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>BEELD

Belgian Cats
in De Schelp
Op 2 en 3 juni spelen de Belgian Cats
een oefeninterland
in De Schelp tegen
de Europese titelverdediger en huidig vice-olympisch
kampioen Spanje.
Beide nationale
damesbasketbalploegen komen
zich in Wevelgem
voorbereiden op de
eindronde van het
Europees kampioenschap in
Tsjechië eind juni.
Een unieke gelegenheid om Belgische toppers zoals
Ann Wauters, Emma
Meesseman en Kim
Mestdagh aan het
werk te zien. Deze
jonge basketters zijn
alvast heel enthousiast!
2 juni om 20u30
3 juni om 20u00
Tickets (€10/-12 €5)
kan je kopen op de
sportdienst of via
www.wevelgem.be/
BelgianCats

EK-OEFENMATCH
BELGIAN CATS
KOM SAMEN MET ONS
SUPPORTEREN

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

Gemeente en
Sint-Pauluscollege
slaan handen in elkaar

TOEKOMST
CULTUURPAD
De gemeente overlegt al enkele jaren met
het Sint-Pauluscollege rond de realisatie van
een gezamenlijk project aan het Cultuurpad.
De kogel is nu door de kerk. De capaciteit
van het Sint-Pauluscollege verhoogt dankzij
bijkomende klaslokalen en een refter.

BELEID

ROESELARESTRAAT 243

PAND
TE KOOP
>CIJFER
30 is het gemiddeld aantal
fietslabels dat op een
fietslabelmoment geplaatst
wordt. Wil jij jouw fiets ook
laten labelen? Dat kan op
1 mei (fietsenstalling Porseleinhallen), 1 (markt Moorsele), 3 (opening speelplein
De Knok) & 30 juni (markt
Gullegem) en later dit jaar.
Meer info: www.wevelgem.
be/fietslabelen

De gemeente verkoopt het pand met een geschatte waarde van 40 000 euro.
Er is een bezoekmoment op woensdag 10 mei
(11u00 en 12u00). Bezoek na 10 mei kan enkel
na afspraak.
Bieden kan tot en met 13 juni. De definitieve
toewijzing gebeurt op 23 juni om 14u30.
Volledige voorwaarden, documentatie en een
formulier om een bod uit te brengen: Bram
Peene, 02 430 94 79, bram.peene@fb.vlaanderen.be.
www.wevelgem.be/

In het cijfer van vorige maand
sloop een foutje. De watertoren heeft een reservoir van
850 m3 (ipv liter).

4 WE ELGEM

verkooproeselarestraat

In het kader van een brede school zal het
gebouw na de schooluren gebruikt worden
door de gemeente: het muziekonderwijs
krijgt eigentijdse lokalen, het verenigingsleven krijgt plaats om kleinere activiteiten
te organiseren en er worden nieuwe kleedkamers voorzien.

>RAAD
ENKELE
PUNTEN
UIT DE
GEMEENTERAAD
Na een participatietraject
werd een ontwerp opgemaakt om de vrijgekomen
site Ter Mote in de Deken
Jonckheerestraat in te vullen. Wie wil zal er kunnen petanquen, kubben, genieten
van dieren in het dierenpark,
plantbakken voor kruiden
of groenten,... Er worden
enkele eenvoudige speel/
evenwichtselementen voorzien. Een BBQ en opvallende
visuele groenaanleg zullen
ontmoetingen stimuleren.
Er worden ook bijkomende
fietsplaatsen voorzien.

let op!

wegenwerken
De gemeente wil in de komende maanden
het onderhoud van wegen op enkele locaties
aanpakken. Zo wordt ter hoogte van Roeselarestraat 188 een dwarsing over de weg
hersteld. Er zullen ook onderhoudswerken
plaatsvinden aan het verhoogd plateau op
het kruispunt Nieuwstraat-Toekomststraat.
Een aannemer vervangt er de oprit van het
verkeersplateau en herstelt de beschadigde
en losliggende blokjes. Tijdens de werken
worden beide locaties afgesloten en wordt
het verkeer omgeleid.
Blijf op de hoogte
van de wegenwerken
www.wevelgem.be/verkeershinder

vergeet het niet!

