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Hoe zou jij 
reageren?

Volg één van de gratis opleidingen ‘AED 
en reanimeren’ die de gemeente binnen-
kort organiseert. Het is belangrijk om 
zoveel mogelijk mensen vertrouwd te 

maken met een AED-toestel.

Kom naar
#BUTN

campus
cultuurpad 
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Nieuwbouwproject

groene plekjes

hartveilige gemeente
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Weerbaarder 
in het 
verkeer
Het is noodzake-
lijk dat jongeren 
zich bewust zijn 
van gevaren in het 
verkeer. Daarom 
neemt de gemeen-
te het initiatief om, 
naast de fietsbe-
hendigheidslessen 
en de fietsexamens, 
ze ook kennis te 
laten maken met 
het beroep van 
vrachtwagenchauf-
feur. Hoe begeeft 
een vrachtwagen 
zich in het verkeer? 
Wat zijn de gevaren 
voor de trage 
weggebruiker? 288 
leerlingen van het 
5de leerjaar namen 
plaats in de cabine 
van een vrachtwa-
gen en ervoeren 
zelf de voor- en 
nadelen. Het VTI 
Gullegem zorgde 
voor 2 opleggers en 
2 lesgevers.

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
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WOONMARKTWOONMARKT
WEVELGEM

21/4
Parking Guldenbergplein*

9u00 tot 12u00

op zoek naar een 
woning in Wevelgem? 
Kom naar de woonmarkt en 
krijg een actueel overzicht van 
het woonaanbod.
www.wevelgem.be/woonmarkt
056 43 34 80

*Bij regenweer locatie: SPWe kleuter

BELEID
Uniek overzicht 
woonaanbod Wevelgem

Woon-
markt
Zaterdag 21 april krijg je van 9u00 tot 12u00 
op de parking Guldenberg (bij regenweer in 
de kleuterafdeling SPWE-basis) een uniek 
overzicht van het actuele woonaanbod in 
de gemeente: basisinfo over huisvestings-
premies, energieleningen, woningkwaliteit, 
sociale woningen en assistentiewoningen… 
Je kan er ook de warmtefoto raadplegen en 
advies krijgen van de renovatiebegeleiders. 

Om 10u00 is er in de Bib in het park een in-
fosessie over ‘De toekomst van het ruimte-
gebruik’. De Vlaamse Bouwmeester Leo Van 
Broeck komt er zijn visie geven. Verplicht 
inschrijven via wonen@wevelgem.be.

>CIJFER
kippenactie
Dankzij een nieuwe kippen-
actie van Mirom kan je tus-
sen 1 april en 15 mei met 1 euro 
korting kippen (maximum 3) 
kopen bij deelnemende han-
delaars. Kortingsbon en info 
om te bestellen vind je op 
www.mirom.be/kippen. De 
bon is ook verkrijgbaar bij 
de gemeentelijke loketten 
en deelnemers. In 2016 wer-
den in Wevelgem 179 kippen 
aangekocht.

> NIEUWS

Vergeet het niet!

sluitings-
dagen
Op 2 en 30 april en 1 mei zijn alle gemeente-
lijke diensten, de bib en haar filialen en het 
OCMW gesloten. Het zwembad is gesloten 
op 1, 2 april en tijdens de paasvakantie open 
volgens de vakantieregeling. Meer info: 
www.wevelgem.be/zwembad

www.wevelgem.be/sluitingsdagen

De recyclageparken aan de Nijverheidslaan 
en de Rijksweg zullen gesloten zijn op 2 en 
30 april en 1 mei. Vanaf 19 april tot eind april 
zal het recyclagepark van Menen tijdelijk 
gesloten zijn voor betonherstellingswerken. 
Meer info: 
www.mirom.be



Wevelgem/OpStap

Ambu-
lante 
Drugzorg
Heb je vragen over drugs en druggebruik (als 
gebruiker of betrokkene)? Gebruik je drugs 
en wil je met iemand inschatten of dit risico-
vol/problematisch is? Wil je aan je probleem 
werken maar is een opname onhaalbaar? Ben 
je op zoek naar nazorg na een opname?
Meer info: 0497 14 95 42

Kompas aan Huis
Bij Kompas aan Huis kan je terecht voor mo-
biele crisisinterventie en begeleiding voor 
gezinnen in crisis met een minderjarige die 
(vermoedelijk) drugs gebruikt. 
Meer info: 0474 26 09 74

Op zoek naar werk?

