds, (m/v), contractueel onbepaalde duur

Uiterste inschrijvingsdatum
10 juli

Technieker openbare infra-
structuur en mobiliteit 
voltijds, (m/v), contractueel onbepaalde duur

Uiterste inschrijvingsdatum
9 augustus 

Begeleiders voor- en na-
schoolse kinderopvang en 
middagtoezicht voor de gemeente-
lijke basisschool Wevelgem, dit om op afroep 
afwezige begeleiders te vervangen. 

Uiterste inschrijvingsdatum
16 augustus

Meer info
Personeelsdienst: 056 43 34 30, 
personeelsdienst@wevelgem.be
www.wevelgem.be/vacatures-gemeente

   

vergeet het niet!

Sluitings-
dagen
Burgerzaken in Wevelgem, Gullegem en 
Moorsele zal gesloten zijn op 11, 20 en 21 juli 
en 14 en 15 augustus. Van 21 juli t.e.m. 18 au-
gustus zijn er geen zitdagen in Gullegem en 
Moorsele in het loket sociale zaken (pensi-
oenen, tegemoetkoming ouderen,…).

De Bib in het park sluit elke vrijdagnamiddag 
van juli en augustus. Ook op 11 en 21 juli en 
14 en 15 augustus. Bibliotheek Gullegem en  
Moorsele zijn dicht van 24 juli t.e.m. dinsdag 
15 augustus.

De jeugddienst zal gesloten zijn op 11, 20, 21 
en 22 juli, 14 en 18 augustus. Ook elke zater-
dag in juli en augustus.

De sportdienst is niet open op 11 en 20 juli en 
van 21 juli tot en met 15 augustus. 

Het zwembad is van 3 juli tot en met 31 au-
gustus open volgens de vakantieregeling. Op 
11 juli, van 21 juli tot en met 6 augustus en op 
14 en 15 augustus is het zwembad gesloten. 
Nieuwe vakantieregeling: 
Ma, za: 9u30-13u00 | 14u00-17u00
Di, wo, vr: 9u30-13u00 | 14u00-19u45
Do: 9u30-13u00 | 14u00-21u00
Zo: 7u30-12u00

De balie van het CC zal gesloten zijn van 15 
juli t.e.m. 15 augustus. OC de Cerf van 4 juli 
t.e.m. 27 augustus. Wie OC de Cerf of een 
andere gebouw huurt tijdens de vakantiepe-
riode, haalt de sleutels dus best voor 4 juli op.

Het OCMW is gesloten op 11 en 21 juli, 14 en 
15 augustus. De recyclageparken op 21 en 22 
juli, 14 en 15 augustus.

ENKELE 
PUNTEN
UIT DE 
GEMEENTE-
RAAD

Eind 2017 loopt de interge-
meentelijke samenaankoop 
voor energie (aardgas en 
elektriciteit) ten einde. Lei-
edal nam begin dit jaar op-
nieuw initiatief om een sa-
menaankoop voor 2018-2020 
te organiseren. Ook nu wordt 
gekozen voor 100% groene 
stroom, d.w.z. elektriciteit 
geproduceerd uit hernieuw-
bare energiebronnen.

De vijvers Ter kassei en 
Nonnebosstraat worden 
geruimd. De gemeente ver-
wijdert het slib, het afval en 
de overdadige plantengroei. 
Op die manier blijft er wa-
ter in de vijvers en kunnen 
hengelaars blijven vissen. 
Raming kostprijs: 13 431 euro 
(incl. btw).

De gemeenteraad en het 
gemeentebestuur willen het 
belang van cultuur en kunst 
in de gemeente benadruk-
ken door een tweejaarlijkse 
cultuurprijs uit te reiken. 
De eerste cultuurprijs is 
voorzien in het voorjaar van 
2018. Aan de uitreiking van 
de cultuurprijs is een bedrag 
van 500 euro in Wevelgemse 
kadobonnen verbonden. 

