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Roefel
Op zaterdag 24 
juni openen tal van 
winkels, bedrijven 
en sportclubs de 
deuren voor de vele 
deelnemers aan 
Roefel. Zij krijgen 
een exclusieve blik 
achter de schermen 
en steken ook zelf 
de handen uit de 
mouwen. 

In de namiddag 
neemt Roefel je 
mee op een heuse 
reis rond de wereld. 
Dansen in Afrika, 
racen in Amerika en 
tot rust komen in 
India: tijdens Roefel 
kan het allemaal!
De zomervakantie 
begon nog nooit zo 
leuk!

Inschrijven kan nog 
steeds via webshop.
wevelgem.be – Alle 
info: 
www.wevelgem.be/

roefel

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

ROEFEL
Proef eens een job en steek je handen uit de mouwen
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BELEID

let op!

werken
Herinrichting Dorpsplein 
Gullegem: infomarkt
Rekening houdend met jullie opmerkingen 
op de proefopstelling van het Dorpsplein 
wordt momenteel door het studiebureau 
gewerkt aan een voorstel voor de definitieve 
inrichting.  Het plan zal voorgesteld worden 
op een infomarkt in juni.  Een aantal keuzes 
wordt opengelaten en pas ingevuld nadat de 
gemeente jullie mening heeft gehoord.  De 
exacte datum zal je op de website/facebook 
van de gemeente vinden.

Herinrichting 
parking Sint-Hilariuskerk
Sedert 17 mei is aannemer Ockier  gestart 
met de herinrichting van de parking naast 
de Sint-Hilariuskerk. De werken zullen voor 
het bouwverlof afgewerkt zijn.

Herinrichting 
centrum Moorsele
Op 29 mei  is aannemer  Growebo gestart 
met de herinrichting van het centrum. In een 
eerste fase worden  werken uitgevoerd in de 
Ieperstraat, vanaf het begin van de straat tot 
aan de woning nr. 5. Up-to-date info kan je 
vinden op 
www.wevelgem.be/centrummoorsele

Op zoek naar werk?

Vacature
Stafmedewerker financiële 
dienst 
Voltijds, niveau B1-B3 (m/v), contractueel on-
bepaalde duur | wedde: 2 365,20 euro bruto/
maand

Selectieprocedure
Schriftelijke proef: 22 juni. Mondelinge proef: 
27 juni vanaf 17u00 - 30 juni vanaf 9u00

Uiterste inschrijvingsdatum
15 juni

Tijdelijk ambtenaar 
lokale economie 
Voltijds, niveau B1-B3 (m/v), vervangingsover-
eenkomst tot en met 31 december 2018 
wedde: 2 365,20 euro bruto/maand 

Selectieprocedure
Selectiegesprekken: 13 juli

Uiterste inschrijvingsdatum
10 juli

Meer info
Personeelsdienst: 056 43 34 30, 
personeelsdienst@wevelgem.be

www.wevelgem.be/vacatures-gemeente

   

>CIJFER
Zoveel vrijwillige brand-
weermannen heeft Fluvia 
momenteel in dienst. Maar 
dat is niet genoeg!

Heb je een hart voor hulp-
verlening? Dan is een job in 
bijberoep bij de brandweer 
misschien wel iets voor jou. 
Je moet geen uitzonderlijke 
held of bovenmenselijke 
sporter zijn, maar wel een 
gemotiveerde mens die 
graag helpt waar ie kan. 

Meer info: 
www.ikwordbrandweer.be  
Facebook: Werken bij de 
West-Vlaamse brandweer 

> NIEUWS



let op!

wegen-
werken
Herstellingswerken R8 - 
Kortrijk
Vanaf 29 mei worden herstellingswerken uit-
gevoerd op de R8. Tijdens de werken zal de 
buitenring afgesloten zijn en wordt het ver-
keer richting de A19 naar de R8 (binnenring )
geleid. De oprit van de Heulestraat richting 
A19 wordt afgesloten en het verkeer moet 
oprijden via de R8 (binnenring) richting 
Kuurne om ter hoogte van de industriezone 
Kuurne te draaien en terug via de R8 naar de 
A19 te rijden. De afrit Gullegem op de buiten-
ring wordt ook afgesloten. Je kan omrijden 
door een keerbeweging te maken in Bisse-
gem. De oprit in de Oude Ieperstraat richting 
A19 blijft wel open.