Vacatures
HULPTECHNIEKER MILIEU, CEL 
GROEN 
Voltijds of deeltijds, niveau E1-E3 (m/v/x), 
contractueel onbepaalde duur

Functie-inhoud & profiel
Je voert allerlei taken uit inzake kwaliteitsvol 
groenonderhoud. Je bent een enthousiaste 
teamplayer, kan zelfstandig en veilig werken 
en bent flexibel ingesteld. 

Selectieprocedure  
Praktische en mondelinge proef. Er wordt 
een werfreserve aangelegd met een geldig-
heidsduur van 2 jaar.

DIENSTHOOFD OPENBARE INFRA-
STRUCTUUR EN MOBILITEIT
Voltijds, niveau A1a-A2a (m/v/x), contractu-
eel onbepaalde duur

Functie-inhoud & profiel
Je leidt de dienst openbare infrastructuur 
en mobiliteit. Je bent een geboren people 
manager en teamspeler. Je hebt een mas-
terdiploma of een diploma van universitair 
onderwijs of getuigschrift hoger onderwijs 
van het lange type.

Selectieprocedure  
Schriftelijke en mondelinge proef. Er wordt 
een werfreserve aangelegd met een geldig-
heidsduur van 2 jaar.

Info
Uiterste inschrijvingsdatum: 25 april
Personeelsdienst: 056 43 34 30, 
personeelsdienst@wevelgem.be
www.wevelgem.be/vacatures-gemeente

>RAAD
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ENKELE 
PUNTEN
UIT DE 
GEMEENTE-
RAAD

De integratie van gemeente 
en OCMW moet op 1 janu-
ari 2019 voltooid zijn. Te-
gen 1 augustus moeten één 
algemeen directeur en één 
financieel directeur verant-
woordelijk zijn voor beide 
organisaties. De aanstelling 
van een algemeen directeur 
en een adjunct-algemeen-
directeur wordt opgestart. 
De financieel beheerder, de 
heer Jan Festjens, werkte al 
voor beide en is ondertussen 
aangesteld als financieel di-
recteur.

In de Spoorwegstraat wer-
den door de gemeente lood-
sen aangekocht en gesloopt 
om er een groenzone aan te 
leggen. Voorlopig wordt er 
gras gezaaid. Op de wacht-
velden op de begraafplaats in 
de Moorselestraat worden 
bloemenmengsels gezaaid. 

Er komen tegen de zomer 2 
nieuwe automaten voor de 
verkoop van Wevelgemse 
‘kadobonnen’ en vuilnis-
zakken: één op de parking 
langs de Secretaris Vanmar-
ckelaan in Moorsele en één 
tegenover het gemeentehuis 
in Gullegem. De geraamde 
kostprijs bedraagt 26 000 
euro (incl. btw).

Volg de 
gemeenteraad 
op de voet

www.wevelgem.be/ 

gemeenteraad
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LENTE!

KOM NAAR 
#BUTN!

Meiweg/Hoge Akker
Wevelgem vindt spelen belangrijk en zet in op buiten 
spelen. Als toekomstvisie op haar speelpleinenbeleid, 
heeft de gemeente daarom ‘het speelweefsel’ ont-
worpen. Drie elementen zijn daarin belangrijk: formele 
speelplekken, informele speelruimte en ten slotte de 
kindvriendelijke verbindingen.  

Alle bestaande formele speelruimtes worden geëvalueerd 
en heraangelegd volgens deze nieuwe visie. Zo ondergin-
gen al enkele speelpleinen zo’n evaluatie en heropfrissing.

Ook de speeltuintjes aan de Meiweg en de Hoge Akker 
werden onder handen genomen. Het resultaat is een in-
formele speelzone. Dit betekent dat er geen specifieke 
speeltoestellen voorzien worden. De groenzone kreeg 
een speels karakter door middel van enkele heuvels, 
een zitkuil, een zandplek en een houten vlonder. De ge-

Speelplein Meiweg, Gullegem                

De lente hangt in de lucht. Tussen 
maartse buien en aprilse grillen kan 
het al eens aangenaam voorjaars-
weer zijn. Ideaal om naar buiten te 
trekken en te genieten in één van de 
groene plekjes die Wevelgem rijk is. 
En daar komen nog steeds nieuwe 
plekjes bij, voor jong én oud!