Volg de 
gemeenteraad 
op de voet

www.wevelgem.be/ 

gemeenteraad

>RAAD
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VEILIGHEID

INBRAAK-
PREVENTIE

Afwezigheidstoezicht
 De politiezone Grensleie kan tijdens je afwezigheid je 
onbeheerde woning in hun toezichtrondes opnemen. 
Hoe kan je dit aanvragen?
• Meld je aan via www.police-on-web.be of
• Breng een bezoekje op het onthaalpunt of contacteer 

je wijkinspecteur via www.pzgrensleie.be.
 
Vakantiewacht
Ook de wijkagenten zijn in de vakantieperiode extra 
waakzaam. Zij houden hun ogen en oren goed open en 
zijn op hun hoede.
   
BE-Alert
Wevelgem beschikt sinds kort over BE-Alert, een alar-
meringssysteem dat jou verwittigt bij een noodsituatie. 
Dankzij BE-Alert kan een burgemeester, gouverneur of 
de minister van Binnenlandse Zaken een bericht uitstu-
ren naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. 
Zo krijg je als Wevelgemnaar vlug de nodige aanbeve-
lingen om bijvoorbeeld ramen en deuren te sluiten bij 
een brand. Je kan een BE-Alertbericht krijgen via sms, 
telefoon of e-mail. Registreren is gratis en kan via www.
be-alert.be. 

De vakantie staat voor de deur en 
dat betekent dat heel wat inwoners 
gaan genieten van welverdiende 
vrije dagen. Heel wat vakantiegan-
gers gooien de deuren van hun huis 
dicht en gaan op zoek naar rust, 
vertier,… Een leuke tijd… maar he-
laas ook voor inbrekers. Hoe kan je 
zonder zorgen je huis en inboedel 
achterlaten? 

>REPORTAGE
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“Belangrijk
 om een 
gezonde 
alertheid 

te 
creëren”

Tips tegen inbraak
Wist je dat er in België meer dan 200 woninginbraken per dag 
worden gepleegd? De sociale kosten die hieraan verbonden 
zijn, zijn aanzienlijk: burgers betalen hiervoor jaarlijks meer 
dan 350 miljoen euro! Een gewaarschuwd man of vrouw is er 
dus twee waard. Op www.1dagniet.be vind je heel wat tips om 
inbrekers buiten te houden. 

Buurtinformatienetwerk
Je kan de veiligheid in je buurt verhogen met een Buurtin-
formatienetwerk (BIN): een vorm van buurtpreventie waarbij 
de bevolking betrokken wordt bij de lokale criminaliteitspre-
ventie en -bestrijding. Een BIN is actief binnen een duidelijk 
afgebakende buurt of gebied waar informatie wordt uitgewis-
seld tussen de bevolking en de politie. Binnen het BIN worden 
er preventietips verspreid om veiligheidsmaatregelen aan te 
moedigen. Deelname is vrijwillig, gratis en gebeurt door het 
huishoudelijk reglement te ondertekenen. Info:  www.loka-
lepolitie.be/5455/vragen/veiligheid-en-leefbaarheid/buurt-
informatienetwerk
 
BIN De Zwaenebloeme
Onlangs vond een reeks voorvallen plaats in de buurt van 
de Akkerwindestraat in Wevelgem. Het signaal voor buurt-
bewoner Christophe Blomme om de handen uit de mouwen 
te steken. “Ik woonde in oktober 2016 een infoavond over de 
nieuwe BIN-werking bij. Ik polste even in de buurt en er bleek 
wel interesse. Als eerste stap nam ik contact op met de politie 
en wij bakenden het gebied af. Dat is best niet te groot. Daarna 
deelde ik folders uit en al gauw bleek dat 110 gezinnen interesse 
hadden. Vervolgens werden in Keep Fit twee voorlichtings-
avonden georganiseerd. Ik ondertekende als BIN-coördinator 
een charter, samen met de burgemeester en de politie. 