Blijf op de hoogte
van de wegenwerken
www.wevelgem.be/verkeershinder

vergeet het niet!

Sluitings-
dagen
Alle gemeentelijke diensten, de bibliothe-
ken, het OCMW en de containerparken aan 
de Rijksweg en Nijverheidslaan in Gulle-
gem zullen gesloten zijn op maandag 5 juni  
(pinkstermaandag).

Het zwembad zal gesloten zijn op zondag 4 
en maandag 5 juni.

ENKELE 
PUNTEN
UIT DE 
GEMEENTE-
RAAD

Joke De Smet vervangt sinds 
12 mei gemeenteraadslid 
Andy Vervaeke voor de Sp.a. 
Ze groeide op in Gullegem en 
woont nu al 16 jaar in Moor-
sele. Ze werkt als pediatrisch 
verpleegkundige in AZ Delta 
Menen.

De overeenkomst voor de 
huur en het onderhoud van 
de kerstverlichting liep na 
een periode van 6 jaar af. De 
bewuste keuze om enkel met 
Led-verlichting te werken, 
draagt bij in de energiezui-
nigheid van het concept. 
Op jaarbasis wordt deze op-
dracht geraamd op een be-
drag van maximum 60 500 
euro (incl. btw) voor de drie 
deelgemeenten samen.

Meer en meer wordt  de 
meerwaarde van openlucht- 
onderwijs erkend. Het NEC 
in Bergelen zou kunnnen 
gebruikt worden voor op-
slag van materiaal, pauzes 
en bij uitzonderlijk slecht 
weer. De kostprijs van het 
NEC vormt nog een drempel 
voor de scholen. De gemeen-
te wil daarom het NEC gratis 
ter beschikking stellen voor 
openluchtonderwijs voor 
Wevelgemse scholen.

Volg de 
gemeenteraad 
op de voet

www.wevelgem.be/ 

gemeenteraad

>RAAD

5
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OP DE FIETS 

TEST-
KARAVAAN
De Wevelgemse Testkaravaan, geïnspireerd op de ge-
lijknamige campagne van het provinciebestuur, is al 
een tijdje actief. De medewerkers van bedrijven op de 
industriezone Wevelgem-zuid (tijdens de werken van 
Aquafin op de N8) of van partners in het gemeentelijk 
Pendelfondsdossier kregen al eerder de kans om hier-
aan deel te nemen. Al zo’n 160 deelnemers konden uit 
ervaring vaststellen dat de (elektrische) fiets dikwijls 
een haalbaar en goed alternatief kan vormen voor 
woon-werkverkeer. 

Nu wordt deze campagne opengesteld voor iedereen 
die in Wevelgem woont of werkt. Fietsen van en naar 
het werk heeft immers heel wat voordelen: het is goed 
voor het milieu, kan helpen om de files te verminderen, 
bespaart (parkeer)ruimte, is goed voor je gezondheid, 
veel goedkoper dan autorijden,… Elektrisch fietsen 
biedt nog meer voordelen: het is niet lastig, je komt 
niet bezweet aan op je bestemming, je reistijd is voor-
spelbaar in alle weersomstandigheden,… Niet voor niets 
worden tegenwoordig heel wat elektrische fietsen 
verkocht. Kortom, heel wat positieve punten die mis-
schien nog te weinig bekend zijn en via de Testkaravaan 
laagdrempelig kunnen ontdekt worden. Hopelijk valt 
dit alternatief dan in de smaak, zodat je een aankoop 
van een (elektrische) fiets overweegt en er ook in de 
toekomst minder wagens nodig zijn. 

De Wevelgemse Testkaravaan biedt 
elke Wevelgemnaar of werkne-
mer van een Wevelgems bedrijf de 
mogelijkheid om 4 weken gratis 
een (elektrische) fiets te ontlenen. 
Zo kan je dit vervoersmiddel eens 
uittesten voor je woon-werkverkeer 
en/of andere verplaatsingen. 

