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>BEELD

HET FEEST VAN
SAINT-VELO

GENTWEVELGEM

Op zondag 26
maar t is er voor
de aankomst van
G e n t-We v e l g e m
topanimatie in het
teken van de fiets.
Om 11u30 is er een
tandemwedstr ijd
voor Wevelgemse
verenigingen. Vanaf
dan opent ook Café
Saint-Vélo. Je kan er
iets eten en drinken,
er is een verrassingsoptreden en je
kan er de live-uitzending volgen. Aan
de aankomststreep
wordt ‘s namiddags
een unieke loopfietswedstrijd voor
de allerkleinsten
georganiseerd.
www.saint-velo.be.

Lees ook over
‘Plugstreet’ op p. 8.
Verkeersinfo:
www.wevelgem.be/
verkeershinder

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

© fotografiemasselis

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

Op zoek naar werk?

Vacature
Gemeentebestuur Wevelgem organiseert
een selectieprocedure voor:
HULPTECHNIEKER OPENBARE
INFRASTRUCTUUR EN MOBILITEIT
Voltijds, niveau E1-E3 (m/v), contractueel
onbepaalde duur
Selectieprocedure
Praktische en mondelinge proef
Uiterste inschrijvingsdatum
29 maart 2017
Meer info
Chris Vanderbeke, 056 43 34 30,
chris.vanderbeke@wevelgem.be

BELEID
>CIJFER
313
Zoveel leerlingen van het 6de
leerjaar van de Wevelgemse scholen namen in 2016
deel aan de fietsbehendigheidsproeven en de theorielessen om dan tenslotte te
slagen in het fietsexamen op
de openbare weg.
Nieuw dit jaar:
• Filmpje met de fietsroutes
voor het fietsexamen.
www.wevelgem.be/

www.wevelgem.be/vacatures-gemeente

sinds januari

Strengere
normen
voor
pasfoto
Sinds januari verstrengde de overheid de
normen voor pasfoto’s om de veiligheid van
identiteitsdocumenten (eID, Kids-ID, vreemdelingenkaart) te verhogen.
De pasfoto moet nu voldoen aan de
ICAO-normen (zoals voor reispassen): de
foto mag maximum 6 maand oud zijn, moet
een neutrale gelaatsuitdrukking tonen (gesloten mond, …) en het gezicht moet volledig
zichtbaar zijn.

fietsexamen

• Actie ‘dode hoek’ voor het
5de leerjaar

Meer informatie op www.fotopaspoort.be,
bij de dienst burgerzaken of bij beroepsfotografen.
www.fotopaspoort.be
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>RAAD
ENKELE
PUNTEN
UIT DE
GEMEENTERAAD
De renovatie van het Maurits Lauwersplein betreft de
heraanleg van de omgeving
rond de wijnbergkerk. Dit
om het mooie bouwwerk tot
haar recht te laten komen en
tegelijk aansluiting met de
woonbuurt te geven. De uitgave voor de werken wordt
geraamd op zo’n 300 000
euro (incl. btw). De werken
worden hopelijk nog voor de
zomervakantie gestart.

let op!

Spoorwerken
De spoorwerken zijn volop bezig. Sinds 20
februari zijn alle overwegen, behalve die in
de Gullegemstraat, afgesloten.
Vanaf 25 februari gaat de spoorovergang in
de Lode de Boningestraat terug open. 1 maart
gaat deze overgang nog voor één dag toe.
De spoorovergang in de Gullegemstraat gaat
vanaf 2 maart dicht. Slechte weersomstandigheden kunnen voor enige vertraging in de
uitvoering van de werken zorgen.
De overgangen worden volledig afgesloten
omdat het met de werken levensgevaarlijk is
om er op om het even welk moment over te
steken. Toon het goede voorbeeld en steek
enkel over aan de overgang die wél open is.
Up-to-date info is terug te vinden op
w w w.wevelgem.be/spoor wegwerken.
Eind maart zullen alle spoorovergangen
behalve die in de Weggevoerdenstraat terug
open zijn.
Blijf op de hoogte
van de wegenwerken
www.wevelgem.be/verkeershinder

vergeet het niet!

