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>BEELD

LEVE
CARNAVAL

Gullegem
en Moorsele
vieren
carnaval
Haal de toeters en bellen maar boven want
februari is CARNAVAL
periode.
Op 11 februari wordt er
in de sporthal in Moorsele een kinderprins en
-prinsesje verkozen.
’s Avonds is er een
showavond met verschillende optredens.
www.stekselorde.be

In Gullegem starten
de festiviteiten op 18
februari met kindercarnaval en wordt er
doorgefeest tot de
revue op 4 maart. Alle
activiteiten vinden
plaats in de tent aan de
kerk. De 44ste carnavalsstoet vindt plaats
op zondag 26 februari.
www.carnavalgullegem.be

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

let op!

Wegenwerken
Start spoorwerken
Vanaf 1 februari gaat de spoorwegovergang in de Roeselarestraat dicht. De overweg wordt door Infrabel heraangelegd met ‘Harmelen-blokken’.
Vanaf 20 februari gaan dan ook alle andere
spoorwegovergangen in Wevelgem dicht,
behalve die in de Gullegemstraat. Vanaf 24
februari gaat de spoorwegovergang in de
Roeselarestraat terug open.
Vanaf 1 maart gaat de spoorwegovergang in
de Gullegemstraat dicht. Naarmate de werkzaamheden vorderen, worden de overgangen in de Moorselestraat, Marktstraat en
Perremeersstraat terug geopend.

BELEID
Kadobon

>CIJFER
1437 Wevelgemse
gezinnen
veranderden in 2016 van
leverancier met de actie
‘groepsaankoop groene
stroom en gas’ van de
provincie. Je kan nog
vrijblijvend inschrijven voor
2017 tot 8 februari via het
gemeenteloket: op afspraak
(www.wevelgem.be/afspraakmaken of 056 43 34
60 of groen@wevelgem.be).
Na de veiling op 9 februari
kan je dan beslissen om van
leverancier te veranderen.
www.wevelgem.be

perfecte
cadeau
voor
Valentijn
Chocolade, lingerie, bloemen, aftershave,
een boek, samen shoppen, naar de wellness
of uit eten? Met de Wevelgemse kadobon
kan het allemaal. Schenk de bon en plan
samen jullie ideale dag in eigen gemeente.
Met bonnen van 5 euro en 20 euro kan je zelf
het gewenste bedrag samenstellen. De bonnen zijn te koop in het gemeenteloket van
Wevelgem, het gemeentehuis van Gullegem
en Moorsele of aan de automaat aan het gemeenteloket.
www.wevelgemsekadobon.be
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Gemotoriseerd verkeer vermijdt best de
overwegen in Wevelgem en rijdt via de N32,
A19 en R8. Fietsers en voetgangers volgen
de plaatselijke omleiding en kunnen enkel
oversteken aan spoorwegovergangen die
open zijn.
Slechte weersomstandigheden kunnen deze
planning in de war sturen. Up to date info en
plannetjes van de omleidingen kan je vinden op:
www.wevelgem.be/spoorwegwerken

>EXTRA
BEDELING
INFOKRANT
Wij willen ons excuseren dat
buiten onze wil om inwoners
de laatste maanden geen
infokrant kregen of een infokrant kregen die tussen
reclame zat… Bedoeling is dat
de infokrant van februari in
elke bus valt. Indien er problemen zijn, contacteer ons
gerust via communicatie@
wevelgem.be, 056 43 34 00

let op!

Wegenwerken

GEMEENTERAADSCOMMISSIE

Karrestraat

De gemeenteraad richtte op
9/12/16 de gemeenteraadscommissie algemeen beleid op.

Langs de Karrestraat in Moorsele wordt een nieuwe verkaveling ontwikkeld voor een 15-tal eengezinswoningen. De werken worden uitgevoerd
door aannemer Growebo bvba uit Gullegem
en starten eind januari. Afhankelijk van de
weersomstandigheden zullen de weg- en
rioleringswerken voltooid zijn eind april.
De rijweg wordt uitgevoerd in asfalt op een
breedte van 4 m, de voetpaden in betonstraatstenen in een latere fase. Er zijn een
15-tal afzonderlijke parkeerplaatsen en een
publieke groenzone van 675 m2 voorzien. Bij
de start van de werken zal de aansluiting op
de Karrestraat enige hinder veroorzaken.

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

Bin

De werking van BIN’s in de politiezone Grensleie werd geëvalueerd. De huidige gemeentelijke BIN’s zullen in de loop van 2017 worden
vervangen door nieuwe buurtgerichte BIN’s.
Binnen een buurtinformatienetwerk wordt
informatie uitgewisseld tussen de politie en
de leden van het netwerk. Er kunnen BIN’s
worden opgericht voor particulieren, zelfstandigen of industriezones. Een BIN wordt
opgericht op initiatief van de burger.

