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exhibitie Ilah 
in Bib in het 
park
Van 19 december 
tot 20 januari is er 
in de Bib in het park 
een tentoonstelling 
met origineel werk 
van cartooniste en 
stripauteur Ilah. 
Ilah studeerde 
toegepaste grafiek 
aan de Hogeschool 
Sint-Lukas Brussel 
en haalde een 
masterdiploma 
filosofie aan de KU 
Leuven.  Ze is vooral 
bekend om haar 
personage Cordelia. 
Tekenwerk van haar 
verschijnt in diverse 
Vlaamse kranten en 
tijdschriften.
Recent maakte ze 
ook de tekeningen 
voor het column-
boek ‘Slaap kindje 
slaap verdomme’ 
van Lotte Debrou-
were. 
www.wevelgem.be/

expoilah

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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BELEID

Vergeet het niet!

sluitings-
dagen
Op 25 en 26 december en 1 en 2 januari zijn 
alle gemeentelijke diensten, de bib en haar 
filialen en het OCMW gesloten. De jeugd-
dienst is ook gesloten op 23 en 30 december 
en 6 januari. De bib en haar filialen zullen op 
4 januari uitzonderlijk sluiten om 17u00.

De balie van OC de Cerf zal gesloten zijn van 
25 tot en met 29 december. De balie van CC 
Guldenberg is enkel gesloten op 25,26 en 28 
december. Beide balies zijn toe op 1 en 2 ja-
nuari.

Het zwembad zal van 25 december tot en 
met 2 januari gesloten zijn. Van 3 januari tot 
en met 7 januari open volgens de vakantiere-
geling. Het recyclagepark aan de Nijverheid-
slaan is gesloten op 25 en 26 december en 1 
en 2 januari, dat aan de Rijksweg zal gesloten 
zijn op 25 december en 1 januari.

www.wevelgem.be/sluitingsdagen

Slim begonnen, 
is veel gewonnen

Beno- 
veren 
Ben je van plan om te renoveren? Kies dan 
voor BENOveren.
• Dankzij de BENOvatiepremies kan je heel 

wat besparen.
• Door te BENOveren daalt niet alleen je 

energiefactuur, maar stijgt ook je woon-
comfort.

• Als je binnen de 5 jaar minstens drie ener-
giebesparende werken uitvoert, geniet je 
bovendien van een totaalrenovatiebonus!

• Maak gebruik van de burenpremie. 
Renoveer samen met 9 anderen uit je 
buurt en laat je bijstaan door een BENO-
vatiecoach.

Vragen over energie of BENOveren?
www.eandis.be/benoveren

 

>CIJFER
Samenaankoop gas 
en groene stroom
Wil je besparen op je ener-
giefactuur? Doe mee aan de 
groepsaankoop van de pro-
vincie West-Vlaanderen. Bij 
de vorige editie lag de prijs 
hiervoor 32 % onder de toen-
malige marktprijs. Inschrijven 
kan vanaf 1 december via 
www.samengaanwegroener.
be of via het gemeenteloket. 
Info: duurzaam@wevelgem, 
056 43 34 60.
www.samengaanwegroe-

ner.be

> NIEUWS
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let op!

wegen-
werken
Roeselarestraat

Enkele nutsmaatschappijen leggen samen 
nieuwe leidingen aan in de Roeselarestraat, 
tussen de Wijnberg- en de Ezelstraat. Daarna 
wordt de werkzone voorlopig hersteld. Later 
gebeurt de overkoppeling van de huisaan-
sluitingen en wordt de volledige werkstrook 
definitief hersteld. Tijdens de werken is 
doorgaand verkeer mogelijk.

E403

De voorziene werken van de Vlaamse Over-
heid voor het vernieuwen van het wegdek 
van de E403 en de riolering tussen Wevelgem 
en Moorsele gingen van start op 20 novem-
ber. De werfzone begint net voor de tunnel 
en eindigt aan de verkeerswissel E403/A19 
in Moorsele. Je moet er over versmalde rij-
stroken en wordt afgeleid langs 1 kant van 
de tunnel. Tijdens deze werken is het niet 
mogelijk om vanaf de N8 de oprit richting 
Brugge te nemen. De werken duren tot einde 
maart. Daarna wordt de andere kant van de 
rijweg vernieuwd. Blijf op de hoogte via 
www.wegenenverkeer.be

www.wevelgem.be/verkeershinder

Op zoek naar werk?