openingsuren
Vakantieregeling zwembad
krokusvakantie

Tijdens de krokusvakantie is het zwembad
open volgens de vakantieregeling.
Op maandag kan je komen zwemmen van
11u45 tot 13u00 en van 14u00 tot 17u00. Op
dinsdag, woensdag en vrijdag is het zwembad open van 11u45 tot 13u00, van 14u00 tot
17u00 en van 18u00 tot 20u00. Op donderdag
is het zwembad open van 11u45 tot 13u00, van
14u00 tot 17u00 en van 18u00 tot 21u00. Op
zaterdag kan je komen zwemmen van 9u30
tot 13u00 en van 14u00 tot 17u00 en op zondag van 7u30 tot 12u00.

De gemeente wil in de komende jaren inzetten op het
herstel van voetpaden en in
de eerste plaats de slechtste
voetpaden plaatselijk herstellen. Deze straten komen
aan bod: Grimaldi, Heulekouter, Kafhoek, Populierenstraat, Koningin Fabiolastraat, Rivieroeverstraat,
Schuttershoflaan,… Raming:
148 567,19 euro (incl. btw).
De gemeente koopt 13 800
m² grond op de site Van
Gansewinkel in de Menenstraat voor 80 000 euro.
De aankoop van het bosje
aan de achterzijde van de
voormalige site, langs de zijde van de Normandiëstraat,
past in de visie om de open
ruimte open te houden ten
behoeve van landbouw, recreatie en natuur.
Volg de
gemeenteraad
op de voet
www.wevelgem.be/
gemeenteraad
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>REPORTAGE
In 2009 werd Bureau Cnockaert
aangesteld als ontwerper voor
de herinrichting van het centrum
Moorsele. Er kon echter geen
stedenbouwkundige vergunning
verkregen worden voor de totaliteit van de werken omdat er nog
geen totaalvisie was. Daarvoor
was het noodzakelijk dat er duidelijkheid was over de plannen
van het rustoord vzw Sint-Jozef.

HERINRICHTING

CENTRUM
MOORSELE
De opdracht werd in twee fasen opgesplitst. De eerste fase omvatte de heraanleg van de achterkant
van de kerk, het Sint-Maartensplein aan de zijkant
van de kerk en de Overheulestraat. In een tweede
fase wordt nu de rest van het Sint-Maartensplein
aangepakt. Voor de realisatie van de tweede fase
werd een overeenkomst afgesloten met landschapsarchitect Gianni De Clercq uit Moorsele.

Voorbereiding
Het bestuur heeft van bij de start nadrukkelijk ingezet op participatie. Een eerste inspraakmoment
kwam er op Klein Tokyo 2015. Bewoners gaven hun
mening: een gezellig plein met ontspanning, groen
en open ruimte.
Een tweede participatiemoment volgde in september 2015: een wandeling met verenigingen en
geïnteresseerden waarbij op een zestal locaties werd
stilgestaan en geluisterd naar verschillende standpunten. Met alle input gingen de ontwerpers aan de
slag en werd een voorontwerp opgemaakt. Op 17 mei
2016 werd dit voorontwerp voorgesteld aan de in6 WE ELGEM

woners op een infomarkt. Toen konden
burgers opnieuw opmerkingen maken
en suggesties geven.

gekeurd door de gemeenteraad op
14 oktober 2016.
Naar aanleiding van deze herinrichting worden nog een aantal andere
werken uitgevoerd:
waterleiding, elektriciteits- en telefoonnet vernieuwen | bestaande
gasleidingen verdiepen en vernieuwen | bestaande openbare
verlichting vernieuwen | elektriciteitskasten plaatsen voor allerlei
festiviteiten, kermissen en de markt
| geklasseerde gebouwen op een
bijzondere manier verlichten.