Gaandeweg werden onze leden geregistreerd en onderte-
kenden zij het huisreglement. Dit aantal groeit nog elke dag. 
Om een efficiënt BIN op te zetten moet 70 tot 75 % van de 
buurtbewoners meedoen, ofwel 3 op 4 gezinnen. Op zo’n 200 
gezinnen hier in de buurt hebben we vandaag zo’n 83 leden. Als 
140 tot 150 leden zich registreren, dan mogen we gebruikmaken 
van het BE-Alert-systeem (zie BE-Alert). Heel wat inwoners 
twijfelen nog een beetje maar ik kan hen verzekeren: het zorgt 
voor een gezonde en alerte buurt. Een BIN doet wat vroeger 
evident was. Mensen komen uit hun cocon, praten tegen elkaar 
en houden de buurt in de gaten. Niet alleen voor verdachte 
zaken, maar ook voor netheid en mankementen in de buurt.”

Dit is niet het enige BIN dat recent werd opgericht. Ook in 
Perenboomhof en Katerhoek werd recent een BIN boven de 
doopvont gehouden. Buurt Tybaertstraat-Cannaertbos heeft 
er ook al één.

Christophe Blomme
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#BUTN Bibnick

Bib in het 
park wordt 
Park van 
de bib 
Op woensdag 12 juli is er om 12u00 een picknick 
op het plein voor de bib. 

Breng zelf eten, drank en bestek mee. Koffie-
mobiel Place Madelein zorgt voor een aperitief 
of een kopje koffie. Na de picknick zijn er grote 
spelen in het park, bouwen we een grote con-
structie met bamboestokken en boeken en je 
kan je eigen button of magneet ontwerpen. Om 
15u00 komt de ijskar langs. 

Regen? Geen nood, in de bib staan er gezel-
schapsspelletjes klaar.
www.wevelgem.be/bibnick

#BUTN Heropening ‘De witte molen’

Festival 
animal
Stip 12 augustus aan in je agenda, want dan heropent ‘De 
witte molen’ in Wevelgem (Vinkestraat) zijn deuren. Van 
14u00 tot 18u00 kunnen jonge gezinnen er een ‘beestige’ 
namiddag beleven. De allerkleinsten genieten van een ver-
telsessie en voor de oudere kinderen (6 - 12 jaar) is er een 
zoektocht in en rond de molen. Tussendoor kan je kennis-
maken met enkele boerderijdieren. Gratis en vooraf inschrij-
ven is niet nodig. 
www.wevelgem.be/butn

>REPAIR CAFE
Helpende handen
gezocht! 
Voor het Repair Café van 3 
september zijn nog helpers 
nodig… Ben je handig met 
kleding/textiel, elektrische 
apparaten, fietsen of ICT ?
Wil je graag de mensen ont-
vangen die naar het Repair 
Café komen? Zie je het zitten 
om een taart te bakken voor 
de vrijwillige herstellers?

Geef een seintje: 056 43 04 
60 of mail naar duurzaam@
wevelgem.be

www.wevelgem.be/

repaircafe

11-JULI-VIERING
 Lieve meter

De culturele raad nodigt je uit op dinsdag 
11 juli om 20u00 in CC Guldenberg naar de  
poëzie- en muziekvoorstelling “Lieve me-
ter”. Gratis, vooraf inschrijven via cul-
tuurcentrum@wevelgem.be.

Zomervakantie
 Sportkampen

In de zomervakantie zijn er voor de jeugd 
sportkampen onder begeleiding van gediplo-
meerde lesgevers. Bekijk het volledige aan-
bod op www.wevelgem.be/doewa. Inschrij-
ven kan via 056 43 35 60, op de sportdienst of 
via www.webshop.wevelgem.be.