>REPORTAGE
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“Dankzij 
de Test-
karavaan 

heb ik deze 
lente zelf 

een elektri-
sche fiets 
gekocht. 
Ik miste 

die fiets te 
hard.”

Vraag je fiets aan
Stel je kandidaat via www.wevelgem.be/testkaravaan of 
vul een papieren versie in aan het loket in de verschillende 
deelgemeentes. 

Ongeveer 1 week vooraf word je verwittigd wanneer je je  
gekozen fiets kan ophalen. De wachttijd is afhankelijk van 
type en maat van de fiets. 

In het beleidsplan van de gemeente is immers de ambitie 
opgenomen om duurzame verplaatsingen aan te moedigen. 
Wevelgem wil niet alleen een wielergemeente, maar ook een 
fietsgemeente zijn. 

Type fietsen
Er zijn verschillende types fietsen beschikbaar. Een gewone 
stadsfiets is ideaal tot een afstand van 5 kilometer. De elek-
trische fiets zorgt ervoor dat je ook langere afstanden com-
fortabel kan afleggen. Plooifietsen kunnen gecombineerd 
worden met openbaar vervoer of carpoolen. De (elektrische) 
bakfiets is ideaal om je kinderen naar school te brengen. Je 
kan dat ook met de fietskar doen. Zo kan je kiezen wat best 
bij jouw situatie past, naargelang de afstand die je moet 
afleggen, of je dit al dan niet combineert met openbaar ver-
voer, andere activiteiten die je onderweg doet,… 

Onderhoud en herstellingen 
Onderhoud en herstellingen van de fietsen worden georga-
niseerd door het gemeentebestuur. Geen reden dus om te 
aarzelen om je in te schrijven voor een testperiode (prakti-
sche info zie kaderstukje). 

FIETSKLUIS
Wie de fiets combineert met het openbaar vervoer kan ook 
gebruikmaken van de fietskluis in het stationsgebouw, voor 
de ontleenperiode van de Testkaravaan of voor langere tijd 
(afhankelijk van de verkoop van het stationsgebouw). In dit 
afgesloten lokaal kunnen dagelijkse pendelaars hun fiets 
in een afgesloten ruimte stallen, veilig voor diefstal of van-
dalisme. Dit kan zowel voor mensen die vertrekken vanuit 
station Wevelgem, maar ook voor wie van elders met de 
trein toekomt en in Wevelgem werkt. Het gebruik is gratis, 
je moet enkel een waarborg betalen voor de toegangsbadge. 
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Kandidaturen via 
www.wevelgem.be/fietskluis.

Ann Desauter

Bedrijvencentrum 

Vlamingstraat
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#BUTN

ouder-
kind yoga 
aan de  
watertoren 
Op zondag 18 juni kan je naar een eerste  
activiteit van #BUTN in het teken van ‘De vier 
natuurelementen’. Van 10u00 tot 12u30 kan je 
als ouder met je kind(eren) genieten van een 
‘aardse’ ouder-kind yogasessie op een prach-
tige locatie. Ouder-kind yoga is ideaal om tijd 
met elkaar door te brengen en de band met je 
kind op een speelse manier te versterken. Na 
de yoga kan je als eerste een kijkje nemen in 
de watertoren. Deelnemen kost 9 euro en is 
geschikt voor ouders met kinderen van het 3de 
kleuter tot en met het 6de leerjaar. Inschrijven:   
sportdienst@wevelgem.be, 056 43 35 60 of
www.webshop.wevelgem.be

Checkta

Een zomer vol 
Ook deze zomer trekt Checkta er weer op uit. Ben je tussen 
12 en 15 jaar? Dan zijn deze activiteiten zeker iets voor jou. 
Maak je alvast klaar voor een gezonde portie avontuur, fun 
en een zalig zomers gevoel onder vrienden. Dit jaar kan je 
bijvoorbeeld het woelige water van de Lesse per kajak mee 
gaan trotseren op 9 augustus.  

Ontdek het volledige Checkta-aanbod op www.wevelgem.
be/checkta of in de papieren Checkta, ook bekend als de 
achterkant van de Doewa. Te krijgen in alle gemeentelijke 
gebouwen.