Het dossier werd ook geselecteerd
door de provincie West-Vlaanderen
voor het project ‘omgeving op mensenmaat’. Professor Loopmans van de
K.U.Leuven begeleidde de gemeente
zodat de verkregen informatie kon leiden tot een gedragen projectontwerp.
Het ontwerp werd intern besproken
met alle gemeentelijke diensten. Er
werden adviezen gevraagd aan de cel
Onroerend Erfgoed, de brandweer en
Inter voor de toegankelijkheid van
het openbaar domein. Er werd overlegd met vzw Sint-Jozef, die als opdrachtgever van de nieuwbouw met
assistentiewoningen en lokaal dienstencentrum, een belangrijke partner
is in de realisatie van dit project.

Uitvoering
Het plein wordt aangelegd in natuursteenklinkers. Ter hoogte van
de Damberdstraat/Ieperstraat zal
het toekomstig niveau van het plein
ongeveer 45 cm lager liggen dan het
bestaande niveau. Het niveauverschil wordt met trappen overbrugd.
De toegangsweg naar het rustoord
en de school wordt verlegd naar de
linkerkant van het plein. Ter hoogte
van de ingang van OC De Stekke komt
er een fontein. Tussen de kerk en de
bibliotheek wordt een avontuurlijke
speelzone aangelegd. Het terras ter
hoogte van OC De Stekke wordt heraangelegd.

Lode Vanhee
bekende Moorselenaar

“Onze
nieuwe
Platse
wordt
een unieke
open
verbindingsplaats.”

Archeologen zullen proberen meer
inzicht te krijgen in het ontstaan van
Moorsele. Het vooronderzoek heeft
uitgewezen dat tussen het kasteel
en de kerk ooit een Romeinse villa
stond.

TIMING
Op 6 maart starten de nutsmaatschappijen (uitvoeringstermijn 2
maanden). Maart/april volgen de
archeologiewerken en vanaf 2 mei
de infrastructuurwerken, (uitvoeringstermijn: 300 kalenderdagen).
Het einde is voorzien voor eind
februari 2018. Deze timing is onder voorbehoud van het verkrijgen
van een stedenbouwkundige vergunning en de goedkeuring van de
gouverneur van het subsidiedossier
voor de aanleg van de rioleringen.

Toegankelijkheid
OC De Stekke en de bib blijven tijdens de werken bereikbaar voor
voetgangers.

Het definitieve ontwerp werd goed-

WEKELIJKSE MARKT
Vanaf 6 maart tot eind februari 2018 zal je naar de markt
kunnen op de parking in de Secretaris Vanmarckelaan,
naast bakkerij Regi. De marktkramers zullen hun klanten verwennen met extraatjes.
Alle info in verband met de werken: www.wevelgem.be/
centrummoorsele.

7

>NIEUWS
Gent-Wevelgem
en Wereldoorlog I

PLUGSTREET
Gent-Wevelgem trekt langsheen de Vlaamse
Velden die ooit het decor waren van de Grote
Oorlog. Ook bibliotheek en cultuurcentrum
halen de band tussen koers en oorlog aan.
Expo van 22 maart tot en met 8 april
Tien iconische foto’s roepen tegelijkertijd een
memorabel moment in de koers en een opmerkelijk feit in de geschiedenis van WOI op. Bib in
het park | Gratis | tijdens de openingsuren.
Wieleravond op donderdag 23 maart om 20u15
Lothair Vanoverbeke belicht de link met WOI,
Hans De Clercq en Rik Vanwalleghem vertellen over de hoogtepunten in de koers, Seppe Vandewalle zorgt voor muzikale sfeer.
Toegang: € 5 of 10 UiTpaspunten. Kaarten te
verkrijgen in BIB en CC.
www.wevelgem.be/plugstreet