>NIEUWS

BELEEF
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17 augustus
 Daguitstap ouderenraad

Bezoek Breydel, topproducten Breydelham en -spek. 
Ronde van Vlaanderen-busrit langs de hoogtepun-
ten van de wielerklassieker.
Prijs: € 50, 
Meer info: welzijn@wevelgem.be, 056 43 35 27  
www.wevelgem.be/breydel

#Kunst 8560

Noord-
Amerikaanse 
natuurparken 
in de kijker  
Wevelgemnaar Michel Samyn is een enthousiaste natuurfotograaf. 
Hij reisde verschillende keren naar de Verenigde Staten en maakte 
vele foto’s in het grote en spectaculaire natuurpark Yellowstone.
Dit nationale park in Wyoming is het oudste ter wereld. Het bestaat 
sinds 1 maart 1872 en het werd in 1978 op de werelderfgoedlijst van 
Unesco geplaatst. Het park bestaat vooral uit bos en er leven bizons, 
herten, beren, coyotes en wolven. Onder Yellowstone bevindt zich 
een vulkanische hotspot. Yellowstone vormt de hoofdbrok van het 
fotowerk van Michel Samyn. Maar hij maakte ook foto’s van de Grand 
Canyon, Zion Canyon, Bryce Canyon en in de minder bekende parken.

Praktisch
Noord-Amerikaanse natuurparken in de kijker | foto’s van Michel 
Samyn | van 1 juli tot 2 september in de Bib in het park | gratis toegang 
tijdens de openingsuren
www.wevelgem.be/yellowstone

VAKANTIE

1

3X

2

3

‘Ik neem vakantie in mijn straat,’ 
was vele jaren geleden een 
zomerhit van Johan Verminnen. 
Ook in Wevelgem kan je elke 
dag je vakantie thuis beleven. 

Spannende boeken
Een bezoek aan de bib begint met een wandeling 
in het park. In de bib zelf is het heerlijk toeven. 
Ook dit jaar is er de zomer van het spannende 
boek, met veel aandacht voor de nieuwste thril-
lers en misdaadromans uit het Hoge Noorden. 
wevelgem.be/zomervanhetspannendeboek

Verse waren
Wat is er leuker dan tijdens de vakantie rond te 
slenteren op een zomerse markt? In Wevelgem 
kun je daarvoor elke week op drie plaatsen te-
recht: op woensdag in Wevelgem, op donderdag 
in Moorsele en op vrijdag in Gullegem.
 www.wevelgem.be/wekelijkse-markt

Gezond fietsen 
Fietsknooppunten leiden je het hele land rond, 
maar ook Wevelgem heeft heel wat te bieden. De 
Guldenbergfietsroute is een recreatieve en be-
wegwijzerde route door de drie deelgemeenten . 
Of fiets over trage wegen naar oude kapelletjes. 
Infopunt toerisme, Vanackerestraat 12.

>DOEN



Shirley woonde tot ze 18 was 
in het Oost-Vlaamse Zelzate. 
Na haar middelbare studies 
verbleef ze voor een uitwisse-
lingsproject een jaar in Vene-
zuela. Daarna studeerde ze aan 
de hogeschool Vives en woonde 
ze drie jaar op kot in Kortrijk. 
Vervolgens ging ze in Aalbeke 
wonen en in november verhuis-
de ze naar Wevelgem.
‘Mijn vriend en ik gingen uit el-
kaar en ik ging op zoek naar een 
appartement. Ik stelde nogal 
hoge eisen. Het moest vooreerst 
in de regio Kortrijk zijn, want ik 
werk in deze regio als vroed-
vrouw bij het Wit-Gele Kruis. Ik 
wilde ook twee slaapkamers, een 
garage, alles op de gelijkvloerse 
verdieping, bad én douche, een 
leuk tuintje en bovendien wou 
ik maximaal 650 euro huurgeld 
betalen. Ik vond het droomhuis 
voor mezelf en mijn zoon, die 