Vacature
HULPTECHNIEKER OPENBARE 
INFRASTRUCTUUR EN MOBILITEIT 
Voltijds, niveau E1-E3 (m/v), contractueel on-
bepaalde duur

Uiterste inschrijvingsdatum
18 december 2017

Selectieprocedure
Praktische en mondelinge proef

STAFMEDEWERKER COMMUNICATIE 
Halftijds, niveau B1-B3 (m/v), contractueel on-
bepaalde duur

Uiterste inschrijvingsdatum
18 december 2017

Selectieprocedure
Schriftelijke en mondelinge proef 

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

   

ENKELE 
PUNTEN
UIT DE 
GEMEENTE-
RAAD

Nadat Wevelgem al heel wat 
(bestel)wagens op aardgas 
heeft aangekocht, wordt 
nu ook de eerste elektri-
sche wagen aangeschaft. 
De kostprijs van de wagen 
wordt geraamd op 29 886,60 
euro (incl. btw). Er is een sub-
sidiedossier ingediend bij het 
provinciebestuur om op de 
stalplaats van deze wagen 
een snellaadsysteem en een 
afdak met fotovoltaïsche 
zonnepanelen te installeren.

Na de heraanleg van het cen-
trum van Moorsele wordt de 
parking langs de Secretaris 
Vanmarckelaan onder han-
den genomen. Er wordt een 
ontwerper aangesteld om de 
parking opnieuw in te richten 
in aangepaste materialen. 
Daarnaast wordt ook een 
betere afbakening van par-
keerplaatsen voorzien. Om 
het geheel wat groener aan 
te kleden, wordt nagezien 
waar plantvakken aange-
bracht kunnen worden; ook 
de bestaande groenstroken 
worden aangepakt. Het is de 
bedoeling om deze werken 
uit te voeren in de eerste 
helft van 2018. 

Volg de 
gemeenteraad 
op de voet

www.wevelgem.be/ 

gemeenteraad

>RAAD

5
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TOEKOMST 
VAN KERKEN 
EN KAPELLEN

KERKEN-
BELEIDS-
PLAN
Op Wevelgems grondgebied vind je de Rooms- 
Katholieke kerken Sint-Hilarius, Sint-Theresia van 
het Kind Jezus en Onbevlekt Hart van Maria in Wevel-
gem, Sint-Martinus en Sint-Christoffel in Moorsele en 
Sint-Amandus in Gullegem. Daarnaast zijn er ook nog 
de Onze-Lieve-Vrouw ter Biestkapel (Wevelgem) en 
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel (Gullegem).  Het 
is belangrijk om in de toekomst een invulling te vinden 
voor deze monumentale gebouwen. Hiervoor is een 
kerkenbeleidsplan een handig instrument.

Inspraak
“Het plan is een belangrijke voorwaarde om in de toe-
komst te kunnen rekenen op subsidies vanuit de Vlaam-
se Overheid”, vertelt beleidsmedewerker financiën Lien 
Vandekerkhove. “Het werd opgemaakt in overleg tus-
sen het gemeentebestuur, het centraal kerkbestuur, alle 
kerkfabrieken die daaronder vallen en de bevolking.” 

Een stuurgroep zette de eerste stappen, maar om vol-

Wevelgem telt 5 kerkgebouwen en 
2 kapellen die worden gebruikt voor 
rooms-katholieke erediensten. Door 
de toenemende secularisering is het 
nodig om na te denken over de toe-
komst van deze gebouwen. Het ker-
kenbeleidsplan, dat zowel door de 
gemeenteraad als het bisdom werd 
goedgekeurd,  vormt hier alvast een 
belangrijke basis voor.

>REPORTAGE
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“Als ge-
meente 
gaan wij 

actief het 
gebruik 

van kerk-
gebouwen 

voor andere 
doeleinden 
promoten.”