© fotografiemasselis

BELEEF

Paasvakantie

>GROUPE
DIANE
CC Wevelgem heeft op 29
maart een boeiende voorstelling: Groupe Diane. Het
is een verhaal van de idealen
en teleurstellingen. De Standaard tipt dit stuk als een van
de beste voor dit jaar. Drie
leden van een terreurgroep
leven ondergedoken en kunnen geen kant meer op. Een
geëngageerde prof zoekt
contact met hen.
www.ccwevelgem.be/
groupediane

Sportkampen
Tijdens de paasvakantie kunnen kinderen opnieuw deelnemen aan sportkampen. Er is keuze uit: voetbalkamp (1ste6de lj) | omnisport in combinatie met zwemmen, klimmen of
circustechnieken (4de-6de lj) | sport en spel in combinatie
met zwemmen of klimmen (1ste-3de lj) | badminton (4de6de lj) | knutsel- en multimovekamp voor kleuters i.s.m.
Go4gym.
Meer info en inschrijvingen vind je in Doewa Lente-editie.

Extra theaterbeleving
Makers aan het woord

In maart geeft het cultuurcentrum een
leuke extra bij 3 voorstellingen. Theatermakers geven voor of na hun voorstelling
uitleg over hoe en waarom het stuk werd
gemaakt. Een gratis extraatje.
www.ccwevelgem.be/voorbesprekingen
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jong en oud
Crea met kleuters

13 maart om 14u00 knutselen jong en oud
samen een grappig kuikengezicht. Bewoners van Sint Jozef, kleuters uit BAMO,
vrijwilligers, een zalige combinatie; zin om
mee te doen? Schrijf in via 0470 93 67 67 of
MO2@moorsele.be.

>DOEN

TENTOONSTELLING

Panamarenko,
Tuymans en
Fabre in de bib!
Van 7 tot 19 maart loopt in de Bib in het park de tentoonstelling
‘Inspiratie’. De expo brengt werk van 3 Belgische kunstenaars met
wereldfaam samen: Panamarenko, Luc Tuymans en Jan Fabre. De
tekeningen, grafische werken, installaties en video’s van de topkunstenaars vormen de kern van de expo. 3 werkstations dompelen de
bezoeker onder in de leefwereld van de kunstenaars. Je wandelt er
binnen in hun hoofd, botst daarbij op jeugdherinneringen en brengt
die in verband met hun kunstwerken.

3X

In deze digitale tijden kan een
gezelschapsspel spelen ook
wel eens leuk zijn. Doorwinterde speler of zin om een
nieuw spel te (leren) spelen?

De tentoonstelling is een realisatie van Rasa. Rasa maakt tentoonstellingen met hedendaagse kunst en wil kinderen tonen hoe ze naar
een kunstwerk kunnen kijken.
‘Inspiratie’
Van 7 tot 19 maart in de Bib in het park
Vrije toegang tijdens de openingsuren
www.wevelgem.be/inspiratie

SPELEN

1

RUMMIKUB IN DE STEKKE

2

SPELOTHEEK IN DE BIB

3

SPELLETJESNAMIDDAG

We bouwen een traditie uit in Moorsele. Om
de 2 maanden zetten we de 14 cijfers klaar. Een
heerlijk spel in 4 kleuren. Kom gerust eens proberen op maandag 20 maart om 14u00. Meer
info: MO2, 0470 93 67 67, MO2@moorsele.be

In de Bib in het park kun je spelletjes lenen. Er
is houten speelgoed en vele bord- en kaartspelen. Lenen is gratis, met dezelfde uitleenvoorwaarden als boeken. www.wevelgem.be/
spelotheek

© Valentina Stellino

Intiem concert
De Held

Nederlandstalige muziek in een gezellig sfeertje, intiem beleefd. Daarvoor moet je op 22 maart in OC De
Stekke zijn. Dan speelt De Held een Bartiest concert.
Info en tickets:

Wil je de spelletjes van de bib beter leren kennen en uitproberen? Kom dan naar de spelletjesnamiddag. Een begeleider demonstreert de
leukste spelletjes. Ook (groot)ouders zijn welkom! Woensdag 15 maart van 14u00 tot 16u00.