met mijn vader naar Nederland. 
We gingen in het stadje Goes in 
Zeeland wonen. Ik studeerde in 
Leiden en woonde in Den Haag 
en Dordrecht. Drie jaar geleden 
kwam ik in Kortrijk wonen. Op 
een jongerenconferentie van de 
christelijke kerk in Brussel leer-
de ik mijn huidige vriendin Gisela 
kennen. Ook zij was afkomstig 
uit Angola. Ze liep nog school 
en woonde in Kortrijk. Het huis 
in Kortrijk was te klein toen we 
Edmilson en Jairah kregen en 
we vonden een mooi huis in de 
Pijplap. We wonen er heel graag. 
Het is een rustige buurt en we 
hebben heel aardige buren’.

Makkelijk
Shirley herinnert zich hoe mak-
kelijk alles verliep toen ze in 
Wevelgem kwam wonen. ‘De 
medewerkers van het gemeen-
tehuis waren erg vriendelijk en 

SHIRLEY EN ROLOF ZIJN 
BLIJE NIEUWE INWONERS 

Op 6 juli is er het jaarlijkse onthaalfeest voor alle nieuwe inwoners van Wevelgem. Shirley 
en Rolof proberen samen met hun familie alvast ook van de partij te zijn. Ze kwamen het 
voorbije jaar in Wevelgem wonen en hebben het hier erg naar hun zin. Het is net niet zo 
druk als in een grote stad, maar je hebt alles in de buurt. Bovendien hebben ze ook nog 
eens fijne buren!

behulpzaam en alles ging eigen-
lijk vanzelf. Deze gemeente lijkt 
best wel een beetje op Zelzate, 
waar ik mijn jeugd doorbracht. 
Geen grote stad, maar toch is 
alles voorhanden. In het be-
gin had ik wel wat last van het 
drukke verkeer en het rumoer in 
de straten. Ik kwam uit Aalbeke 
en daar was het toch veel stiller. 
Maar het wende snel en nu vind 
ik het eigenlijk heel tof dat er in 
deze gemeente zoveel gebeurt. 

>INTERVIEW

om de week bij mij woont, in 
de Papestraat. Het bevalt me er 
enorm. Als ik ga werken moet ik 
niet door het centrum en ik ben 
zo de autoweg op.’

Rolof is geboren in Angola, 
maar zijn Nederlands is beter 
dan dat van vele Wevelgemna-
ren. ‘Toen ik acht was, vertrok ik 

10 WE ELGEM

6 JULI: ONTHAALFEEST NIEUWE INWONERS

Shirley De Rycke is 26 en woont 
sinds november 2016 samen met 
haar zoontje Sagán (4) in de Pa-
pestraat. Shirley en Sagán (what’s 
in a name?) houden erg van de 
koers.

‘De liefde 
bracht me 
naar Zuid-

West-
Vlaanderen’

Rolof



Mijn zoontje gaat naar school in 
Aalbeke en is nog te jong om aan 
activiteiten deel te nemen. Maar 
dat komt wel. En ik ontdekte al 
wat leuke plaatsjes voor ons bei-
den. We gaan bowlen en wan-
delen en ik vond al wat goede 
adresjes om iets te eten.’

Voor Rolof was het even wennen 
toen hij aankwam in België. ‘Het 
gaat er hier rustiger aan toe dan 
in Nederland. Daar gaat het leven 
net iets sneller. Maar ik vind het 
best zo. Toen ik plande om naar 

België te verhuizen, wilde ik ze-
ker niet in Brussel, Antwerpen of 
Gent komen wonen. Wevelgem 
is de goede mix tussen stad en 
dorp.’

Trouwfeest
‘Onze familie was super en-
thousiast toen ze hoorden dat 
we in Wevelgem kwamen wo-
nen,’ vertelt Shirley. ‘We zijn 
nogal wielergek en het is fijn  
om dicht bij de aankomststreep 
van een wielerklassieker te 
wonen. Mijn zoon was zowat 
de eerste jongen die Sagán als 
voornaam kreeg. Het is zijn grote 
droom om hier na Gent-Wevel-
gem samen op de foto met Peter 
Sagan te kunnen staan!’