Wat mag in de Kerk?
Voor een kerk een nieuwe bestemming krijgt, moet dit afgetoetst en 
goedgekeurd worden door het bisdom. Het is belangrijk dat de nieuwe 
invulling aanleunt bij de filosofie van een religieus gebouw: een studie- 
of tentoonstellingsruimte of plaats voor optredens ligt dus meer voor de 
hand dan de inrichting als bijvoorbeeld een skatepark.

doende draagvlak te creëren koos Wevelgem ervoor om het kerkenbeleidsplan af 
te stemmen met de bevolking. “Via diverse kanalen werden burgers uitgenodigd  
voor een infovergadering”, blikt Lien terug, “170 geïnteresseerden kwamen op-
dagen en achteraf sloten 28 vrijwilligers zich aan in de klankbordgroep.”

Online
Via het online participatieplatform ‘inspraak.wevelgem.be’ werd de discussie rond 
de toekomst van de kerkgebouwen achteraf aan het bredere publiek voorgelegd. 
“We stelden vast dat de klankbordgroep vooral uit een ouder publiek bestond. Via 
het online platform wilden we ook de jeugd-, sport- en culturele verenigingen 
bereiken. De reacties en insteken werden meegenomen in de toekomstvisie.”

Terminologie
De klankbordgroep stelde kerkenfiches op, die de kerken en kapellen in Wevel-
gem uitgebreid beschrijven. Vanuit deze fiches werd bepaald wat er op korte (1 tot 
3 jaar), middellange (3 tot 10 jaar) of lange termijn (10 jaar) met de kerkgebouwen 
moet gebeuren. Belangrijk is om rekening te houden met enkele termen.

“Medegebruik is het gebruik van de kerk voor religieuze activiteiten van andere 
katholieke of christelijke geloofsgemeenschappen”, legt Lien uit. “In geval van 
nevenbestemming is een parochiekerk te groot voor de religieuze activiteiten. Bij 
multifunctioneel gebruik wordt het gebouw buiten de uren van de religieuze ac-
tiviteiten voor andere doeleinden of door andere instanties gebruikt. Bij gedeeld 
gebruik wordt het kerkgebouw (vaak door kleine ingrepen) heringericht zodat er 
een nieuwe en kleinere liturgische ruimte ontstaat, met daarnaast ruimte voor 
één of meerdere ruimten die, op een permanente basis, een andere bestemming 
kunnen krijgen. Bij herbestemming wordt de kerk aan de eredienst onttrokken en 
krijgt het kerkgebouw een nieuwe functie. Daarvoor is de uitdrukkelijke goed-
keuring van het bisdom vereist.” 

Toekomst
Wat zal er op korte, middellange en lange termijn met de kerkgebouwen ge-
beuren? “Op korte termijn promoten we het gebruik van het kerkgebouw voor 
andere doeleinden, wat nu nog te weinig gekend is. De ervaringen en bevindin-
gen die daaruit vloeien, kunnen op middellange termijn leiden tot structurele 
samenwerkingen, gerichte ingrepen en nevenbestemmingen. Op lange termijn 
zal er gediscussieerd worden over de herbestemming, en dan vooral over de drie 
kerkgebouwen in deelgemeente Wevelgem. Uitspraken hierover worden nog niet 
gedaan, maar dat zal in de toekomst wel geëvalueerd moeten worden.”

Jouw vaste stek of een activiteit organiseren in de kerk? Dat kan! Neem hiervoor 
gerust contact met ons op via vrije.tijd@wevelgem.be. 

Lien Vandekerkhove

Beleidsmedewerker 

financiën
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KRUIPOLIE 

LEVEN NA 
DE NIEUWE 
SNAAR
De Nieuwe Snaar was jarenlang een gekende 
muzikale naam. In 2014 stopte de groep. Anno 
2017 is er een waardige opvolger: Vermeulen, 
Poppeliers & Leurentop. 15 december staan ze 
op het podium in CC Guldenberg met ‘Kruipolie’. 
In die voorstelling spelen Geert Vermeulen en 
Walter Poppeliers, ex-leden van De Nieuwe 
Snaar. Samen met de jongere Arne Leurentop 
brengt dit olijke trio een fijne mix van goede 
muziek en grappig, visueel spektakel. Warm je 
lachspieren al maar op. 

www.ccwevelgem.be/kruipolie   

Cadeaudagen

Oxfam 
Wereldwinkel
Oxfam Wereldwinkel Cadeaudagen op zaterdag 2 (9u00-
18u00) en zondag 3 december (10u00-17u00) in het zaaltje 
van het gemeentehuis in Gullegem. Naast het uitgebreid 
assortiment wijnen, aperitieven en chocolade vind je ook 
tal van ingrediënten uit de ‘wereldkeuken’. Maar je kan ook 
mooi artisanaat, cosmeticaproducten of kookboeken ko-
pen. Kan je zelf niet zo goed kiezen? Dan geef je toch ge-
woon een Oxfam Cadeaubon cadeau.