www.ccwevelgem.be/deheld
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>INTERVIEW

DE NATUUR ONTWAAKT
AMFIBIEËN EN BIJEN TREKKEN LENTE OP GANG
De lente is stilaan weer in zicht en de natuur ontwaakt. Dit wordt ook in Wevelgem zichtbaar, bijvoorbeeld door de paddenschermen en de voorjaarsbloeiers. De gemeente helpt
zo samen met vrijwilligers zoals Elin en Yves een handje om kwetsbare soorten te beschermen.
Elin Verbrugghe is gepassioneerd door amfibieën. Ze
werkt bij de UGent, waar ze
onderzoek doet naar schimmelziektes bij amfibieën en is
als vrijwilliger verantwoordelijk voor de overzetactie in de
Moorsele- en Ezelstraat. Partner Yves Gevaert verdiept zich
in wilde bijen. Beide wijzen op
unieke situaties die je in Wevelgem aantreft.
Elin: Weinig inwoners beseffen
wellicht het belang van de populaties amfibieën in Wevelgem.
Er zijn 2 erg succesvolle overzetplaatsen. De gemeente en het
stadlandschap van de provincie zorgen in februari voor het
plaatsen van schermen, zodat
de dieren de straat niet kunnen
oversteken als de trek op gang
komt. Ze komen in de ingegraven emmers terecht en vrijwilligers als wij zorgen ervoor dat de
diertjes veilig aan de overkant
geraken. Vorig jaar (dan nog een
mager jaar door het weer) wer10 WE ELGEM

den zo bijna 2 000 padden, kikkers en salamanders overgezet!
Vooral de populaties aan kleine
en alpenwatersalamander in de
Normandiëstraat zijn uniek: van
alle acties in West-Vlaanderen
wordt maar liefst 43 en 13% hier
aangetroffen. De aantallen stegen van een 10-tal in 2009 tot
160 en 113 vorig jaar.

Vorig jaar
werden
zo bijna
2 000
padden,
kikkers en
salamanders
overgezet!
Elin

Yves: Als je zoekt, kan je zeldzaamheden vinden. Zo trof ik
vorig jaar in mijn tuin de luzernebehangersbij aan, een soort
die in Vlaanderen tot dan enkel
in Brussel, Mechelen en Gent
gespot werd. De meeste mensen
kennen enkel de honingbij, maar
er zijn maar liefst 350 soorten
wilde bijen. Velen zijn specialisten en leven vb. van 1 soort bloemen, vandaar dat ze zeldzaam en
erg afhankelijk zijn van plaatselijke omstandigheden.
Hoe komt het dat die zeldzame
situaties in onze verstedelijkte
omgeving te vinden zijn?
Elin: Amfibieën hebben een poel
met goede waterkwaliteit en
weinig vis nodig (want die eten
de eitjes op) en een geschikte
overwinteringsplaats. De Normandiëstraat en Moorsele-/
Ezelstraat zijn locaties waar
beide te vinden zijn, maar er een
weg tussen ligt. Vandaar dat
oversteekacties nodig zijn. Veel
salamanders vind je ook waar

minder padden zijn, want beide
zijn concurrenten. Maar ik hou
mijn hart vast voor de toekomst.
Een erg gevaarlijke schimmelziekte, die in enkele dagen hele
populaties kan doden, is vanuit
het zuiden onderweg en het is
een kwestie van tijd voordat die
ook Vlaanderen bereikt. Mijn
onderzoek is dus belangrijk om
amfibieën te beschermen.
Yves: Veel mensen denken misschien het omgekeerde, maar in
een stad komen meer bijensoorten voor dan op het platteland.