Rolof en zijn zoon zijn geen wie-
lerfanaten, al zaten ze onlangs 
samen met de buren naar Gul-
legem Koerse te kijken. ‘Wij zijn 
voetballers,’ zegt Rolof. ‘Ik speel 
bij het eerste elftal van Noord-
star Heule en ook Edmilson is 
ondertussen aangesloten bij de 
club.’

Rolof heeft weinig familie in 
de buurt, maar op 2 september 
trouwen hij en Gisela. ‘Het wordt 
een groot Afrikaans feest. De 
meeste van mijn vrienden wonen 
in Nederland, maar ze zullen er 
allemaal bij zijn.’

Ook Shirley heeft een leuk voor-
uitzicht. ‘Op de dag van de in-
wonersreceptie ben ik jarig. Ik zal 
toch nog een klein feestje na het 
feestje bouwen’.

Allebei nu al proficiat!

11

Rolof Pedro werd in 1989 geboren 
in Angola en woonde vele jaren 
in Nederland. Drie jaar geleden 
verhuisde hij naar Kortrijk. Sinds 
enkele maanden woont hij samen 
met zijn verloofde Gisela, zijn zoon 
Edmilson (6) en zijn dochter Jairah 
(2) in de Pijplap.

‘Dromend 
van een 
foto van 

Sagán 
met 

Sagan’ 
 Shirley

 Rolof Pedro 

 Shirley De Rycke & haar zoon Sagán
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BURGER

jarig

Katjeduk 
feest
Speelplein Katjeduk Wevelgem blaast dit jaar 10 
kaarsjes uit! Onder de naam WEVELGEM FEEST 
geven ze een GRATIS verjaardagsfeest op 7 juli op 
de terreinen van het Sint-Pauluscollege.

Vanaf 19u30 kan je de hele avond springen op THE 
ADVENTURE, één van de grootste springkaste-
len ter wereld. Om 20u00 verzorgt Raf Violi een 
party voor de kleinsten en om 21u30 komen DE 
ROMEO’S het feestje afmaken. Tussendoor kan 
je genieten van heerlijke kost van foodtrucks. 

Zoek je nog leuke activiteiten voor je kind(eren) 
deze zomer? Check de Doewa: 
www.wevelgem.be/doewa.

Open de deurtjes

Wie zijn de 
Twiggies?  
Merkte je op speelplaatsen en pleintjes al de 
mysterieuze deurtjes op? Karim en Elsje waren 
de eersten om een deurtje te openen en maak-
ten kennis met een vreemde man met een lange 
paarse jas. Hij was bang, zei hij. Karim en Elsje 
willen hem graag helpen, maar hoe? De deur is 
zo klein dat alleen kinderen kunnen helpen. Wie 
zoekt mee en helpt de paarse man?
www.wevelgem.be/twiggies

 Samenaankoop 
energie succes 
1527 Wevelgemse gezinnen stapten 
over op 100% gas en groene stroom 
met de samenaankoop van de pro-
vincie West-Vlaanderen. Dit is het 
hoogste aantal sedert het begin van 
deze actie 5 jaar geleden.

Daarnaast werden het voorbije jaar 
ook 124 energiescans uitgevoerd 
door de energiesnoeiers.

 Elektronische 
aanvraag eID 
aan het loket
Sinds juni gebeuren alle aanvragen 
voor een eID/Kids-ID digitaal aan 
het loket: je pasfoto wordt inge-
scand en door de software gecheckt 
op de ICAO-normen. Ook je hand-
tekening wordt digitaal geplaatst.  
Hou rekening met een iets langere 
verwerkingstijd aan het loket.   

>QUOTE

‘Mijn 
eigen doel 
bereiken 
om dat 
van een 

ander 
mogelijk 

te maken.’