>URBANUS
Urbanus komt 2 keer optre-
den in Wevelgem. Hij heeft 
een nieuwe zaalshow ‘ Trecto 
Pnix’. 21 en 22 december zijn 
jouw kans om dit monument 
uit de Vlaamse humor live 
aan het werk te zien. Na jaren 
toeren met een luidruchtig 
rockbandje langs de zomer-
festivals, heeft Urbanus weer 
zin in het knusse van de the-
aters. Voor de schow op 22 
december zijn er nog maar 
enkele tickets beschikbaar.
www.ccwevelgem.be/

urbanus  

Nieuw boek
 Spanooghes queeste

Bijna 20 jaar na zijn debuut publiceert de 
Wevelgemse auteur Danny Chambaere een 
nieuwe spannende roman. In ‘Spanooghes 
queeste’ besluit een vijftigjarige geschiede-
nisleraar zijn kabbelend leven een ’Le Car-
ré-toets’ te geven.

Nieuw boek
 Ketters van de Kemmelberg

Koen D’haene schreef jeugdboeken (o.a. De 
oversteek) en de misdaadroman IJs. In zijn 
nieuwe jeugdroman reiken werkelijkheid en 
fantasie elkaar de hand. Tegelijk schetst hij 
een beeld van jonge mensen die in een ge-
vaarlijke tijd volwassen worden.

>NIEUWS

BELEEF
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VAKANTIEFILM
 OMRUILVOORDEEL uitpas

Het cultuurcentrum speelt op donderdag 28 decem-
ber Verschrikkelijke Ikke 3 en op donderdag 4 januari 
Bigfoot jr. Telkens om 14u30. Toegang is 3 euro of 
gratis in ruil voor 5 UiTPASpunten. 
www.ccwevelgem.be/vakantiefilm   

Wintersfeer in Wevelgem

Wevelgem 
Wintert
Op zaterdag 23 december is het gezelligheid troef in het centrum van 
Wevelgem. Kom proeven van de heerlijke gerechten in één van de 
chalets die worden uitgebaat door de plaatselijke verenigingen of 
van een stevige hap in één van de foodtrucks. Ondertussen zorgen 
optredens van Funky D en de Grietjes, de succesgroep van Isabelle A, 
Anneke van Hooff en Esther Sels, voor de nodige ambiance. Dit alles 
overgoten met een heerlijke kerstsfeer. Wevelgem Wintert is een 
organisatie van het gemeentebestuur Wevelgem en Unizo Wevel-
gem en zal plaatsvinden tussen 17u30 en 23u00 op parking zwembad. 

Het gemeentebestuur trakteert met een gratis consumptie voor alle 
bezoekers. De toegang tot Wevelgem Wintert is gratis.

www.wevelgem.be/wevelgemwintert 

SPORT

1

3X

2

3

Gratis zwem- en schaatsabon-
nementen voor kinderen maar  
ook 2 euro korting in ruil voor 
5-UiTPASpunten bij de inschrij-
ving voor een sportreeks.
  

Gratis zwemabonnement
Alle Wevelgemse kinderen geboren in 2011 
kunnen een gratis zwemabonnement afhalen 
op de sportdienst. Dit abonnement is strikt 
persoonlijk. Het is geldig van 1 september 2017 
tot en met 30 juni 2018 tijdens de publieke 
openingsuren van het zwembad.

Gratis schaatsabonnement
Aan alle Wevelgemse kinderen geboren in 
2008 schenkt Finlandia in samenwerking met 
de sportdienst een gratis jaarabonnement 
ijsschaatsen.  Dit is strikt persoonlijk. Kom 
je abonnement, met pasfoto, afhalen op de 
sportdienst vanaf 3 januari 2018.