Wil je ook helpen?
Wil je ook de natuur een handje helpen? Je kan je opgeven als vrijwilliger voor de oversteekplaatsen bij
elin.yves@gmail.com.
Voor bijen in je eigen tuin is het
belangrijk om niet te sproeien(!), te
zorgen voor een divers aanbod aan

‘De
meeste zijn
zandbijen,
die een
nestje
maken
in de
grond.’
Yves

De intensieve landbouw zorgt
ervoor dat veel soorten, zeker
gespecialiseerde insecten, daar
geen geschikte leefomgeving
vinden. In de stad heb je een
groter aanbod aan bloeiende
planten, en is het door de vele
verharding iets warmer. Dat is
een voordeel voor soorten die
oprukken vanuit het zuiden door
de klimaatverandering.

Wat vinden jullie van de inspanningen die de gemeente doet
voor deze soorten?
Elin: Dat de gemeente het bosje langs de Normandiëstraat
koopt, is positief om de overwinteringsplaats te beschermen.
Hopelijk houdt de inrichting daar
rekening mee. Ik ben ook tevreden dat mijn vragen hierover aan
de gemeente gezorgd heeft dat
de natuur eens uitgebreid aan
bod komt in de infokrant.

Elin Verbrugghe

Yves: Ik zie op verschillende
plaatsen dat er ruimte gemaakt
wordt voor het inzaaien van
bloemenmengsels of waar gras
niet langer kort gemaaid wordt,
zoals op braakliggende terreinen
of verloren hoekjes, langs wandelpaden met brede groenstroken, en ook op begraafplaatsen.
Dat is goed, maar mag gerust
nog wat meer zijn. De bloembollen waar de gemeente op inzet,
zijn eerder een voordeel voor
nog vroegere soorten als hommels en sommige vlinders. Bijenhotels zijn educatief interessant,
maar helpen eigenlijk maar een
klein deel van de soorten vooruit. De meeste zijn zandbijen, die
een nestje maken in de grond.

bloeiende inheemse planten en je
kan ook een bijenhotel knutselen.
Tips daarvoor vind je op o.a.
www.levedebijen.be.
Yves Gevaert
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>QUOTE

‘Ik kom tot
rust in mijn
bibliotheek,
als ik vanuit
mijn zetel
naar de
veelkleurige
ruggen zit
te kijken.’

IETS KAPOT?

Repair Café
herstelt
het
Op 5 maart is er voor de tweede keer een Repair Café in Wevelgem. Iedereen kan er defecte
apparatuur (laten) herstellen. Je kan van thuis
kapotte spullen meebrengen. Reparatiedeskundigen helpen je om de reparatie uit te voeren of tonen hoe je het thuis zelf kan oplossen.
Terwijl je je beurt afwacht, kan je genieten van
een hapje en een drankje.
5 maart | van 14u00 tot 18u00 | Jeugdclub Ten
Goudberge | Gratis | Deze spullen zijn welkom:
kleding/textiel, elektrische apparaten en huishoudtoestellen, fietsen, computers en smartphones | duurzaam@wevelgem.be

BURGER
Infovergadering
luchthaven
Kortrijk-Wevelgem

Jaarlijkse moet de luchthavenbeheerder een informatie- en overlegvergadering organiseren over
de milieuprestaties van het voorbije
jaar. Deze vindt plaats op maandag
27 februari om 19u00 in het luchthavengebouw (Luchthavenstraat).
Alle geïnteresseerden welkom.

Lionel Deflo
auteur en
literatuurcriticus

Lionel Deflo is op 31 januari
overleden. Hij was 77 jaar.
Hij was leraar, uitgever bij
Manteau en hoofdredacteur
van Kreatief. Deflo was bestuurslid van de Vereniging
van West-Vlaamse schrijvers
en vele jaren voorzitter van
de Wevelgemse bibliotheekraad.

12 WE ELGEM

aanbod paasvakantie

Doewa
Checkta

MER-screening WZC
Sint-Jozef

De nieuwe Doewa/Checkta zal worden verdeeld
vanaf 6 maart. Je kan vanaf dan ook een exemplaar
vinden in de jeugddienst, bib, sportdient en het CC.
Inschrijven voor de activiteiten in de paasvakantie
kan vanaf 15 maart. Ook in deze editie een mooi
aanbod van speelpleinwerking, sportkampen, vakantiefilms,....