>NIEUWS

Bram Laperre

6 Wevelgemnaren reden op 
17 juni de Mont Ventoux op 
om geld in te zamelen voor 
de opstart van het nieuwe 
jeugdhuis Promille in Gulle-
gem, opstart eerste Gulle-
gemse Cyclocross Gullegem 
en Make-A-Wish.
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Gezocht: buurtambassadeurs

Welkom in 
Zorgzaam 
Gullegem 2.0
Weet jij wat er leeft in je buurt? Ben je alert en heb je aan-
dacht voor signalen en noden van buurtbewoners? Zie je 
het zitten om praktische hulp te stimuleren onder de buren 
(zonder dat je de hulp zelf moet opnemen) door samen uit 
te zoeken waar je buur terecht kan voor hulp en ondersteu-
ning? Kortom, wil je die zorgzame ogen en oren van je buurt 
zijn? Samen voor Zorgzaam Gullegem!

Neem dan voor meer info contact op: LDC Het Knooppunt 
op 056 43 20 80 of hetknooppunt@ocmwwevelgem.be.

Actief en wel in je vel

beweegcoach
Je wilt meer bewegen en gezonder leven, maar je weet niet 
hoe? Goed nieuws! De gemeente heeft sinds kort twee be-
weegcoaches in de buurt. Deze coaches stimuleren mensen 
met een gezondheidsrisico om meer te bewegen met profes-
sionele coaching en een beweegplan. Dankzij steun van de 
Vlaamse Overheid betaal je slechts €5 per kwartier per sessie 
met de coach. Recht op een verhoogde tegemoetkoming? 
Dan bedraagt het tarief slechts €1 per kwartier.

Wil je beroep doen op een beweegcoach? Vraag een verwijs-
brief aan je huisarts en maak een afspraak met Sarah Van-
daele (0470 85 46 08) of Tessa De Schipper (0485 65 25 43).
www.wevelgem.be/bewegenopverwijzing

De zomer is zalig: genieten van een fris 
drankje of ijsje op een terrasje onder een 
heerlijk warme zon, (water)spelletjes in de 

tuin met de (klein)kinderen,… Maar soms heeft die 
warmte ook minder leuke gevolgen als je niet ver-
standig omgaat met de zon. Extreme warmte kan 
zelfs (levens)gevaarlijk zijn. 

Zeker senioren, zieken, jonge kinderen en sporters 
moeten bij warm weer extra opletten. Behoor je tot 
die kwetsbare groep? Begeleid of ken je mensen 
die hiertoe behoren? Surf dan naar www.warme-
dagen.be.

Je vindt er tips en advies op maat, afhankelijk van 
het profiel: sporter, chronisch zieke, bejaarden-
verzorger, kinderoppasser. Ook organisatoren van 
(sport)evenementen kunnen er aanbevelingen 
terugvinden.  
 
www.warmedagen.be

Medewerkster OCMWWevelgem

Nathalie Verleyen 

>VRAAG

?

Wat te doen 
bij heel erg 

warm weer?
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WAAR KIJK 
JE DEZE 

ZOMER IN 
WEVEL-

GEM 
NAAR UIT? 

Veel hebben mijn vrouw en ik niet 
nodig om er een fantastische zomer 
van te maken. We gaan nooit op reis, 

maar genieten met volle teugen van onze 
eigen tuin. Dicht bij ons tuinhuis, iets fris in 
de koelkast, worsten op het vuur en een leuk 
muziekje. Als muzikant pik ik graag eens een 
optreden van een lokale groep mee. De grote 
festivals zijn niet aan mij besteed. Geen pro-
bleem voor mij om met mijn groep Morphine  
Murphy op het podium te staan voor een 
groot publiek, maar zelf sta ik liever niet tus-
sen die massa. Het hoogtepunt van onze zo-
mer zijn de wekelijkse Parkies. We spreken elk 
jaar met vrienden af bij dezelfde boom in het 
park. De muziek is mooi meegenomen, maar 
het gaat ons vooral om de ontmoeting en het 
socializen. Jammer dat de Parkies deze zomer 
weer op het Sint-Pauluscollege plaatsvinden, 
maar we vinden wel een passende boom!  
Luc Meseure, 50 jaar, Wevelgem