>REPORTAGE
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‘Je kan 
in het 
groen 
zowel 

spelen, 
ontspannen 

als 
sporten’

#BUTNspelen met Wildebras

Net als vorig jaar kan je in de lente en zomer naar een aantal heerlijke 
niet-alledaagse BUTN-workshops in en rond stukjes (verborgen) groen in 
Wevelgem. Eerste activiteit is de BUTN-buitenspeeldag op 18 april, later 
volgen nog knikkerbanen, miniatuurdorpen maken, Soft Adventure Play-
ground, Aperomousse, Nacht van de Wildebras en Burning Kid. Alle info:
www.wevelgem.be/butn 

meente plaatste rotsblokken (die zowel een speel- als een rustfunctie hebben), 
boomstammen, een picknicktafel en houten trapjes. Verschillende bestaande 
bomen kunnen gebruikt worden als klimboom.

Site Ter Mote
Op 28 april wordt de site Ter Mote aan de Deken Jonckheerestraat officieel 
geopend. Jong en oud zal er gratis kunnen kubben en petanquen. Er werden 
wandelpaden aangelegd en je kan er uitrusten op één van de zitbanken. In de 
verhoogde plantbakken kan wie wil kruiden en groenten kweken. Kinderen zul-
len er kunnen ravotten op de speelheuvels en boomstammen, rotsblokken met 
evenwichtselementen,…Je zal er kunnen barbecueën en eten aan de picknick-
tafels. Bloemborders zullen de boel opfleuren en de voorzijde van aanliggende 
assistentiewoningen Ter Meersch wordt ook heraangelegd. Er komt ook een 
dierenparkje. Heb je zin om dit dierenpark te beheren? Meer info via de dienst 
milieu op 056 43 34 60 of via mail naar groen@wevelgem.be.

Pastorie Normandiëstraat
Op de hoek van de Heilige Theresiastraat en de Normandiëstraat staat de pas-
torie er al een tijdje onbewoond bij. Ze heeft geen nut meer, bevindt zich in een 
slechte staat, alternatieve functies liggen niet voor de hand en een poging om 
het pand te verkopen, bracht te weinig op. Daarom besliste het bestuur om de 
pastorie af te breken en een nieuwe bestemming te geven aan het stuk grond.

Dit stuk grond heeft een mooie ligging: bij de parochiekerk, verschillende woon-
wijken en dichtbij een school. In de omgeving zijn enkele kleinere buurtparken, 
maar die zijn allemaal relatief klein. Daarom wordt voorgesteld om er een soort 
centrale ontmoetingsplaats en speelse groenzone te creëren. Hiervoor wordt  
80000 euro uitgetrokken.

In overleg met de buurt (bewoners, school, kerkfabriek) wordt een dossier op-
gemaakt voor de heraanleg van het terrein. De werken zullen hopelijk in het 
najaar kunnen opstarten. Er worden enkele zithoeken geplaatst met een aantal 
speelse zitbanken met bloeiende vaste plantenborders voor de buurtbewo-
ners en de ouders die op hun schoolkinderen wachten. Het terrein word langs 
de straatzijden afgetuind met een combinatie van lage haagjes en struiken 
waardoor spelende kinderen niet op straat kunnen lopen.

Centraal voorziet de gemeente een hellende speelzone en zitput in gras. Enkele 
solitaire hoogstambomen kleden het geheel aan. Op het speelveld zullen wat 
spelelementen, vooral bestaande uit een combinatie van rotsblokken, hout-
stammen en touwen geplaatst worden. Er wordt ook nog gekeken om wat 
sportelementen te voorzien.

Geert Delaere

landschapsarchitect
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Buitenspeeldag

Buiten 
spelen 
is Fun!
Ook dit jaar laten we de Buitenspeeldag niet onop-
gemerkt voorbij gaan. Op woensdag 18 april steken 
we de handen uit de mouwen! Kom mee bouwen, 
timmeren, versieren, bakken en zoveel meer. De 
gezonde buitenlucht krijg je er gratis bij! Voor de 
(groot)ouders is een buitenterras voorzien. 