Sportreeksen
De nieuwe zwemlessen en sportreeksen starten 
vanaf maandag 8 januari. De inschrijvingen voor 
de sportreeksen starten op zaterdag 23 decem-
ber via webshop.wevelgem.be. Nieuwkomertjes 
voor de zwemlessen kunnen inschrijven vanaf 
woensdag 3 januari via 056 43 35 60. 

>DOEN



Van waar kenden jullie de UiT-
PAS?
Als bestuurslid van de cultuur-
raad had ik eigenlijk al van bij 
het prille begin weet van het 
UiTPASverhaal. We werden 
goed op de hoogte gehouden 
van de evoluties. Ook tijdens de 
algemene vergaderingen van de 
cultuurraad werd hier op regel-
matige basis aandacht aan be-
steed en kwam een medewerk-
ster van de UiTPAS een paar keer 
een toelichting geven en één en 
ander demonstreren.

Waren jullie vragende partij om 
partner te worden? 
Toen de UiTPAS ook uitgerold 
werd naar de verenigingen toe 
was er niet meteen veel animo 
om in het verhaal te stappen, 
vooral omdat het op het eerste 
zicht niet evident leek om dit in 
onze werking te integreren. Het 
voornaamste twijfelpunt was 
wellicht dat het toekennen van 

onder meer via de cultuurraad 
te kennen gaf toch wel veel be-
lang te hechten aan het deelne-
men van de lokale verenigingen, 
groeide bij mij stilaan het idee 
“waarom zouden we niet mee 
instappen? en is dat probleem 
wel zo onoverkomelijk ?” Ik had 
heel weinig moeite om de me-
debestuursleden te overtuigen 
ook hierin mee te stappen, net 
zoals we maximaal deelnemen 
aan andere gemeentelijke initi-
atieven (vb. Theater Lokaal). Een 
paar telefoontjes en mailtjes met 
de medewerkster van de UiTPAS 
later was ons partnerschap met 
UiTPAS een feit. Letterlijk op een 
paar dagen was alles geregeld.

Wat houdt dat nu precies in, 
instappen in het UiTPASverhaal 
als vereniging? 
In eerste instantie kwam het er 
op aan om een oplossing te vin-
den voor de reservaties en tic-
ketverkoop. Eigenlijk was het al 

‘ZOVEEL MOGELIJK 
MENSEN AANZETTEN TOT 
CULTUURPARTICIPATIE’ 

UiTPAS zuidwest is een vrijetijdspas waarmee je punten kan sparen en inruilen voor leuke 
voordelen. De gemeenteraad keurde een subsidiereglement goed dat verenigingen sti-
muleert om UiTPAS-partner te worden. Een vereniging die UiTPAS-partner is, ontvangt 
jaarlijks 150 euro subsidie. Toneelvereniging Gregorius werd onlangs partner. Bruno Van-
marcke vertelt.

bij al niet zo onoverkomelijk als 
het voorheen leek. Op vrij korte 
tijd werd een oplossing gevon-
den door een aparte bestelmo-
gelijkheid te creëren waarmee de 
rechthebbenden, MIA’s (mensen 
in armoede) in alle discretie hun 
ticket aan kansentarief kunnen 
bestellen via onze website, per 
e-mail of telefonisch.  

Wie zal daar wat van voordeel 
uithalen?

>INTERVIEW

het kansentarief -UiTPAS zuid-
west is ook beschikbaar voor 
mensen met een laag inkomen 
waarbij kortingen worden ge-
geven- niet meteen compatibel 
leek met ons eigen digitaal re-
servatiesysteem dat we sedert 
een aantal jaar gebruiken voor 
onze ticketverkoop.