Sluitingsdagen
Alle gemeentelijke diensten, de bibliotheken, het OCMW en de containerparken aan
de Rijksweg en Nijverheidslaan in Gullegem
zullen gesloten zijn op maandag 1 mei en van
donderdag 25 mei tot en met 27 mei.
www.wevelgem.be/sluitingsdagen

Het zwembad zal op 1 mei en 25 mei gesloten
zijn. Op 26 mei kan je zwemmen van 11u45 tot
13u00, 14u00 tot 17u00 en 18u00 tot 20u00,
27 mei van 9u30 tot 13u00 en van 14u00 tot
17u00 & 28 mei van 7u30 tot 12u00.

De Lode De Boningestraat
krijgt een nieuwe toplaag
en riooldeksels worden
hersteld. De toegang naar
de parking wordt versmald
zodanig dat de oversteekplaats korter wordt. Op de
hoek van de Rozenstraat
met de Kafhoek wordt de
bestaande parking definitief
aangelegd. De parking krijgt
een beukenhaag. De toegang
naar het scoutslokaal in de
Poststraat is met de jaren
stukgereden en wordt nu
heraangelegd in asfalt.

www.wevelgem.be/zwembad

Volg de
gemeenteraad
op de voet
www.wevelgem.be/
gemeenteraad
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>REPORTAGE
Verstedelijkt Wevelgem heeft al
heel wat speelkansen. Toch zijn de
mogelijkheden nog ruimer dan het
huidige aanbod en voor verbetering
vatbaar. Met het speelpleinenplan
wil Wevelgem een nieuwe visie op
haar aanbod aan speelterreinen
lanceren.

SPEELWEEFSEL

SPELEN IN
WEVELGEM
Er werd in het verleden geïnvesteerd in de aanleg van
buurtgerichte speelpleinen, onder de visie ‘iedereen
een speelpleintje op wandelafstand’. Het resultaat
was een geheel van (goed) uitgeruste speelterreinen
die voorzien werden op de plaatsen waar het volgens
de demografische ontwikkeling of situatie het meest
nodig bleek.
Momenteel heeft de gemeente Wevelgem 35 ‘traditionele’ speelterreinen: een afgelijnde speelruimte met
bijvoorbeeld een speeltoren, schommel en veertjes.
Het gemeentebestuur wil dit aanbod aan speelterreinen
behouden, kindvriendelijk en veilig houden.

Formeel, informeel, kindvriendelijk
Daarnaast wil het gemeentebestuur nog een stapje verder gaan en van Wevelgem een echte ‘speelgemeente’
maken. Als toekomstvisie op haar speelpleinenbeleid
lanceert de gemeente Wevelgem daarom ‘het speelweefsel’. Drie elementen zijn daarin belangrijk: formele
speelplekken, informele speelruimte en kindvriendelijke verbindingen.
Het speelweefsel vertrekt vanuit het potentieel en de
uitdagingen van de huidige toestand. De bestaande
formele speelruimtes worden geëvalueerd en heraangelegd volgens deze nieuwe visie. Zo werden de
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speelpleinen op De Knok en de Hoge Akker als eerste geëvalueerd. Het resultaat: twee verfrissende ontwerpen voor
deze formele ruimtes. De Knok krijgt een avontuurlijkere
en natuurlijkere speelzone met duurzame spelelementen.
Op het speelplein ‘Hoge Akker’ blijft het centrale trapveld
maar krijgen de speelheuvels een nieuwe vorm en invulling.

Maya-marie | 6 jaar

Ook bij onderzoek naar en ontwerp van nieuwe speelruimte,
staat het natuurlijke, duurzame en avontuurlijke karakter
voorop. Naast de vele formele speelterreinen zijn er ook
andere plekken die speelbetekenis (kunnen) hebben voor
kinderen en jongeren. Bij het recentste speelplein, De Meiweg, is de gemeente vertrokken vanuit het standpunt dat
ze er een informele speelzone wilde creëren. Dit betekent
dat er geen specifieke speeltoestellen voorzien worden. De
groenzone krijgt een speels karakter door middel van enkele
heuvels met beperkte hoogte en een zitkuil.