>PETANQUE

Op donderdag 8 juni orga-
niseert de sportdienst een 
petanque-activiteit aan 
de petanqueterreinen in 
de Kwadries in Gullegem. 
Iedereen is welkom vanaf 
13u15, de petanque start om 
14u00. Deelnemen kost 2 
euro. Je kan ter plaatse be-
talen. Graag voor maandag 5 
juni inschrijven op de sport-
dienst, 056 43 35 60 

www.wevelgem.be/

sporthapjes

Vrijwilligers 
 Bedankt!

Donderdagavond 13 juli is er de zesde vrij-
willigersbedanking. Info over deze activiteit 
lees je op onze website. Daar kan je je ook 
inschrijven. Of via het loket van de bib, 
sport- en jeugddienst of CC Wevelgem.
www.wevelgem.be/bedankt

Leren fietsen
 Kijk ik fiets!

Op 17 juni kan je je kind voor de laatste keer 
dit jaar leren fietsen onder begeleiding van 
een monitor die voor leuke oefeningen zorgt. 
Ieder kind brengt zijn eigen fiets mee. 
www.wevelgem.be/kijk-ik-fiets

>NIEUWS

BELEEF
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tickets
 nieuw seizoen CC

Vanaf maandag 26 juni zijn er losse tickets voor het 
seizoen 2017-2018 van CC Wevelgem te koop. Je kan 
je tickets kopen aan de balie van CC Guldenberg of 
online op webshop.wevelgem.be. 
www.ccwevelgem.be/tickets1718   

Zondag 2 juli

LEIE LEKKER 
ZOETE TOCHT  
De Leie Lekker Zoete Tocht is een gezinsvriendelijke fietstocht van 
een 30-tal kilometer waarbij je op drie verschillende halteplaatsen 
kan proeven van lekkernijen uit de Leiestreek. Starten kan tussen 
10u00 en 15u00 vanuit het Parochiaal Centrum Koekuit, Hogeweg 
312 in Menen.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Inschrijfdag op 3 juni van 9u00 tot 
12u00 bij Toerisme Wevelgem en van 10u00 tot 14u00 bij Toerisme 
Menen. Daarna van 6 juni t.e.m. 29 juni. Prijs: 7 €/persoon.

In de Koekuit kan je genieten van een Leie Lekker Menu: een glas 
cava met toets uit de Leiestreek, beenhesp met Omersaus, rauwe 
groentjes en frietjes. Geserveerd tussen 11u30 - 13u30 en 18u00 - 
20u30. Prijs: 10 €/persoon. Het aantal deelnemers is beperkt tot 2 
x 250 personen.

Info en inschrijven
Toerisme Wevelgem (gemeenteloket), Vanackerestraat 12, Wevelgem 
056 43 34 00 | toerisme@wevelgem.be 
 

BERGELEN

1

3X

2

3

Eindelijk wat warmer weer! Tijd 
om (met de kinderen) naar bui-
ten te trekken. In het prachtige 
Provinciedomein Bergelen valt 
altijd wel wat te beleven…  

SPELEN
Een reuzenspel op het plein? Verstoppertje in 
het bos? Kastelen bouwen in het zand? Spelen 
op de glijbaan? Stoer op een kabelbaan? Fanta-
sierijke spelletjes in de wilgenhutten? Bergelen 
staat garant voor uren speelplezier, voor klein en 
minder klein.

BOS! Festival
Wilde Westen presenteert op 24 juni het genre- 
overschrijdend event Bos! Festival. Geen super-
luide gitaren of pompende beats maar sferische 
muziek met respect voor natuur en omgeving. 
Gezelligheid en ontdekking. Check de line-up op 
www.wildewesten.be.

GEZINSDAG 
Zondag 25 juni tussen 14u30 en 18u00. Bushcraft, 
boomklimmen voor kinderen, bioconfituur ma-
ken, waterleven in de poel, vertelactiviteit, na-
tuursport, knutselen  en tal van andere activitei-
ten. Kom met de fiets en krijg een gratis drankje! 
Fietsenstalling aan NEC De Rand. 