Waarom kiezen jullie ervoor om 
hieraan mee te doen?
Omdat het gemeentebestuur 
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SUBSIDIE VOOR VERENIGINGEN DIE IN UITPAS STAPPEN

Meer info over de UiTPAS: 
www.wevelgem.be/uitpas of uit-
pas@wevelgem.be

De Gregoriusgilde speelt op 1,2 en 
3 december ‘Gevangene ontsnapt’, 
een komedie over een gevangenis-
directeur van een kleine, provin-
ciale gevangenisinstelling. Hij kan 
promotie maken en ook overge-

‘Waarom 
zouden 
we niet 

instappen’



Het hele opzet van UiTPAS is om 
zoveel mogelijk mensen aan te 
zetten tot cultuurparticipatie 
door drempels weg te nemen 
en voordelen aan te bieden. Het 
aanbieden van bv. het kansen-
tarief kan daarbij een sterke 
hefboom zijn voor mensen die 
daar omwille van hun iets moei-
lijker situatie niet toe komen. Als 
vereniging wordt je daar uitein-
delijk ook niet slechter van : via 

het UiTPAScircuit krijgt je acti-
viteit net iets meer publiciteit 
en uitstraling : het UiTPAS-logo 
staat nu eenmaal heel goed op 
je affiche. Ook niet onbelangrijk 
is het gegeven dat het gemeen-
tebestuur aangekondigd heeft 
om in het toekomstig subsidi-
eringsbeleid voor de verenigin-
gen de deelname aan projecten 
als UiTPAS ook mee in rekening 
te brengen.

Wat doen jullie specifiek voor 
MIA’s?
Specifiek naar de MIA’s of kan-
sengroepen is er momenteel 
enkel het voordeel van het kan-
sentarief, waarbij zij slechts 20% 
van de toegangsprijs betalen. 
40% wordt bijgepast door de 
gemeente en de overige 40% 
neemt de vereniging zelf voor 
haar rekening. Daarnaast voor-
zien we een zogenaamd om-
ruilvoordeel voor iedereen: een 
gratis consumptie op de voor-
stellingsdagen tegen het inle-
veren van 5 UiTPASpunten.

Vanaf wanneer zijn jullie part-
ner?
We hakten binnen het bestuur 
van de Gregoriusgilde de knoop 
door ergens midden septem-
ber, en voor onze voorstellin-
gen van 1-2-3 december 2017 is 
ons partnerschap voor het eerst 
écht een feit. Wij zijn alvast ra-
zend benieuwd wat dit voor ons 
concreet zal betekenen… 
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plaatst worden naar een grotere 
instelling. Zijn vrouw, die een ver-
houding heeft met de hoofdcipier, 
ziet een overplaatsing niet zitten. 
Meer info: 
www.gregoriusgilde.net

‘Eigenlijk 
was het al bij 

al niet zo 
onover-
komelijk 
als het 

voorheen 
leek.’  Bruno Vanmarcke, voorzitter Gregoriusgilde

  Repetitie ‘gevangene ontsnapt’ van de Gregoriusgilde
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BURGER

In nieuw kleedje

Ophaal-
kalender 
2018  
In de week van 18 december valt de nieuwe 
ophaalkalender in je brievenbus. In een nieuw 
kleedje, handiger in gebruik. Alle ophaaldata 
staan nu op één kalenderpagina. De sorteerre-
gels blijven het hele jaar zichtbaar. Onderaan vind 
je een afscheurbaar kaartje met info over de re-
cyclageparken. Hou je bus dus goed in de gaten. 
Loopt er toch iets mis, dan kan je terecht bij het 
onthaal in elke deelgemeente of bij MIROM. De 
kalender, net zoals de openingsuren van de recy-
clageparken, vind je ook online op www.mirom.
be of download gratis de Recycle! app. 

Vernieuwd 

kerstver-
lichting 
De kerstperiode staat opnieuw voor de deur en daar 
hoort uiteraard de nodige sfeerverlichting bij. Dit 
jaar wordt de kerstverlichting in het centrum van 
Wevelgem, Moorsele en Gullegem in een nieuw 
kleedje gestopt! De nieuwe energiezuinige led-
verlichting zal binnenkort te bewonderen zijn in de 
straten.