De Buitenspeeldag vindt plaats op woensdag 18 april 
(van 14u00 tot 17u00) in GBS de Kweekstraat Wevel-
gem. Inschrijven is niet nodig. De buitenspeeldag is 
volledig gratis. 
www.wevelgem.be/buitenspeeldag

Erfgoeddag

ONDER DEZE 
VLAG
Op 22 april is er in Vlaanderen weer erfgoeddag. Wevelgem 
koos voor een thema rond de symboliek van tekens en 
kleuren op vlaggen, uniformen en uitrusting van plaatse-
lijke verenigingen. De tentoonstelling toont kleurrijke en 
decoratieve vlaggen die meer dan 50 jaar oud zijn. Verder 
is er aandacht voor funeraire symboliek, doorlopend kof-
fiebar, een vlaggenzwaaiersact door Mistral en informatie 
rond morsetekens. 
www.wevelgem.be/erfgoeddag

> KIJK! IK 
FIETS!
Kan je kind vlot fietsen met 
steunwieltjes, maar weet je 
niet hoe het nu verder moet? 
Onder begeleiding van een 
ervaren monitor en een vol-
wassen begeleider leren kin-
deren zelfstandig fietsen in 3 
uur. Steunwieltjes graag op 
voorhand verwijderen.
Reserveer een plaatsje voor je 
kapoen want de plaatsen zijn 
beperkt.
www.wevelgem.be/kijkik-

fiets

Nieuw inschrijvingsprogramma
 zomeraanbod 

Vanaf 5 mei kan je online inschrijven voor het 
zomeraanbod van Haasje-Over, Checkta en 
sport. De gemeente werkt met een nieuw 
softwaresysteem, dus maak tijdig een nieuw  
account aan via www.wevelgem.be/webshop

EXPO 
 PIETER DUYCK 

In de Gullegemse Dwarsschuur exposeert Pie-
ter Duyck in de weekends van 14 t.e.m. 29 april. 
Hij geeft les in het Atelier voor Plastische Kun-
sten in Wevelgem, maar is ook zelf kunstenaar. 
www.ccwevelgem.be/pieterduyck   

>NIEUWS

BELEEF
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Week van de Amateurkunsten
 thema Zorgzaam

Van 27 april tot 13 mei loopt in OC de Cerf de gra-
tis expo bij de Week van de Amateurkunsten. Deze 
editie staat in het teken van Zorgzaam, de vrijwillige 
hulp aan anderen. 30 lokale kunstenaars doen mee. 
www.wevelgem.be/wak

Theater Lokaal

Moordsele 
Theater Lokaal staat dit jaar in het teken van de moord op Marthe 
Verzele. Inspecteur Moors en zijn assistente Ele Wyseur onderzoeken 
alle mogelijke locaties. Zoek mee met de inspecteurs naar de dader. 
Een spannend misdaadverhaal geschreven door Koen D’haene en 
geregisseerd door Philip Strobbe. De voorstelling is geschikt voor 
de hele familie. Nieuw dit jaar is dat je op twee verschillende dagen 
naar de theaterwandeling kan. Theater Lokaal is een organisatie van 
culturele raad Wevelgem en de theaterverenigingen Hoger op, De 
Lustige Slijters, ’t Neerdak, W.A.T. op scène, Gregoriusgilde en To-
neelkring Pogen.

Praktisch:
5 mei 2018 om 19u00
6 mei 2018 om 15u00
Theaterwandeling met start in OC De Stekke.
Prijs: VVK € 3 / ADD € 5 / 10 UiTPASpunten = gratis ticket
Reserveren via www.webshop.wevelgem.be of CC Wevelgem

www.theaterlokaal.be

SPORT

1

3X

2

3

Nu de lente in het land is, kunnen 
we weer met z’n allen naar bui-
ten om te sporten! Zowel voor 
beginners als voor doorwinterde 
sporters is er een divers aanbod. 

BBB 
Wil je graag je borst-, buik- en bilspieren ver-
stevigen? Vanaf 16 april kan je elke maandag 
van 19u45 tot 20u45 in sporthal Gullegem naar 
een sessie BBB onder professionele begeleiding. 
Inschrijven kan via sportdienst@wevelgem.be 
of 056 43 35 60. 