>DOEN



Gaan jullie de nationale ploeg 
aanmoedigen op 2 of 3 juni?
Silke: Zeer zeker. Ik ken Emma 
Meesseman goed, onze ouders 
speelden samen basketbal. Ik 
kreeg al een berichtje met de 
vraag of ik niet kwam kijken. Ik 
ga ze zeker aanmoedigen, samen 
met ex-collega’s als Julie Vanloo.
Loes: Absoluut, de kans om 
onze nationale ploeg hier aan 
het werk te zien zal ik zeker niet 
laten liggen.
Marieke en Jasmina: Ook wij zul-
len van de partij zijn. Zo’n topaf-
fiche mag je niet laten liggen. 
Het is wel een oefenwedstrijd, 
maar het zal op het scherpst van 
de snee zijn. 

Wat verwachten jullie van de 
atmosfeer in de Schelp?
Marieke: Ik speelde er zelf nog 
nooit, maar kwam er wel al eens 
naar wedstrijden van Power We-

meente. De Cats zullen kunnen 
rekenen op de steun van het 
thuisfront. En dat zal ook nodig 
zijn tegen een taaie tegenstan-
der als Spanje. De Cats zullen 
hun klauwen moeten tonen!

Coach van de Belgian Cats is 
Philip Mestdagh, een oude be-
kende voor jullie. Hoe kijken 
jullie terug op de samenwer-
king?
Loes: Philip is een zeer goede en 
vooral vriendelijke coach. Hij is 
bovendien de reden dat ik ben 
overgestapt naar de Blue Cats 
in Ieper. Dankzij hem kreeg ik 
de kans om in eerste nationa-
le te spelen. In 2012 behaalden 
Marieke, Loes en ik de landstitel 
samen met Philip.
Marieke: Sinds mijn 7 jaar werkte 
ik al samen met Philip en op en-
kele jaren na was hij altijd mijn 
coach.  We hadden steeds een 

TOPBASKET 
IN WEVELGEM 

Op 2 en 3 juni staan de Belgian Cats en Spanje tegenover elkaar op de basketvloer van De 
Schelp voor een oefenmatch met het oog op het Europees kampioenschap in Tsjechië. 
Voor dit unieke sportgebeuren blikken 4 baskettoppers uit Wevelgem vooruit. 

Van dit viertal is Loes Breughe (21) een geboren en getogen Wevelgemse. Marieke Versa-
vel (25), Silke Storme (25) en Jasmina Rosseel (27) spoelden de voorbije jaren aan in onze 
gemeente. Jasmina maakte deel uit van de Belgian Cats, Silke, Loes en Marieke speelden 
bij de Young Belgian Cats en nationale jeugdselecties.

goede samenwerking, zowel op 
als naast het veld. Ik heb veel van 
hem geleerd. 
Silke: Philip heb ik in mijn jeugd 
gehad als coach. Hij was samen 
met Ivan Decroix mijn voor-
naamste jeugdcoach waar ik veel 
van geleerd heb. Daarna heb ik 
ook samen met hem mijn cam-
pagne bij de Young Cats gedaan. 
Allemaal mooie momenten.

>INTERVIEW

velgem kijken. Ik herinner me de 
Schelp als een kleine, maar ge-
zellige arena.
Loes: Ik ken de Schelp natuurlijk 
al van kinds af.  Ik speelde er al 
en ben ook trots als inwoonster 
van Wevelgem dat onze nationa-
le ploeg ook hier aan de bak mag.
Jasmina: Er zal sowieso veel volk 
op afkomen, zeker uit eigen ge-
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“HET WORDT GEZELLIG IN DE SCHELP”

Topsport in Wevelgem

Gent-Wevelgem en het Vlaamse 
Kampioenschap turnen mogen dan 
wel achter de rug zijn, er staat nog 
heel wat moois op de Wevelgemse 
sportkalender.

‘Basketbal 
is een 
ideale 

cocktail 
van fysiek, 
techniek, 
tactiek ’ 



Waarom kozen jullie jaren te-
rug voor basketbal terwijl je 
als jongeling keuze hebt uit 
heel wat sporten?
Silke: Het leuke aan basketbal is 
dat het een ploegsport is. Ideaal 
dus om samen met mijn beste 
vriendinnen te spelen. Het zat 
bij ons ook in de familie. In Ieper 
hadden we ook een heel goed 
ploegje samen en dat versterkt 
op den duur. Het vergt fysiek, 
techniek en tactiek en zoals 
aangegeven speel je basketbal 
in een team. Een ideale cocktail.