“Ik wil
kampen
bouwen,
schommelen én
ravotten.”

Naast het creëren van deze informele ruimte wil de gemeente in de toekomst ook op zoek naar bestaande maar
ongekende, wilde plekken in Wevelgem. Denk hierbij aan
een zone met lang gras, een wilde plek met bomen of een
niet-bebouwd perceel in een nieuwe woonwijk. Hiervoor
werkt Wevelgem samen met Wildebras. Zij gaan op zoek
naar ongekende informele ruimte en organiseren duurzame
workshops (bv: vlotten bouwen, stempelen, kampen bouwen,…).
Het gemeentebestuur wil zowel de formele als informele
speelplekken in kaart brengen, bekijken welke kindgerichte
plaatsen Wevelgem heeft en deze een speels (verbindend)
karakter geven. In eerste instantie worden de schoolomgevingen geëvalueerd op hun kindvriendelijkheid en worden ze aantrekkelijker gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld door
middel van een hinkelpad op het voetpad naar de school,
een speels zebrapad of aangename zitelementen met een
speelse meerwaarde.
Deze visie moet dus een aanzet zijn om buiten te komen,
samen te spelen en op een speelse manier door Wevelgem
te kunnen trekken… Door de natuur op zoek naar meer
avontuur.

#BUTN
Wevelgem wil jong én minder jong naar buiten brengen. Fan
van ‘het park van de bib’? Vuur en muziek lijkt je een ideale combinatie? Nostalgie bij het denken aan de beroemde
schuimparty’s?
Hou dan zeker de website en de gemeentelijke facebook
in het oog.
www.wevelgem.be/butn | fb: Gemeente Wevelgem
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>NIEUWS
G-Sportfeest

Dolle pret
op sportnamiddag
Op 20 mei kunnen heel wat andersvalide sporters zich uitleven tijdens het G-sportfeest. Het
wordt een aangename sportnamiddag onder
begeleiding van gediplomeerde lesgevers in
sportcentrum De Pionier in Wervik. Dolle pret
voor alle personen met een lichte of matige
mentale beperking. Van 14u00 tot 17u00 worden verschillende sporten aangeboden: pannavoetbal, karate, atletiek, G-gym, curve bowls,
estafettespelen,…
Inschrijven kost 2 euro. Je kan ter plaatse betalen.
www.wevelgem.be/g-sportfeest

BELEEF
Muziekfestival

Kokopelli

>BOOT
TOCHTEN

Dit jaar kan je Kokopelli proeven en beleven op 20 en 21 mei.
De benen kunnen zelfs al losgeschud worden tijdens de preparty op vrijdag 19 mei. Naast steengoede optredens van
Mellow Mood, Orkesta Mendoza, Kumpania Algazarra, Vaudou Game en nog meer van dat fraais is er ook dit jaar weer
een heleboel randanimatie, voor jong en oud! Kom naar de
Dwarsschuur in Gullegem en proef van dit kleurrijke festival!
Kokopelli is een UiTPAS-evenement. Voorverkooptickets
kunnen aangekocht worden in CC Guldenberg, de andere
voorverkooppunten vind je op www.kokopelli.be

Deze zomer staan weer heel
wat heerlijke thema-boottochten op het programma:
Rijsel met Frans ontbijt en
cava (8/07), Italiaanse nocturne (15/07), Belgische nocturne met de Domino’s (21/07),
Zoete zonde in Ploegsteert
(13/08), Seniorentocht met
Glenn en Dario (4/09).
Meer info:
toerisme@wevelgem.be
056 43 35 25
www.toerisme-leiestreek.
be/boottochten