Paulusrun
Op zondag 6 mei kan je in het Sint-Pauluscolle-
ge terecht voor een obstaclerun en foodtruck-
festival. Open vanaf 10u00 met aansluitend een 
teenrun, aperitiefconcert en Paulusrun. Ieder-
een is van harte welkom! Meer info: 
www.paulusrun.spwe.be

Joggen voor beginners
Extra duwtje nodig om te gaan lopen? Schrijf 
je dan in voor de lessenreeks joggen voor be-
ginners – van 0 tot 5 km. Joggen in groep en 
onder professionele begeleiding kan op dinsdag 
en donderdag vanaf 17 april. 
webshop.wevelgem.be

>DOEN



Geert Knockaert, projectverant-
woordelijke voor de gemeente 
voor het project Porseleinhal-
len-SPWe: ‘Het project bestaat 
uit de bouw van twee afzon-
derlijke gebouwen aan het Cul-
tuurpad. Het zijn gebouwen die 
gezamenlijk worden gerealiseerd 
zowel naar ontwerp, bouw als 
naar later gebruik. Waarom 
deze samenwerking? Er is een 
win-winsituatie voor beide par-
tijen. Zowel vanuit het gemeen-
tebestuur als vanuit de school is 
er behoefte aan gelijkaardige 
lokalen die op verschillende tijd-
stippen worden gebruikt. Door 
samen te werken, komen we tot 
een optimale bezetting. Dit leidt 
uiteraard tot kostenbesparing en 
tot duurzaam gebruik van infra-
structuur. Een belangrijke trigger 
is de subsidie die vanuit AGIOn 
(Agentschap voor Infrastructuur 
in het Onderwijs) werd bekomen 
voor het project. De subsidie be-
draagt zo’n 1,4 miljoen euro ge-
spreid over 18 jaar. ‘

eetzaal bevindt zich momenteel 
in het vroegere Joegoslaviëpa-
viljoen maar is aan vernieuwing 
toe. Met het verwachte stijgend 
leerlingenaantal is er verder 
nood aan enkele bijkomende 
klaslokalen. Het buitenblok sa-
nitair en bijhorende kleedka-
mers is verouderd en kan en-
kel door grote kosten te doen, 
gerenoveerd worden. Vandaar 
onze optie om over te gaan tot 
een nieuwbouwproject. Geluk-
kig hebben we in het gemeen-
tebestuur een partner gevonden 
die aansluitende noden kende. 
De nieuwbouw kadert ook in 
het zich nog sterker profileren 
als sportactieve school, met de 
uitbouw van een sportafdeling. 
Aansluitend zal ook de volledige 
site aangepakt worden (renova-
tie van speelplaats en sportvel-
den). Ook daarom wordt er vanaf 
volgend schooljaar schoolbus-
vervoer georganiseerd van 
Moorsele naar Wevelgem.
Geert: ‘Ook bij het gemeente-

‘WIN-WIN SITUATIE VOOR 
BEIDE PARTIJEN’

Het nieuwbouwproject aan de Porseleinhallen en SPWe op het Cultuurpad zijn een goed 
voorbeeld van krachten bundelen. Het gemeentebestuur en de school bekeken samen 
welke noden er waren aan ruimtes en gaan binnenkort van start met hun gezamenlijk 
project.

bestuur moest een antwoord 
gevonden worden op een aantal 
lokale noden. De Wevelgem-
se afdeling Muziek en Woord 
(deeltijds kunstonderwijs) is ge-
huisvest in het oud gemeente-
huis, hoek Lauwestraat – Grote 
Markt. Naast een toegankelijk-
heidsprobleem, zijn de lokalen 
er eerder klein en minder ge-
schikt voor de specifieke lessen 
in het deeltijds kunstonderwijs. 
Daarnaast stellen we vast dat er 
naast de grote polyvalente zaal 
van de Porseleinhallen (met ca-
paciteit tot 2000 personen) er 
nog altijd behoefte is aan een 
kleinere polyvalente zaal voor 
eetfestijnen, voordrachten, re-
cepties, ledenvergaderingen en 
andere socio-culturele activi-
teiten. Door de samenwerking 
met SPWe kan verder ook een 
duurzame oplossing gevonden 
worden voor speelruimte voor 
het lokale jeugdwerk, de speel-
pleinwerking in schoolvakanties, 

>INTERVIEW

Paul Demuynck, lid van de raad 
van bestuur van de scholengroep 
‘Scholen aan de Leie’: ‘Vanuit de 
raad van bestuur van de school 
willen we zeker volop inzetten 
op een versterking van de school 
in Wevelgem. De school heeft 
nood aan een nieuwe eetzaal. De 
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NIEUWBOUWWERKEN AAN CAMPUS CULTUURPAD 
DIT JAAR NOG VAN START

‘Gelukkig 
hebben we in 
het gemeen-

tebestuur 
een partner 

gevonden die 
aansluitende 

noden 
kende.’