De dienst MER van de Vlaamse
overheid besliste dat de plannen van het woonzorgcentrum
Sint-Jozef in Moorsele geen grote
milieugevolgen hebben en dat de
opmaak van een milieueffectenrapport niet nodig is. De screeningsnota en beslissing vind je op

www.wevelgem.be/doewa

www.mervlaanderen.be.

>VRAAG
oproep schoolraad

Gemeentelijke Basisschool
Dit schooljaar wordt een nieuwe schoolraad verkozen die in
werking treedt op 1 april 2017. De schoolraad is een adviserend
orgaan en bestaat uit personeelsleden, ouders, schoolbestuur en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap
(personen uit sociale, economische en culturele milieus).
Het gemeentebestuur is specifiek op zoek naar vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap. : Lijkt het iets voor
jou, contacteer ons vóór 15 maart op het nummer 056 42 69
62 of neem een kijkje op

Hoe schrijf
ik mijn kind
in in een
Wevelgemse
basisschool?

www.wevelgem.be/schoolraad.

?

A

lle Wevelgemse ouders van een kindje dat
geboren is eind ‘14 of in ‘15 ontvingen eind
januari een brief met info over de inschrijvingsprocedure in de Wevelgemse scholen.
Wil je je kindje inschrijven in een school in Wevelgem of Gullegem? Hiervoor werd een timing opgemaakt:
• 6/03 » 17/03: voor broers en zussen van kinderen
die al in de school ingeschreven zijn
• 20/03 » 24/03: voor kinderen van personeelsleden binnen de school
• 27/03 om 18u00: voor alle andere kinderen: de
inschrijvingen starten chronologisch.

BOTERHAMMEN in de bib

GENDER VOOR
DUMMIES
Zijn jongens beter in techniek? Houden meisjes meer van
poppen? Bied je dezelfde opties aan aan je kinderen ongeacht of ze een meisje of jongen zijn? Bepaalt gender je
manier van opvoeden? In haar lezing ‘Gender voor Dummies’ vertelt Helena Bonté wat gender is, welke effecten
het heeft en hoe het ons denken is binnengeslopen - soms
zonder dat we er ons van bewust zijn.
Donderdag 23 maart van 12u00 tot 13u15 in de Bib in het park.
Breng je boterhammen mee, de bib zorgt voor de soep!

Wil je je kindje inschrijven in Moorsele? Dat kan na
telefonische afspraak met het secretariaat van de
school. Hier werd geen timing opgemaakt.
Deze afspraken gelden ook voor nieuwe inwoners
en kinderen die willen veranderen van school. Ook
kinderen geboren in ‘15 die pas starten op 1/09/18
moeten nu al inschrijven.

Meer info:
www.wevelgem.be/inschrijvingsbeleidscholen of
056 43 34 16
Medewerkster gemeente Wevelgem
Nele Heytens, cel welzijn

www.wevelgem.be/gendervoordummies
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WEEK
VAN DE
VRIJWILLIGER

De week van de
vrijwilligers is dit
jaar van 4 tot 12
maart. Ook in Wevelgem steken heel
wat stille helpers
dagelijks belangeloos de handen uit
de mouwen.
Wil je ook graag
helpen? Alle info
vind je op www.
wevelgem.be/
vrijwilliger.