Deze bestaat uit 10 leden,
evenredig verdeeld over de
fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld.
Hendrik Libeer (CD&V) zit de
gemeenteraadscommissie
voor. Deze commissie werd
opgericht om de besprekingen in de gemeenteraad
voor te bereiden. Het is immers aangewezen dat de
verschillende fracties tijdig
kennis kunnen nemen van
belangrijke en/of complexe
dossiers of projecten en deze
zo nodig kunnen adviseren.
Dit moet de gemeenteraad
toelaten om tot evenwichtige en politiek gedragen
eindbeslissingen te komen
in grote dossiers.
In een eerste bijeenkomst op
22 december 2016 werd de
kennisgevingsnota Ter Biest
besproken.
www.wevelgem.be/

Meer info via bin@pzgrensleie.be.

gemeenteraadscommissie
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>REPORTAGE
Een minder bekende beleidsdoelstelling van de gemeente is om
de sanering van afvalwater tussen
2013 en ‘19 te verhogen van 89 tot
93%. Doordat rioleringen ondergronds zijn, merk je er maar iets
van als het fout gaat, met wateroverlast of vervuiling als gevolg.

RIOLERINGSWERKEN

PROPER
WATER
In 2008 werd voor het eerst een
zoneringsplan voor alle gemeentes
opgemaakt. Dat plan legt vast (in
principe definitief, al zijn herzieningen mogelijk) waar in de gemeente
er nog riolering zal komen, en waar
de burger moet instaan voor een eigen individuele zuiveringsinstallatie
(of kortweg IBA). Doelstelling is om
de Europese Kaderrichtlijnen water,
die overal een goede waterkwaliteit
oplegt tegen 2027, te kunnen realiseren. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft pas vorig jaar een
eerste uitvoeringsplan opgesteld,
maar Wevelgem heeft ondertussen
niet stilgezeten.
Rioleringswerken zijn het meest
zichtbare onderdeel van het waterzuiveringsbeleid. Soms gaat Aquafin
aan de slag om collectoren aan te
leggen die resterende lozingspun6 WE ELGEM

ten op het eind van de gemeentelijke riolering naar hun zuiveringsstations leiden. In de beleidsperiode
‘14 - ‘19 was dat het geval in de omgeving van de Ballokstraat.

Regenwater wordt best zoveel
mogelijk ter plaatse gehouden:
gebruikt via een regenwaterput,
geïnfiltreerd in de bodem of gebufferd en vertraagd geloosd in
beken en grachten.

Soms is het aan de gemeente om
riolering aan te leggen waar dat
nog niet het geval is of te vernieuwen waar die einde levensduur is.
De Cederstaat is het eerste project
dat aan bod komt. Ook de Warandestraat, Marktstraat, Bergelen,
Herthoek en een stuk van de Drieslaan staan de komende jaren nog op
de planning.
Maar dikwijls zijn de werken van
gemeente en Aquafin aan elkaar
gekoppeld en spreken we van gemengde projecten. Zo werd recent de omgeving Kruisstraat en
Kijkuitstraat voorzien van nieuwe
riolering en zo de vroegere lozing
in de Reynsakkerbeek naar het zuiveringsstation van Menen geleid. Of
werd bij het project ‘sanering Neerbeek en afkoppeling Hellebeek’, de
riolering van de Kleine Bissegemstraat vernieuwd. Dit zou moeten
zorgen voor een betere waterkwaliteit in de Neerbeek, die vorig jaar
nog in het nieuws was als slechtste
beek van Vlaanderen (weliswaar
weinig gefundeerd).
Bij de aanleg van nieuwe riolering
mogen regenwater en afvalwater
niet meer in dezelfde, gemengde
buis terechtkomen. Proper water
moet immers niet gezuiverd worden en is zelfs slecht voor het rendement van een zuiveringsstation.

Bart Hanssens liet in 2012
een IBA installeren

“Onze
IBA is een
elegante
oplossing
om al
ons afvalwater
op een
gezuiverde
manier
terug
aan de
natuur
te geven”

Om de investering in een gescheiden stelsel haalbaar en
rendabel te maken, moet elke
eigenaar sinds 2010 bij zo’n
heraanleg ook het eigen afvalen regenwater apart afvoeren.
Niet altijd eenvoudig, maar de
gemeente ondersteunt haar
inwoners zo goed mogelijk. Bij
elk project wordt een afkoppelingsdeskundige aangesteld. Die
deskundige werkt een technisch
plan uit. Er is ook een subsidiereglement, waar tot 80 of 90%
subsidie kan verkregen worden,
tot een maximum van 1000 of
1200 euro.
Voor woningen die te afgelegen
zijn om riolering betaalbaar te
houden, moet een IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater),
geplaatst worden. Er is een aanbod waarbij de gemeente zorgt
voor de aanleg én beheer, zodat
je je daar als burger weinig zorgen moet over maken. Er moet
enkel een retributie betaald
worden die vergelijkbaar is met
een nieuwe rioleringsaansluiting. Er is keuze tussen verschillende types, van een technisch
ondergronds systeem tot een
natuurlijk rietveld. Meer info via
www.wevelgem.be/iba

Meer info
De gemeente scoort goed op vlak van riolering en zuiveringsgraad (= percentage van het afvalwater dat afgevoerd wordt naar een waterzuiveringsstation). Terwijl
het gemiddelde in Vlaanderen respectievelijk 86 en 82%
is, zit Wevelgem al aan 93% rioleringsgraad en 91% zuiveringsgraad.
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>NIEUWS