De zomervakantie doet ons steevast 
uitkijken naar terrasjes doen, gezel-
lig samenzijn met vrienden… Voor dat 

laatste heeft de gemeente een topinitiatief 
ontwikkeld in het park. Een gezellig avondje 
met vrienden rond de barbecue in een aan-
gename groene omgeving. De één brengt de 
groenten mee, iemand zorgt voor het vlees en 
de kolen, de ander had de drank al lang koel 
gestoken en de gemeente heeft de barbe-
cue voorzien. Afspraak in het park voor het 
aperitief en ondertussen laten we de kolen 
rustig gloeien. Een beetje bijpraten terwijl we 
een spelletje kubb spelen. En daarna genieten 
we samen van een lekkere maaltijd. Kortom… 
komende zomer zeker opnieuw! 
In Gullegem kan je aan de achterzijde van 
de Dwarsschuur barbecueën en in Moorsele 
kan dat in de buurt van het sportcentrum/de 
sporthal. Meer info vind je op 
www.wevelgem.be/openbarebarbecues
Jonas Doornaert, 30 jaar, Wevelgem

Tijdens de zomer-
maanden is er heel 
wat te beleven in 
Wevelgem. 
Liefhebbers van 
muziek komen 
ruimschoots aan 
hun trekken, maar 
ook wie graag de 
culinaire toer op 
gaat, is welkom om 
één van de open-
bare barbecues te 
gebruiken.

‘Oost West, 
Parkies best’’

‘De openbare 
barbecues zijn  

super.’

>RONDVRAAG
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BAT is zeker iets waar ik naar uitkijk, net 
als vorig jaar zal je me er zeker wel vin-
den voor of achter de schermen. Ik ben 

vaak creatief bezig en BAT is een project waar 
ik die creativiteit in kwijt kan. Op de locatie 
langs de Leie kan je gezellig iets drinken met 
vrienden en familie. Maar er zijn ook een hele-
boel andere dingen te doen zoals: optredens, 
workshops en tal van andere activiteiten die 
me toch wel iedere keer aanspreken. Iedereen 
kan zich er wel vinden. En ze staan open voor 
heel wat ideeën. Ik ben zeer benieuwd met 
welke ideeën ze dit jaar afkomen want vorig 
jaar was alvast een TOP-editie met een mini 
cooper BBQ en een aanmeervlot voor langs-
varende schepen. 
Ward Van Hee, 22 jaar, Wevelgem

‘Ik hoop dat deze 
editie nog beter 

wordt!’

TOT UW
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

info@wevelgem.be
www.wevelgem.be

@Wevelgem8560 
#Wevelgem #igwevelgem

www.facebook.com/ 
wevelgem8560

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

>SERVICE



      

 stevenlapauw

Mette net nadat ze @julie35vanloo inpakte in een partijtje 
1-1 #igwevelgem #basketball #belgiancats 
#basketballneverstops #basketgirl

 digitolic

@svlanduyt de 
gardenqueen, 
deze krop sla en 
nog zoveel meer op 
komst! 
#groenevingers 
#ruedelacolere 
#lettuce 
#igwevelgem 
#gullegem

 engelsemma

Ready to run

 miel

dhuyvetter

Fotootje met 
de Willy ze 
#gullegemkoerse 
#igwevelgem

 shauny

cannoot

Baby
#igwevelgem 
#watermelon 
#summer 
#summerfeelings 
#bf 
#igmoorsele

 nathaliedemeyer

Welkom in het kamp 
in De Knok Laagweide 
#butn #igwevelgem 
#wildebras

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

>TAG