‘Andere mensen
helpen is het
mooiste wat er is’

B

ij de start van de minder mobielen
centrale in Gullegem heb ik mij geëngageerd om als vrijwilliger te helpen. Je
bent heel wat meer dan enkel chauffeur. Bij
ritten naar het ziekenhuis ga ik vaak mee tot
aan de wachtkamer, ik zorg voor de inschrijving, ik begeleid mensen in een rolwagen enz.
Het vrijwilligerswerk geeft mij een grote voldoening. Iets te kunnen doen voor een ander,
het sociaal contact, een luisterend oor kunnen zijn en de waardering en dankbaarheid die
je ontvangt, is een grote drijfveer om dit vrijwilligerswerk met hart en ziel te blijven doen.
Uiteraard is het vrijwilligerswerk niet vrijblijvend. Ik moet er staan als ik toezeg voor een
bepaalde rit. Maar men houdt rekening met
mijn eigen agenda. Ik kan het echt iedereen
aanraden. Je helpt niet alleen je medemens,
maar je haalt er zelf ook heel veel plezier uit.

‘Vrijwillige
uitdaging!’

V

anuit het OCMW waren ze op zoek
naar vrijwilligers voor hulp bij de ondersteuning en opvang van vluchtelingen in Wevelgem. Als nichtjes bundelden we onze krachten en begeleiden we een
gezin bij ziekenhuisbezoek, passen we op de
kleinsten terwijl de ouders Nederlandse lessen volgen, doen we samen boodschappen, …
We doen dit niet alleen, want het gezin krijgt
ook heel veel hulp van de school en van de
ouders van medeleerlingen en van de buren, …
Het is vooral hun uitnodigende warmte die
een boost geeft om verder te gaan. We worden er telkens heel gastvrij ontvangen en
houden er zeer positieve contacten aan over.

Christine Vandenberghe (65), Wevelgem en
Hendrik Catteeuw (71), Gullegem
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Marianne Vandenberghe (52), Wevelgem

>SERVICE
TOT UW
DIENST!

Gemeenteloket
Vanackerestraat 12
8560 Wevelgem
056 43 34 00

Gemeentehuis (Kasteel)
Vanackerestraat 16
8560 Wevelgem
056 43 34 10

Meldpunt
Meldingen en klachten
056 43 34 33
www.wevelgem.be/meldpunt

VOLG
ONS…

@Wevelgem8560
#Wevelgem #igwevelgem

‘Vrijwilligerswerk,
het geeft je veel
voldoening!’

I

n 2014 zagen we in de infokrant een oproep
om vrijwilligerswerk te doen in Elckerlyc.
Aangezien we net met pensioen waren en
nieuw waren in Wevelgem, besloten we een
nieuwe uitdaging aan te gaan. Voor ons was
dit een goede manier om ons in te burgeren
in Wevelgem en het zorgde voor een nieuwe
tijdsinvulling na een drukke loopbaan. We
helpen nu al een aantal jaren in de cafetaria
van Elckerlyc en dit doen we nog altijd met
heel veel plezier. Wat ons vooral aanspreekt,
zijn de sociale contacten en de voldoening
die je krijgt door iets te doen voor bewoners,
families en bezoekers. Je voelt je opgenomen
in een familie. We raden iedereen aan om vrijwilligerswerk te doen want mensen zijn heel
dankbaar voor wat je doet.

info@wevelgem.be
www.wevelgem.be

www.facebook.com/
wevelgem8560

HULP
NODIG?

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

Marie-Jeanne Delrue (69) en Jacques Verschatse (70), Wevelgem
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hanneloreverbeke

#winners #smallgroupjuniors #jazzdance #igwevelgem
#proudmom thanks great #coach!

c_arton

Working with
children. Love it!

>TAG

nathalie
demeyer

#fcgullegem
#igwevelgem
#jeugdvoetbal
#U14

snapshot_one

Watopscene

The swimmers #igwevelgem #belgium #swimmer
#zwembad #zwemmen
#fun #familytime #fantastic #kleinkinderen #loveit

Terwijl we gezapig repeteerden...
genoten Maaike
en Frederik van
de MIA’ s...
#igwevelgem
#watopscene

liesbet
vervaecke

Bij regenweer is
er nog altijd de
glijbaan in de bib!
#kindvriendelijk
#bibliotheekwevelgem

Breng onze gemeente in beeld. Plaats je foto’s op instagram, twitter en Facebook

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