Jasmina: Het is een mooie sport, 
al geef ik wel eerlijk toe dat ik 
sinds ik gestopt ben zelden meer 
een basketbal heb aangeraakt, 
laat staan naar de korf gewor-
pen. Ik zal tijdens de fotoshoot 
nog eens kijken of ik het nog kan 
(lacht). Het was een mooie tijd, 
maar dat hoofdstuk is nu defini-
tief afgesloten.

Wat is de mooiste basketherin-
nering die jullie koesteren?
Loes: Voor mij was dit als 15-ja-
rige mogen meespelen met de 
Blue Cats Ieper 1. In datzelfde jaar 
wonnen we met onze ploeg de 
beker van België. Als klap op de 
vuurpijl werden we ook nog eens 
kampioen. Was heel leuk om te 
mogen meemaken.
Marieke: Ongetwijfeld het jaar 
waarin ik met Ieper zowel kampi-
oen van België als bekerwinnaar 
in 1ste nationale werd. Onverge-
telijk.
Silke: Ik kies voor het jaar waar-
in ik met de Young Cats mee-
speelde in de Eurocup samen 
met veel vriendinnen. Daar heb 
ik enorm veel toffe momenten 
meegemaakt en unieke kansen 
gekregen.

Wil je de Belgian Cats live aan 
het werk zien? 
Tickets reserveren kan via www.
wevelgem.be/BelgianCats

Storme Silke | Dynamite Deerlijk
Rosseel Jasmina | Gestopt
Breughe Loes | Blue Cats Ieper
Versavel Marieke | Sparta Laarne
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» Vr 2 en za  3 juni: damesbasketbal 
België-Spanje in de Schelp,

» Zo 24 september: Belgisch kam-
pioenschap halve marathon en 
start-aankomst Alpro Leiemarathon.

‘Het 
zal een

wedstrijd 
worden 
op het 

scherpst 
van 

de snee’ 
 

 Loes Breughe & Silke Storme

 Jasmina Rosseel & Marieke Versavel
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BURGER

Deel je sportervaring

#tag je 
sport-
foto’s
Als sporter maak je heel wat mee. Of je nu een 
prachtige zonsondergang ziet tijdens het lopen 
of je gewoon geweldig amuseert tijdens een pot-
je voetbal, je beleeft gewoon meer. En daarom 
willen we graag zoveel mogelijk mensen aan het 
sporten krijgen. Jullie kunnen ons daarbij hel-
pen door jullie sportervaringen te delen met de 
hashtag #wevelgemsesportersbelevenmeer.

Sportfoto’s die op Instagram of Facebook ge-
plaatst worden met de hashtag #wevelgem-
sesportersbelevenmeer maken kans om deel uit 
te maken van de tentoonstelling in de Bib in het 
park van 5 tot 30 juni.

Op vakantie

Naar het 
buitenland  
Een reis vraagt heel wat voorbereiding: van boe-
king tot bagagelijstje. Check tijdig of je over de 
nodige en geldige identiteits- en/of reisdocu-
menten beschikt. Hou rekening met een aflever-
termijn van drie weken voor een eID en Kids-ID 
en een termijn van een week voor een paspoort. 
De aflevering ervan in spoedprocedure kan tegen 
een hogere prijs. 

 ZONNEKAART 
De zonnekaart toont hoe geschikt 
jouw huis is voor zonne- energie 
en berekent de gemiddelde kost-
prijs.  Pas aan naar wens. De zon-
nekaart wijst aan waar je op jouw 
dak de grootste zonnewinst haalt. 
Surf naar www.energiesparen.be/
zonnekaart en geef je adres in.

 Verwennamiddag 
mantelzorgers
Een verwennamiddag vol leuke ac-
tiviteiten: geniet van een theater-
stuk over dementie, een workshop 
‘flamenco’ of  vraag kleurenadvies 
aan een kleurenconsulent. 
Alle mantelzorgers uit  Zuid- 
West-Vlaanderen zijn welkom.
20 juni | 14u00-17u00 | De Vonke, 
Lagaeplein 24, Heule | 056 43 55 00 
thuiszorg@ocmwwevelgem.be 

>QUOTE

‘Stilaan is de 
straatkermis 
uitgegroeid 
tot een heus 
wijkfeest dat 

tot ver over de 
gemeente-

grenzen 
gekend is.’