Klein Tokyo
met grote namen

Meuris en Compact Disk Dummies spelen op
zaterdag 8 juli. Zondag 9 juli is Blunt van de
partij. Women on top sluit af met covers van
vrouwelijke toppers: van Patti Smith, Amy
Winehouse, Adele, Pink… tot Lady Gaga.
www.ccwevelgem.be/kleintokyo2017
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baby, peuter of kleuters
snoezelen

Op 20 mei bouwt de jeugddienst een
decor met kleine dingen, veel knuffels én
muziekinstrumenten die mogen bespeeld
worden.
www.wevelgem.be/snoezelen

>DOEN

Nieuw seizoen, nieuwe namen

Seizoensvoorstelling
CC 17/18
Op donderdag 18 en vrijdag 19 mei kan je in primeur de namen voor
het cultuurseizoen 2017-2018 te weten komen. De programmatoren
vertellen je dan wie er volgend seizoen op de Wevelgemse podia
zal spelen. Tussendoor spelen enkele artiesten al een stukje uit hun
voorstelling. De presentatie van het nieuwe seizoen vindt plaats in
OC De stekke om 19u30. Het is een leuk ontmoetingsmoment voor
liefhebbers van cultuur. De seizoensvoorstelling is gratis. Reserveer
wel jouw plaatsje via webshop.wevelgem.be of via de balie van CC
Wevelgem (tel. 056 43 34 95 of cultuurcentrum@wevelgem.be).

3X

SPORT

Het is belangrijk om voldoende
te bewegen. Ook voor 50-plussers die in beweging willen
blijven, biedt de gemeente tal
van activiteiten aan.

Op maandag 22 mei start de abonnementenverkoop voor het nieuwe
seizoen. Een abonnement bestellen kan via het formulier dat bij de
seizoensbrochure zit. Je kan het vanaf dan ook verkrijgen via de balie
en website van CC Wevelgem.
www.ccwevelgem.be/seizoensvoorstelling

1

badminton
Met de 13-beurtenkaart kunnen 50-plussers
elke woensdagavond deelnemen aan badminton in de sporthal Vanackerestraat. Je uitleven
met een badmintonracket is mogelijk van 18u45
tot 20u00. www.wevelgem.be/
sportelen-50-in-beweging

2

kubb
Op 16 mei kan je gaan kubben in sporthal de
Vlaschaard. Welkom vanaf 13u30, kubben start
om 14u00. Inschrijven kost 2 euro. Je kan ter
plaatse betalen. Gelieve vooraf in te schrijven
op de sportdienst, 056 43 35 60.
www.wevelgem.be/sporthapjes

Inschrijven ‘17-‘18
academie-muziek-woord

Nieuwe leerlingen voor het Atelier Plastische Kunsten kunnen inschrijven vanaf 29 mei.
www.wevelgem.be/plastische-kunsten

Voor muziek en woord, Wevelgem en Moorsele kan
je inschrijven vanaf 5 mei. Gullegem vanaf 29 mei.

3

West-Vlaanderen blijft bewegen
De West-Vlaamse seniorensportdag vindt dit jaar
plaats op 18 mei, vanaf 13u00 in sportcentrum
Den Bul in Markegem. Je kan er wandelen, petanque spelen, dansen,… Inschrijven is verplicht, 056
43 35 60. www.wevelgem.be/seniorensportdag

www.wevelgem.be/muziekenwoord
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>INTERVIEW