Paul Demuyck



het gebruik van de sportvelden 
en –accommodaties in de bui-
tenruimte. Je kan meer en meer 
spreken van een gemeenschap-
pelijke campus met lokaal be-
stuur en school als partners.’

Henk Millecamp, directeur 
Sint-Pauluscollege Wevelgem: 
‘Het project omvat een gebouw 
dat aan de Porseleinhallen wordt 
gebouwd en waarin een eetzaal 
wordt gerealiseerd voor leerlin-
gen die er kunnen eten over de 
middag. In het weekend kunnen 
verenigingen er hun activitei-
ten organiseren. Tegenover dit 
gebouw, op het terrein van de 
school maar dicht tegen het 
Cultuurpad, komt er een gebouw 
met sanitair voor de school, 
kleedkamers en ruimten voor 
de buitensportaccommodaties. 
Op de eerste verdieping zijn er 
drie klaslokalen voorzien voor 
dagonderwijs maar die ’s avonds 
ook gebruikt kunnen worden 
voor het deeltijds kunstonder-
wijs. De tweede verdieping is 
voorzien voor muziek en woord 
en omvat een secretariaats-
ruimte, lokalen voor slagwerk, 
samenspel, woord en een instru-
mentenklas.’

11

De toekomst

Het is logisch dat alle partners 
snel vooruit willen in dit verhaal. 
De bouwactiviteiten zouden van 
start gaan in september 2018 zo-
dat de gebouwen in het voorjaar 
van 2020 instapklaar zullen zijn.

Wil je de vorderingen van de 
bouwwerken volgen? 
Surf dan naar: www.wevelgem.
be/campuscultuurpad

‘Je kan 
meer en meer 
spreken van 

een gemeen-
schappelij-
ke campus 
met lokaal 
bestuur en 
school als 
partners.’

Geert Knockaert












SCHAAL

23-03-2017

PS_010D St. Pauluscollege

verbreding cultuur pad

achterkant refter

  Paul Demuynck, Henk Millecamp& Geert Knockaert.
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BURGER

beroerte, hartaanval

Symptomen 
HERKENNEN
Een beroerte en een hartaanval zijn noodgevallen 
waarbij dringend moet worden ingegrepen. Een 
snelle behandeling vermindert het risico van blij-
vende letsels. Tijdens deze infosessies overloop 
je de verschillende symptomen en leer je ze te 
herkennen. Ook reanimatie en gebruik van een 
AED-toestel komen aan bod. Graag vooraf tele-
fonisch inschrijven.

LDC HET KNOOPPUNT 
Gullegem | 18 april | 056 43 20 80 | 14u00 | € 3

OC DE STEKKE 
Moorsele | 25 april | 0470 93 67 67 | 14u00 | € 3

LDC ELCKERLYC 
Wevelgem | 2 mei | 056 43 55 10 | 14u00 | € 3

Fietstocht

Smikkel-
tocht
Op 29 en 30 april vindt de 6de editie van de Grens-
leie Smikkeltocht plaats. Tijdens een fietstocht van 
46 km proef je van het lekkers dat de Leiestreek te 
bieden heeft en ontdek je interessante en verras-
sende plekjes. Je kan tussen 9u00 en 11u00 starten 
in Brasserie Bergelen. Inschrijven kan vanaf 27 maart, 
€ 30 volwassenen - € 20 kids (<12 j.). 
www.wevelgem.be/smikkeltocht

 Natuuracademie Ber-
gelen in de vakanties 
In de paasvakantie is er op 5 en 12/04 
van 14u00 tot 17u00 natuuracademie 
met als thema vrije vogels en vallen-
dag. In de grote vakantie is er natuur-
kamp van 16/07 tot 20/07 van 9u00 tot 
16u00 met diverse natuurworkshops 
en een boomhut bouwen. Voor kin-
deren van 8 tot 12 jaar. Inschrijven: 
www.stadlandschapleieschelde.be

 Reis voorbereiden 
met apps
In deze vorming van Seniorennet 
komen een 90-tal apps aan bod 
die je kunnen helpen je reis voor te 
bereiden maar ook om ter plekke 
te helpen met vinden van beziens-
waardigheden, talen spreken of be-
grijpen,… Do 3 mei | € 6 | inschrijven 
tot 27 april bij LDC Elckerlyc, Elcker-
lycplein 1 | ldc.elckerlyc@ocmwwe-
velgem.be | 056 43 55 20

>QUOTE

‘Ik schrijf 
over diverse 

thema’s, 
maar in elk van 

mijn boeken 
zit een 
stukje 

Wevelgem 
verstopt.’