 10de oudejaarsfeest 
Een feestelijke, gezellige overgang 
naar het nieuwe jaar voor iedereen 
die op oudejaarsavond alleen thuis 
is en geen zin heeft om deze avond 
zonder gezelschap door te brengen. 
Feestmaaltijd met gezellig samen-
zijn. Attentie voor iedere deelnemer.  
30/45 euro, busvervoer 5 euro. 
www.wevelgem.be/

oudejaarsfeest

 Vuurwerk
Sedert een paar jaar is vuurwerk 
tijdens het eindejaar toegelaten 
zonder machtiging. Omwille van het 
dierenwelzijn zal de gemeenteraad 
van 8/12 zich beraden over een be-
perking. Voorstel is om enkel in de 
nacht van 24 op 25/12 en van 31/12 
op 1/01 tussen 22u00 en 2u00, en op 
25/12 en 1/01 tussen 20u00 en 24u00 
vuurwerk toe te laten. Indien dit 
wordt goedgekeurd, wordt dit be-
kend gemaakt via de sociale media.
www.wevelgem.be/vuurwerk

>QUOTE

“In de 
techniek-

academie heb 
ik heel wat 

bijgeleerd en 
hebben we 

heel wat zelf 
gemaakt.’’

>NIEUWS

Mats Dejonghe

Mats  gaat dit jaar zeker te-
rug naar de techniekacade-
mie. Vorig jaar maakte hij er 
een alarmdeurmatinstalla-
tie, een bibberspiraal, een 
periscoop, een robot, dou-
chegel, haargel en een bruis-
bal en deden ze een bedrijfs-
bezoek bij een stickerbedrijf.
www.wevelgem.be/tech-

niekacademie-wevelgem
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Herneming 

Niet-geconce-
deerde graven 
en nissen
Vanaf december 2018 worden niet-geconcedeerde graven/
nissen hernomen waarvan de ligduur (15 jaar) is verstreken. 
Aan elke begraafplaats werden de namen bekendgemaakt 
en aan elk betrokken graf werd een aanduiding voorzien. 
Het graf kan overgebracht worden naar een concessie. Dit 
moet vóór 1 december 2018 aangevraagd worden bij de 
dienst burgerzaken. Nabestaanden kunnen tot 30 november 
2018 het grafmonument en/of voorwerpen zelf verwijderen, 
hierna worden ze door de gemeente verwijderd.

Oproep  

Kandidaturen 
sportreceptie
Ken je een Wevelgemnaar die het voorbije jaar individueel 
of in teamverband een opmerkelijke sportieve prestatie ge-
leverd heeft? Of een persoon die zich jarenlang achter de 
schermen heeft ingezet ten voordele van de sport of een 
sportvereniging? Laat het ons weten via www.wevelgem.
be/inschrijvingsportreceptie.

De huldiging vindt plaats op 19 januari in CC Guldenberg om 
20u00.

www.wevelgem.be/sportreceptie2018

De blokperiode is voor vele studenten al in 
zicht. In deze periode trekken de studen-
ten van Wevelgem en omstreken al 5 jaar 

lang massaal naar de blokruimte. De zaal wordt in 
een mum van tijd omgetoverd tot een studiezaal. 
Tafels, stoelen, verlengkabels, koffieapparaat, 
vuilnisbakken,… Kortom alles wat studenten no-
dig hebben om in alle rust te studeren. Waarom 
naar de blokruimte? Ten eerste ben je gemotiveerd 
om op tijd op te staan en samen met je vrienden 
een plekje te zoeken in de zaal. Daarnaast zijn de 
pauzes zeer ontspannend: je praat wat bij met je 
vrienden, je gaat eens naar buiten,… En wanneer 
je iets niet begrijpt, heb je ook veel kans dat wel 
iemand je kan helpen. Ook dit jaar zal er weer veel 
gestudeerd worden in de blokruimte want: zien 
leren, doet leren! 

INFO
Data: 23/12 – 14/01
Tijd: 8u00 – 20u00
Locatie: Porseleinhallen Wevelgem
Facebook: Blokruimte Wevelgem

Ondervoorzitter jeugdraad

Sofie Van Besauw

>VRAAG

?

Waar kan je 
rustig 

blokken? 
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HOE 
VIER JIJ 
OUDE-
JAARS-
AVOND? 