LOTTE DEBROUWERE
BUNDELT HAAR COLUMNS
“LANG LEVE DE VROLIJKE ELLENDE VAN HET OPVOEDEN”
Een kindje groot brengen: Lotte Debrouwere uit Gullegem doet het in haar eentje en ze
schrijft daar elke week een column over in Het Nieuwsblad. Die worden zo vaak gelezen
dat ze nu de verhaaltjes in een boek heeft gebundeld. ‘Slaap kindje slaap verdomme’, heet
het. Een soms te eerlijke lofzang over het ouderschap. Herkenbaar voor alleenstaande ouders en alle ouders tout court.
Het boek wordt een lofzang
op het ouderschap genoemd.
Waarom een lofzang?
Omdat ik een ode wil brengen
aan het alledaagse ouderschap.
Hulde aan de gemiddelde ouder die er af en toe niets van
bakt. Een hulde ook aan de alledaagse vrolijke ellende. Het
‘getjool’. Het wordt omschreven
als een ‘te eerlijke lofzang’. Omdat ik misschien de dingen durf
schrijven die je niet snel zegt als
je kinderen hebt. Daarom ook de
titel van het boek: ‘Slaap kindje
slaap verdomme’. Ik moest echt
strijden voor die vloek. Het is
misschien hard, maar als je kind
niet slaapt in het diepst van de
nacht, dan lopen er buiten geen
prachtige schaapjes. Dan zeg je
niet lieflijk ‘slaap kindje slaap’.
Dan vloek je ook. Maar altijd,
altijd zit de humor er ergens in.
Omdat je er maar beter kan om
lachen.

Wat is het verschil tussen een
alleenstaande moeder en een
moeder met vader?
Het zit hem in kleine en grote
dingen. De vrijheid. Dat je niet
even naar de bakker kan zonder
je kind mee te nemen. Of een
uurtje kan gaan lopen. Dan heb
je direct een thuiswacht nodig.
En je kan ook nooit in het holst
van de nacht met een huilend
kind aan je partner vragen ‘liefje, sta jij eens op’. Heb je een
partner, dan kan je er altijd wel

‘Meisje
meisje.
Als je valt,
altijd iets
van maken’
(Lottes motto)
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ergens op rekenen. Dan verdeel
je de last. Een kind is lastig. Het
alleen opvoeden is dubbel zo
lastig. Je bent ook de good cop
en bad cop ineen. En je kan beslissingen over je kindje nooit
aftoetsen. Je moet ze in je eentje nemen.
Wil je een rolmodel zijn voor
andere alleenstaande moeders?
Geen rolmodel. Wel iemand
die hen een hart onder de riem
steekt. Onder het motto ‘hier
is het ook niet zo simpel’. Maar
ik hoor van veel ouders en zelfs
opa’s en oma’s dat ze zich er in
herkennen. Ook al zijn ze met
twee. Ook met twee kan het
soms vrolijke ellende zijn natuurlijk. Ik hoor vaak dat het
herkenbaar, grappig en eerlijk
is. Wel, als ik mensen daardoor
een glimlach kan bezorgen, dan
ben ik al blij.

Hoe duikt de inspiratie op voor
een nieuwe column? Altijd uit
het leven van de dag geplukt?
Zeer makkelijk. Ik moet nog maar
naar de supermarkt gaan bijvoorbeeld. Gaat Loesje daar als
een schildpad op haar rug kronkelen omdat ze geen zak chips
krijgt. Gisteren stak ze nog de
chocopot in de wasmachine en
vorige week zette ze letterlijk
een paard in de gang. Een plastic
paard, voor alle duidelijkheid. En
deze ochtend riep ze dat ze ‘een
kindje had gemaakt’. Dat vond
ik nogal vroeg, ze is amper drie.

LOTTE DOET HET ALLEEN
Lotte Debrouwere studeerde radiojournalistiek in Utrecht. Ze werkte
vier jaar als reporter, regisseur en
journalist in Hilversum. Ze haalde
met een monoloog over haar overleden liefde de RVU-radioprijs en
maakte hierna documentaires voor

‘Gisteren
stak ze
nog de
chocopot
in de wasmachine en
deze ochtend
riep ze
dat ze
een kindje
had gemaakt.’
Bleek dat ze een kind van pareltjes had gemaakt. Kortom, er is
altijd en overal inspiratie.
Zijn er ook andere thema’s
die opduiken, waar je over wil
schrijven?
Absoluut. Door het boek heen,
passeert ook de dood. Of het
kleine, grote verdriet. Over een
meisje dat een zeepaard in haar
hoofd heeft. Een hersentumor
die lijkt op een zeepaardje. Of
over Oude Clara, die zegt dat
mensen te kort leven en te lang