>NIEUWS

Winnaar cultuurprijs

Koen D’haene 

Auteur Koen D’haene ont-
ving op 4 maart de eerste 
Wevelgemse cultuurprijs. 
Hij werkt in de bib, schrijft 
zowel voor jongeren als 
volwassenen en werkt mee 
aan allerlei schrijfprojecten. 
Hij schreef de tekst voor de 
theaterwandeling op 5 en 6 
mei in Moorsele.



13

UiTPAS 

voor jouw 
vereniging 
Sinds 2016 kunnen verenigingen UiTPASaanbieder wor-
den. Enkele verenigingen zijn al partner. Gullegem loopt 
en Go4Gym-Go4Dance zijn de eerste Wevelgemse sport-
verenigingen die aangesloten zijn bij UiTPAS! Vanaf nu kan 
je punten sparen bij elke activiteit en kunnen mensen met 
een kansentarief 80% korting krijgen. Wil je ook met jouw 
vereniging aansluiten op UiTPAS? Of wil je zelf een UiTPAS 
aanschaffen? Alle info via www.wevelgem.be/uitpas of stuur 
een mailtje naar uitpas@wevelgem.be.

Praattafels

WELKOM IN 
WEVELGEM
Veel nieuwe inwoners volgen cursussen Nederlands voor 
anderstaligen. Cursisten zoeken vaak zelf naar bijkomende 
oefenkansen om zich snel te integreren in de maatschappij. 
De dienstencentra van het OCMW en de bibliotheek bieden 
die kans tijdens informele praattafels. Wil je meewerken aan 
deze praattafels? Op 19 april (om 19u30 in de Bib) vertelt 
Siska Goubert van het Agentschap voor Integratie en In-
burgering hoe je dat best aanpakt. 
www.wevelgem.be/praattafels

Wil je nieuwkomers ook op andere vlakken helpen en buddy 
worden? Kom dan naar het infomoment op 10/04 om 19u30 
in het OCMW. Inschrijven: anne.dewitte@ocmwwevelgem.
be of 056 43 55 00.

In het centrum van Gullegem bevinden zich een 
10-tal BPA’s (Bijzonder Plan van Aanleg). Dit zorgt 
voor een lappendeken van regels en leidt vaak tot 

onduidelijkheden. Nu het RUP Moorsele kern in de 
eindfase zit, wil de gemeente een ruimtelijk uit-
voeringsplan opmaken met eenvoudige en soepele 
regels voor de hele kern van Gullegem. Woonzones, 
groenzones en zones voor gemeenschapsvoorzie-
ningen worden afgebakend.  
 
Openbaar onderzoek & infosessies
De startnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan kan 
je raadplegen op de dienst stedenbouw en op www.
wevelgem.be van 9 april tot en met 7 juni. Je kan 
een infosessie bijwonen: 11 april om 13u00, 15u00 
en 19u30 en 16 april om 19u30 in OC de Cerf in Gul-
legem. Inschrijven via omgeving@wevelgem.be of 
056 43 34 80. Opmerkingen op het plan kunnen per 
post of tegen ontvangstbewijs (Vanackerestraat 12, 
8560 Wevelgem) of via omgeving@wevelgem.be.   

stafmedeweker ruimtelijke ordening en 

stedenbouw

Sofie Van Neste

>VRAAG

?

Hoe ziet het 
RUP Gullegem 

eruit? 
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WAAROM 
ZIJN AED-

TOESTELLEN 
ZO BELANG-

RIJK?

Het Rode Kruis organiseert binnen het 
kader van de Hartveilige Gemeente 
gratis opleidingen AED. Die dienen 

vooral om mensen te leren durven reanime-
ren. Want mensen twijfelen om te reanime-
ren omdat ze niet weten wanneer ze mogen 
reanimeren. Dat leer je in de opleiding, maar 
je kan het toestel eigenlijk niet verkeerd ge-
bruiken. Je gebruikt het toestel beter wel dan 
niet. Bepaalde technieken moet je al eens ge-
daan hebben, maar ze zijn echt niet moeilijk. 
Op het toestel is een schermpje aanwezig 
waarop uitgelegd wordt wat je wanneer moet 
doen om een persoon in nood te reanimeren: 2 
plakkers aanbrengen en het toestel doet zijn 
werk. Als je met 12 mensen opleiding volgt, 
duurt dat 3 uren en dan kan iedereen het. In 
de opleiding oefen je op een pop en kan je 
vragen stellen. Particulieren/verenigingen 
kunnen altijd een gratis opleiding aanvragen.