Volgens mij moet nieuwjaar gevierd 
worden met vrienden. Eerst een ge-
zellig etentje bij iemand thuis om 

vervolgens allemaal samen te vieren en waar 
kan dat beter dan in JC Ten Goudberge? We 
dansen en zingen de hele avond door en iets 
voor 00u00 begint de volledige zaal samen 
met de dj’s af te tellen, dat is het leukste 
moment van de hele avond. Vorig jaar ben ik 
ook naar de jeugdclub geweest om oudejaar 
te vieren en ik moet eerlijk toegeven dat het 
een van de leukste feestjes was die ik al ge-
daan heb. Waarom? Er zijn superveel mensen 
die je kent, het is leuk om je eens op te kle-
den voor een fuif, de goede muziek (want we 
hebben in Wevelgem veel fantastische Dj’s) 
en zoals ik eerder al vermeldde het aftellen, 
maar een tof feestje is ook een lang feestje, 
dus ik zal de volgende dag erg moeilijk uit mijn 
bed geraken.
Eva Parmentier – 16 jaar 

Tien jaar geleden is mijn vrouw over-
leden en las ik in de krant dat de ge-
meente mensen zocht om te helpen 

om een oudejaarsfeest voor te bereiden. Ik 
kende er niemand.  Het waren allemaal vrou-
wen. Ik kon dus niet veel zeggen. Ze hadden 
een diskjockey nodig. Ik had dat nog nooit ge-
daan, maar ik wou dat wel doen. Iemand van 
Lichtervelde heeft mij dat dan wat uitgelegd. 
Ik heb speciaal nog wat cd’s gekocht. Mensen 
vroegen de charleston, maar dat was nergens 
meer te vinden. Die van Lichtervelde heeft mij 
dan een cd met charleston gebracht. Er was 
een jaar dat ze live muziek geprobeerd heb-
ben, maar dat was geen succes. Die muzikant 
is van armoe weg moeten gaan.  Ik heb dan de 
hele tijd gedraaid.  Het is nu 2 jaar dat ik het 
niet meer doe. Nu ga ik gewoon naar het feest. 
De vrouwen willen graag eens dansen met mij 
en ik doe dat ook graag.
José Vanwijnsberghe – 84 jaar 

Voor je het goed en 
wel beseft, sta je 
weer aan de 
vooravond van de 
laatste dag van 
’t jaar. 31 decem-
ber is voor de één 
een doodgewone 
(werk)dag, voor de 
ander een dag om 
naar uit te kijken 
en de bloemetjes 
eens goed buiten 
te zetten…

“De volgende dag 
moeilijk uit bed’”

“Ben graag bij het 
volk’”

>RONDVRAAG
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Ik werk als verpleegster in WZC Lichtendaal 
in Kortrijk. Op 31 december ben ik ook aan 
het werk, dus voor mij geen fuif op oude-

jaarsavond. Dat is eigenlijk geen enkel pro-
bleem want ik ben het al wat gewoon en het 
betekent ook dat ik dan op kerstavond thuis 
ben om te vieren met vrienden en familie. De 
tijd van fuiven ligt ook al een tijdje achter mij. 
Oud naar nieuw is een nacht als een andere 
en onze inwoners liggen op hun normale uur 
in bed. Zij zijn te moe om af te tellen naar het 
nieuwe jaar. Het is wel gezellig om de klaar-
gezette feesttafels en versiering te zien in het 
gebouw. Op 1 januari komen de familieleden 
van de bewoners op bezoek. De eerste dag 
van het nieuwe jaar is voor mij vooral slapen 
en nadien probeer ik het ook rustig te houden. 
Mijn kinderen en kleinkinderen komen wel 
eens langs om te klinken op het nieuwe jaar.

Betty Troost, 59 jaar

“Oudejaar is 
een nacht als 
een andere”

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



      

 chantal_vandeyck

Because Halloween is my favorite holiday! #Halloween 
#HalloweenCostume #Mime #MimePlayer #MakeUp 
#DressUp #CostumeParty #KaffeeBolero #IgWevelgem

 mathillegalle

#igwevelgem

 lzsblzsb

Reveil Wevelgem met 
Nymphonic Orchestra , Kris 
Vandenberghe, @thelooca 
@steakbrent @sarah_ve-
dersoee #igwevelgem 
#reveilwevelgem #lzsb

 flientje1987

Eerste school-
jaar! Voor en na... 
#wijnbergschool 
#igwevelgem

 liesbetvervae-

cke

my son, my star 
#foreverandal-
ways 
#childhood 
#sunnyafternoon 
#Bergelen 
#igwevelgem spwebasis

Struikjes planten om 
onze groene speel-
plaats nog wat bij te 
‘pimpen’. #spwebasis 
#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