Piazza op Radio 1. Sinds twaalf jaar
schrijft ze weekendverhalen en
een wekelijkse column voor ‘Het
Nieuwsblad’.
Lotte woont samen met haar driejarige dochter Loes, alias prinses
Donderwolk, in Gullegem.

sterven. Of over een mooi, overleden lief, die alleen op het kerkhof ligt, terwijl hij daar niet zou
moeten liggen. Maar altijd ligt
er over de koude woorden een
warm deken van liefde.
Zijn je columns soms herkenbaar Gullegems of Wevelgems?
Ja, er zit er eentje bij die gewoon
volledig over het dorp gaat. En er
komen ook mensen in voor die in
Gullegem en Wevelgem wonen.
Soms schrijf ik niet mals, zoals
‘waar flatgebouwen als kankergezwellen het laatste groen
doen verdwijnen’. Dat gaat ook
over ons dorp, waar ik soms hoop
dat ze in plaats van een flatgebouw gewoon bomen neerzetten. Lang leve de weides en het
groen. Dus ja, lokale context zit
er in. Soms subtiel, soms heel
duidelijk.
Benieuwd naar de reacties?
Ben ik elke week. En elke week is
het geweldig om mailtjes te krijgen van mensen die hun vrolijke
ellende uit de doeken doen. Om
eens niet die perfecte facebookfoto’s te zien van een prachtig
hummeltje dat zijn mooiste
lach etaleert, maar gewoon alles wat daaraan vooraf ging: dat
het misschien wel honderd jaar
duurde voor dat kind wou lachen.
Dat het ook honderd jaar duurde voor het dat mooie T-shirtje
wou aantrekken en dat het die
ochtend nog weigerde om zijn
boterham op te eten omdat er
confituur op lag en geen choco.
‘Slaap kindje slaap, verdomme’
van Lotte Debrouwere (met illustraties van Ilah Cordelia) verscheen bij uitgeverij Lannoo.

LOTTE DEBROUWERE EN HAAR DOCHTER LOESJE
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>NIEUWS

>QUOTE

‘Mijn raad?
Iedereen
moet
met
elkaar
overeenkomen’

Nieuwe editie

Zorgzaam
Gullegem
2.0
Het project Zorgzaam Gullegem werd vorig jaar
enthousiast onthaald.
Met zorgzaam Gullegem 2.0 wil Het Gulle Heem
vanaf mei mensen verder stimuleren in de hoop
dat er nog meer mensen hulp durven vragen en
hulp durven aanbieden. Enkele unieke projecten
worden voorbereid: 8951 handen, 1000 ramen en
vitrines, affiches, zorgzame kunst…. Het Gulle Heem gaat ook op zoek naar superburen en
buurtambassadeurs.
Voor meer informatie: 056 43 20 80 of hetknooppunt@ocmwwevelgem.be

BURGER
Op zoek naar
herdenkingsbomen

In Vlaanderen is er een traditie om
bij bepaalde vieringen vredesbomen of vrijheidsbomen te plaatsen. Het Agentschap voor Natuur
en Bos wil zulke bomen inventariseren en herwaarderen. In 2018 wil
het agentschap ook nieuwe vredesbomen aanplanten. Heb je weet van
herdenkingsbomen in Wevelgem?
Mail naar erfgoed@wevelgem.be

Josephine “Fientje”
Boudrez

Op 18 maart 2017 mocht
Josephine maar liefst 100
kaarsjes uitblazen. Ze zag
het levenslicht in 1917, tijdens
WOI. Ze woont momenteel in
Het Gulle Heem in Gullegem
waar ze graag de medebewoners bezoekt en ook vaak
deelneemt aan activiteiten.