Filiep Vanbiervliet - Rode Kruis 

Davo Wevelgem vindt het heel belang-
rijk dat zijn medewerkers op alle vlak-
ken bijgeschoold worden. Ieder sei-

zoen organiseren wij zelf 1 opleiding voor onze 
leden (“Positief Supporteren, Eerste Hulp bij 
Volley Ongevallen, …). Bijna wekelijks sterft 
een sporter door een hartfalen. Daarom ont-
stond het idee om in samenwerking met het 
Rode Kruis de AED-opleiding te organiseren, 
ondertussen al voor de 2de keer. Deze werd 
dit jaar door 21 enthousiaste leden en ouders 
gevolgd. Misschien kan door de opleiding een 
leven in onze sporthal gered worden. Boven-
dien is het een pluspunt dat het AED-toestel 
in de sporthal hangt. Het toestel is na enige 
uitleg heel gemakkelijk te bedienen. Wij zijn 
van plan om ook dit najaar een opleiding te 
organiseren, zodat ooit iedereen in onze club 
de opleiding gevolgd heeft en met het toestel 
kan werken… Je weet immers nooit… 

Filip Flament, DAVO Wevelgem

Wevelgem wil dit 
jaar maximaal 
investeren in het 
project ‘Hartveilige 
Gemeente’. 
Zo worden er 7 
extra Automatisch 
Externe Defibrilla-
tors (AED’s) aan-
gekocht en kunnen 
burgers, sport-, 
jeugd- en cultuur-
verenigingen een 
gratis opleiding 
AED- en reanimatie 
volgen. 
Wil je één volgen? 
Schrijf je dan in via  
www.wevelgem.be/hart-

veilig 

‘In de AED-oplei-
ding neem je de 
twijfel en angst 

weg’

‘De AED-opleiding 
zou verplicht 
moeten zijn!’

>RONDVRAAG
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Ik heb een AED toestel gekocht omdat ik er 
het leven van mezelf, mijn gast, mijn kin-
deren, mijn vrouw, een klant, een buur, een 

voorbijganger mee kan redden. Iemand van 
mijn familie heeft 7 jaar geleden een hartstil-
stand gehad. Ik ben ook duikinstructeur dus 
ik heb al een opleiding duiker/hulpverlener/
reanimatie gevolgd – een beademingstoestel 
en een zuurstofkoffer heb ik hier ook – en ik 
ben zelf al 2 keer afgevoerd met een pseudo-
hartstilstand. Met zo’n toestel heb je 80 pro-
cent meer kans om iemand er door te krijgen, 
dus dat is toch wel de moeite. Het kost wel 
1600 euro, maar ik heb hier toestellen staan 
die meer kosten dan dat…De installateur 
heeft me uitgelegd hoe het moet, maar het 
is een automatisch toestel dus het is niet zo 
moeilijk. Wel eerst controleren of die persoon 
wel echt bewusteloos is. En ook altijd eerst 
de 112 bellen.

Frank Deryckere - garagist

‘Als ik al één leven 
kan redden voor 

die prijs, is het voor 
mij al de moeite’’

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



      

 yves_8560

Ze zijn terug! Ooievaars! #igwevelgem #natuurpunt 
#leie #ciconiaciconia #westvlaanderen #leieenschelde

 engelsemma

Vergadering 
#whoconcordia 
#dansevent 
#concordance 
#igwevelgem 
#ccguldenberg

 natjedemeye

r#goedemorgen 
#ochtendgloren 
#iggullegem #igwevelgem 
#nofilter #huaweip8lite 
#smartphonephotography

rosstalen

She lives that 
bike. 
#ros 
#igwevelgem

so_fie1974

Trotse mama   
#bvv  
#basketball  
#bekervan-
vlaanderen2018   
#igwevelgem  
#gold 
#winnaar 
@sintpauluscol-
lege 
#sportievestu-
den

 theoandtoria

Enjoy!! #pyjamadag 
#theoandtoria 
#bednet #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