>NIEUWS

Bernard Van Nieuwenhuyse 

Al 17 jaar voorzitter

Samen met zijn bestuur zorgt 
hij ieder jaar tijdens het eer-
ste weekend van juli voor een 
gevarieerd programma waar 
jong en oud naar uitkijkt.
www.terwallefeesten-

gullegem.be.
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WEEK VAN DE BIJ

“Wild van hart, 
wild van bijen”
Van 28 mei tot 4 juni wil men iedereen aanzetten tot acties 
ten voordele van bijen. Ze vervullen een belangrijke func-
tie als bestuiver van landbouwgewassen en fruitteelten, 
maar hebben het steeds moeilijker om te overleven. Een 
betere leefomgeving en de service van bestuiving komen 
ons allemaal ten goede. Help daarom mee en maak van 
jouw tuin een bijenrestaurant. Bomen, struiken en vaste 
planten voorzien de bij van het levensnoodzakelijke stuif-
meel en de nectar. 
www.weekvandebij.be.

jarig

Het Gulle 
Heem viert 
feest
10 jaar GAW Het Kader - 5 jaar nieuw woonzorgcentrum - 5 
jaar centrum voor kortverblijf - 5 jaar lokaal dienstencentrum 
- 2 jaar GAW Tilia

Het Gulle Heem opent op zondag 25 juni van 13u30 tot 18u00 
zijn deuren voor het grote publiek. Je kan het uitgestippelde 
parcours starten in Residentie Tilia of in Het Gulle Heem. Kom 
de sfeer opsnuiven tijdens een rondleiding en praat daarna 
gezellig bij in de Afspanning.  Iedereen welkom!

Voor het gemeentebestuur is de mening van 
elke Wevelgemnaar heel belangrijk. Je kon 
tot nog toe al je mening kwijt op infover-

gaderingen, buurtmomenten,…

Daar komt nu ook een online platform bij. Via www.
inspraak.wevelgem.be kan je jouw ideeën kwijt 
over verschillende projecten. Dit platform biedt 
de mogelijkheid om zelf een idee te lanceren, in 
gesprek te gaan met andere inwoners en je stem 
uit te brengen op suggesties. Op dit moment kan 
je op het platform al terecht voor enkele projecten.  
Regelmatig zullen nieuwe projecten toegevoegd 
worden. Zo kan je als burger blijven meewerken en 
meedenken over je gemeente.

Pnieuwe Cerf in Gullegem
Welke activiteiten moet je kunnen doen in de Cerf? 
Wat hoort er niet (meer) in thuis? Welke vernieu-
wingen zijn mogelijk?

PHet aangeven van leuke bui-
tenspeelplekjes (#butn)
Ken je in je straat of buurt een leuk plekje waar er 
kan geravot worden?

www.inspraak.wevelgem.be 

Medewerkster gemeente Wevelgem

Nathalie Versavel, beleidscoördinator

>VRAAG

?

Wil je ook 
inspraak in 

gemeentelijke
projecten?
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WAT ZIJN 
JOUW 

VAKANTIE-
PLANNEN? 

Deze zomer trek ik samen met twee 
vrienden naar Namibië. Hiervoor 
reizen we met een organisatie die 

een programma heeft uitgestippeld, waarbij 
we ook zeker zelf suggesties voor uitstap-
jes kunnen doen. Ikzelf ben niet aan mijn 
proefstuk toe wat betreft verre en exoti-
sche reizen. Zo was ik enkele jaren terug voor 
lange tijd in Zuid-Afrika op Erasmus. Ik trok 
ooit eens met een bende met de fiets naar 
Bratislava, Kroatië, Hongarije,… Het was een 
droom om de “Big Five”, de vijf lastigste gro-
te dieren om op te jagen eens te zien. Zo zijn 
we beginnen plannen om samen naar Afrika 
te trekken. Ik hou wel van deze speciale en 
verre reizen, maar ik ga even graag eens op 
reis naar de Ardennen, de zee of met de tent 
naar een camping. Om een lange reis te ma-
ken, heb je veel verlof nodig, maar gelukkig 
werk ik als leerkracht dus is dit wel te doen.  
Lieselot Gykiere – Moorsele – 23 jaar