17 mei - OC de Cerf

dagje uit

Geniet van een dagje uit met een prachtige historische wandeling (9u00) doorheen Gullegem,
aperitief (11u00), een reuze-BBQ (12u30) en in
de namiddag (14u30) kan je je laten gaan op de
dansvloer met een optreden van The Gipsy’s.
Allemaal ingrediënten voor een zalige lentedag!
Prijs: 30 euro (= all-in, inschrijven voor een deel is
ook mogelijk). Inschrijvingen: in het gemeenteloket en alle afdelingen van de gemeentelijke bib.
Meer info: welzijn@wevelgem.be, 056 43 35 27
www.wevelgem.be/dagjeuit
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www.wevelgem.be/vredesbomen

Praatcafé dementie:
‘De geheugenkliniek’

Dr. Ghekiere geeft uitleg over de
werking van de geheugenkliniek.
Hoe kun je er terecht? Wat is het
belang van vroegtijdige diagnose?
10 mei om 19u30 in Het Gulle Heem,
Gulleheemlaan 20 Gullegem.
Meer info: 056 43 20 90 of
dementie@ocmwwevelgem.be

>VRAAG
De bib

Kies zelf je
e-boek
Sinds enkele maanden leent de bibliotheek met veel succes
e-readers uit. Vanaf mei kun je een e-boek kiezen uit de collectie van de bib (momenteel zo’n 400 titels) aan de hand
van de cover en de flaptekst van het boek. De medewerkers
plaatsen de titels die je wil op een e-reader van de bib. Je kan
tot 14 titels op een reader plaatsen. Het is niet mogelijk om
boeken op een persoonlijke e-reader te plaatsen. Lenen van
e-boeken is gratis.

Hoe vul ik
mijn belastingaangifte in?

www.wevelgem.be/ereaders

?

D

e belastingaangifte invullen is niet makkelijker geworden. Ook dit jaar organiseert
de federale overheidsdienst financiën in
samenwerking met het gemeentebestuur en het
OCMW zitdagen waarop je hulp kan krijgen om het
aangifteformulier in te vullen.

Bib in het park
15 mei, 22 mei, 29 mei en 1 juni | 9u00 tot 15u00
Nieuw: je kan een nummertje trekken van zodra je
aankomt. Zo hoef je niet onnodig lang je beurt af
te wachten. Tijdens het wachten kun je rondkijken
in de bibliotheek.

Infosessie

Moeilijk
eetgedrag bij
kindjes

Op 16 mei komt diëtiste Lien Joossens, auteur van diverse
boeken waaronder ‘Mijn kind eet gezond’, tips geven hoe
je om kan gaan met (moeilijk) eetgedrag. Ze licht toe wat
een gezond voedingspatroon is en bespreekt vervolgens
een aantal cases rond moeilijk eetgedrag, waarbij ze (groot)
ouders tips aanreikt om hiermee om te gaan.
Dinsdag 16 mei om 20u00 in Cultuurcentrum Guldenberg in
Wevelgem. In samenwerking met de gezinsbonden.
Gratis inkom.
Meer info: www.wevelgem.be/infosessiesgezondheid

LDC Het Knooppunt
18 mei | Van 9u00 tot 15u00

Mee te brengen
Alle loonfiches, attesten voor belastingvermindering, het aanslagbiljet van 2016 en dat van de
onroerende voorheffing.

Kortrijk
Je kan elke werkdag van 9u00 tot 15u00 terecht in
de belastingdienst van Kortrijk (Hovenierstraat 31).
www.wevelgem.be/belastingaangifte

Medewerkster BIb in het park Wevelgem
Linda samyn, Bibliotheekassistent
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WAT
BETEKENT
1 MEI VOOR
JOU?

Op 1 mei kan je op
de koppen lopen
in het centrum van
Wevelgem. Sinds
jaar en dag valt er
heel wat te beleven
met de bloemenmarkt, het kubbtornooi en nog veel
meer. Wij vroegen
ons af wat 1 mei
betekent voor een
bloemist, kubbster
en socialist in hart
en nieren.

‘Ik heb me altijd
geamuseerd op de
markt’

I

k stond sinds 1972 op de bloemenmarkt in
Wevelgem. Een goeie 44 jaar dus. Dit jaar
zal de eerste editie zijn waar je mij niet
achter mijn kraam zal kunnen vinden. Ik ben
80 jaar geworden en dus is het tijd om met
pensioen te gaan. Ik werkte als tuinbouwer
en was nu en dan op een markt te vinden,
zoals ook de bloemenmarkt in Wevelgem. Ik
was er al die jaren met heel veel plezier. Het
was er aangenaam vertoeven en de samenwerking met het bestuur was prima. Dat mag
gezegd! Alle marktkramers kenden elkaar en
de sfeer was uiterst gezellig. De standplaatsen waren beperkt en alles stond mooi vol.
Ik heb mij altijd zeer goed geamuseerd op de
bloemenmarkt die bovendien op een schitterende datum wordt georganiseerd. Zowat
iedereen is thuis en er is naast de markt heel
wat te doen. Ook ik zal dit jaar zeker eens een
bezoekje brengen.
Adrien Blondel – Menen - 80 jaar
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‘Mijn debuut in
het kubben’

1

mei wordt best een spannende dag want
dan maak ik mijn debuut op het kubbtornooi in Wevelgem. Ik neem deel met
een aantal vrijwilligers van het Rode Kruis
die al enkele jaren meespelen. We vormden
een ploeg na één van onze vergaderingen.
We heten de Bix Estate Kubbers en ik neem
deel met Bert Vantieghem, Bart Durieu, Tijs
Anthone, Michaëlla Vandenbulcke, Marlies
Descan en Louise Devos. We hopen uiteraard
om zo ver mogelijk te geraken in het tornooi.
We willen vooral ook veel plezier maken, want
daar draait het natuurlijk allemaal om. We duimen voor goed weer. Ik speelde eerder wel al
eens een spelletje kubb, maar dan louter in
familieverband. Het zal belangrijk zijn om tijdens de wedstrijden goed te focussen en te
mikken hé! Ik zie het alvast zitten! Ook mijn
echtgenoot, zoontje en dochter zullen komen
supporteren voor mama.
Evelien Bouquelloen, Moorsele, 36 jaar

>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

‘We trokken de
straat op met
fanfare Arbeid’

O

p 1 mei trokken we naar goede traditie de straat op met onze fanfare
“Arbeid.” Het was toen de gewoonte
om langs te gaan bij de gemeenteraadsleden
van de socialistische partij. Wij werden er toen
ééntje of meerdere getrakteerd. In 2011 fusioneerde Arbeid met de Koninklijke Harmonie
“De Plicht” uit Menen en de Koninklijke Harmonie “Eigen Schoon” uit Wevelgem tot “Het
Wevelgems Harmonieorkest ‘Concordia’”.
Sindsdien is deze 1 mei-traditie verdwenen.
Vanaf mijn 4de groeide ik op in Het Volkshuis
in de Lauwestraat, het repetitielokaal van de
fanfare en ook van de socialistische toneelvereniging. Zo begon ik in 1938 als muzikant
en na een carrière van 77 jaar hield ik er in 2015
mee op. Ik speelde bugel, tuba en trombone.
Ik zetelde ook in het bestuur van Arbeid en
was er ook een tijdje dirigent.”

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

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

Leon Monbaillieu, Wevelgem , 90 jaar
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ellen_mumof4

Bergelenleute

deanezzz

50 jaar jctg! 50 uren
present! helden van
JC Ten Goudberge!
Verder ook echte
helden achter de
schermen! Merci
STOSTU!

>TAG

kim
vanholderbeke

Vakantiefilm
@ccguldenberg
#igwevelgem

lukasbreughe

stevenlapauw

Sloeberweekend 2017!
#chiro #chirojongenswevelgem #igwevelgem

#fan met #idool
@brihang of
te wel twee
brihangs ‘t wope
#preuslikfjirtig
#igwevelgem
#zolangmogelijk

hanne_q

Het was weer een
zalige hoogdag
#igwevelgem
#saintvelo
#dekoersisvanons
Breng onze gemeente in beeld. Plaats je foto’s op Instagram, Twitter en Facebook

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