Deze zomer wandel ik samen met een 
vriend uit Marke van Turijn naar Bo-
logna. Goed voor een tocht van zo’n 

500 kilometer. Ik ga er van uit dat ik elke dag 
zo’n 25 kilometer kan wandelen en dus zo’n 
twintig dagen onderweg zal zijn. Al zie ik na-
tuurlijk wel wat op mijn pad komt. Amuseer 
ik me in een bepaald dorpje, dan blijf ik daar 
wel even hangen. Ik hou me niet aan een strak 
schema. Met de gps in de hand, goedgevulde 
rugzak met tent op de rug en een paar stevige 
wandelschoenen vertrek ik hier op 11 juli met 
de trein vanuit Wevelgem. Volgend jaar wil ik 
dan van Bologna helemaal tot onderaan de 
laars wandelen. Dat is goed voor een afstand 
van zo’n 1000 kilometer. Dit jaar zal het daar 
iets te warm zijn om vlot te kunnen wandelen. 
Ik volg avondlessen Italiaans, dus mijn tocht 
zal een prima test zijn om mijn kennis van de 
taal te testen.
Patrick Demuynck – Wevelgem - 65 jaar

De zomermaanden 
staan voor de deur 
en dat betekent 
dat voor heel wat 
inwoners de grote 
vakantie aanbreekt. 
Een trip naar zee, 
de Ardennen of 
naar het buiten-
land? Binnen Euro-
pa of op zoek naar 
verre oorden? Of 
eerder een vakantie 
rond de kerktoren? 
Wij vroegen drie 
inwoners naar hun 
plannen.

‘Twee weken 
trekken doorheen 

Namibië’
‘Te voet 

doorheen Italië’

>RONDVRAAG
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Ik heb een goedgevulde vakantie voor de 
boeg. Op 1 juli is de startdag van de speel-
pleinwerking in Gullegem. Als coördinator 

is het mijn taak om de leiding te briefen en 
alles praktisch uit de doeken te doen. Daarna 
vertrek ik meteen met enkele vrienden naar 
Australië voor een maand. Een hele periode, 
maar het zou zonde zijn om zover te trekken 
om uiteindelijk maar een weekje te blijven. 
In augustus staat alles dan in het teken van 
de speelpleinwerking. Best spannend want 
het is de allereerste keer dat er een werking 
is in Gullegem. Voor mij wel handig want ik 
woon er zelf. Als coördinator stel ik de eerste 
weken het schema op en ben ik volop bezig 
met voorbereiden en de leiding te briefen. De 
laatste twee weken van augustus is het dan 
de werking zelf en zorg ik voor de praktische 
kant van de activiteiten. Uiteraard zal ik zelf 
ook wel enkele spelletjes geven.
 Louise Gesquiere- Gullegem – 21 jaar

‘Allereerste speel-
pleinwerking 
in Gullegem’

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



      

 fragilksa

’Bout last night! #leidersbbq #ksagullegem #igwevelgem
 fiziko.gezond-

heidscoach

20ste editie 
#olympischeweek 
#gbswevelgem 
#sportweek 
#gezondeweek 
#plezier 
#samensporten 
#iedereengelijk 
#igwevelgem

seynhaevesaartje

GoudenregenDruppels! 
‘t Was AF! #gbsgouden-
regenstraat #25eMusical 
#topteam #popcorn #ig-
wevelgem

 snapshot_one

The dancers 
#igwevelgem 
#dansers 
#dancer 
#dancers 
#dance 
#creadancediva 
#dansers 
#dans 
#ballet 
#beautiful
#top

 mokka_wokka

That time in 
the water #tbt 
#thebossandme 
#mokkawokka 
#igwevelgem 
#bergelen

 spwebasis

De zesdeklassers 
engageerden zich 
in het rusthuis 
deze ochtend. 
#wzccamillus 
#igwevelgem

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