14 februari

Valentijnswandeling
Op 14 februari kan je vanaf 19u00 naar de eerste
valentijnswandeling. Om de intimiteit te bewaren,
start om de 3 minuten een koppel in ’t Smulhuis. In
6 horecazaken kan je proeven van liefdesdrankjes
en hapjes. De wandeling is ongeveer 3 km en kost
18 euro per persoon. Vooraf inschrijven is noodzakelijk: Toerisme Wevelgem (gemeenteloket),
Vanackerestraat 12, 056 43 34 00, toerisme@
wevelgem.be
Je vindt op de website meer info maar ook het
aanbod valentijnsmenu’s in Wevelgem.
www.wevelgem.be/valentijn

BELEEF
sportkampen

Sport in de
krokus

>FILM
OP ZOEK
NAAR DORY

In de krokusvakantie is het
weer filmtijd in CC Wevelgem. Dinsdag 28 februari
speelt om 14u30 Finding
Dory. Een ticket kost 3 euro.
Wie een UiTPAS heeft, kan
aan de balie van CC Wevelgem een gratis ticket krijgen in ruil voor 5 punten.
Tickets kan je bestellen via
webshop.wevelgem.be of aan
de balie van CC Wevelgem.
www.ccwevelgem.be/
findingdory

8 WE ELGEM

In de krokusvakantie zijn er voor de jeugd sportkampen
onder begeleiding van gediplomeerde lesgevers. Naast
basketbalstage en ijsschaatsen kunnen kinderen van het
lager onderwijs en eerste graad secundair onderwijs zich
inschrijven voor omnisport/zwemmen, volleybal/zwemmen
of avonturensportnamiddag in Blueberry Hill.
Inschrijven kan nog tot en met 20 februari via www.webshop.wevelgem.be, 056 43 35 60 of op de sportdienst.

BOTERHAMMEN IN DE BIB
JESSIE DE CALUWÉ

Joggen
Voor beginners

www.wevelgem.be/levedeburnout

www.webshop.wevelgem.be

Burn-out is geen hype, wel een realiteit. Erover praten helpt. Jessie De Caluwé vertelt
hoe ze perfectionistisch haar doelen nastreefde tot haar lichaam in opstand kwam.
Do. 23/02 | 12u00 tot 13u15 | Bib in het park.

Extra duwtje nodig om te gaan lopen? Schrijf
je dan in voor de lessenreeks ‘joggen voor
beginners’. Joggen in groep en onder professionele begeleiding kan op dinsdag en
donderdag vanaf 18 april.

>DOEN

Dansen dansen

Kampen
krokusvakantie
In de krokusvakantie kunnen kinderen van het 3de en 4de leerjaar
een danskamp rond het thema snoep volgen. Voor jongeren van het
1ste en 2de middelbaar is er ook een danskamp. Zij gaan de digitale
toer op. Ze laten zich inspireren door Facebook en Youtube en werken rond virtuele personages uit de gamewereld. Dat resulteert dan
in een leuk filmpje en een toonmoment op vrijdagnamiddag. Alle
groepen tonen dan hun kunstjes voor de liefhebbers.

3X

De kampen lopen van maandag 27 februari tot en met vrijdag 3 maart.
De workshop voor middelbare schooljongeren is van 9u00 tot 12u00,
de lagere schoolkinderen dansen van 14u00 tot 17u15. Inschrijven
kan via de jeugddienst. Kostprijs is 50 euro. De cursussen worden
begeleid door Passerelle, een organisatie die jongeren laat proeven
van dans en artistieke expressie.

CC Wevelgem heeft leuke dingen in petto voor een avondje
uit met je partner of vrienden.
Hieronder enkele tips om een
fijn cultuurmoment te beleven.

www.ccwevelgem.be/danskampen

TENTOONSTELLING
VAMOS VACATUROS

Mensen van buitenlandse afkomst vertellen over
hun ervaringen met werken in Vlaanderen. Met
pakkende getuigenissen van arbeidsmigranten,
stielmannen, seizoensarbeiders, West-Vlaamse
ondernemers,... 7 tot 18/02 | Bib in het park

CULTUUR

1

Theater

2

Lady Linn

3

Bartiest

Op vrijdag 10 februari staat Chris Lomme op de
Wevelgemse planken. Met toneelgroep t,arsenaal brengt ze een stuk over drie hedendaagse
vrouwen op drie verschillende kantelpunten in
het leven.
www.ccwevelgem.be/tarsenaal

In 2016 leverde Lady Linn haar vierde studioalbum af. Op zaterdag 11 februari speelt ze met
haar Magnificent Seven in CC Guldenberg. De
combinatie van haar zwoele stem en zeven
topmuzikanten moet voor vuurwerk zorgen.
www.ccwevelgem.be/ladylinn

Fans van Flip Kowlier of Wannes Cappelle kunnen met Berlaen een fijne ontdekking doen.
Songs in Zults dialect over herkenbare thema’s. Op woensdag 15 februari speelt Berlaen
een intiem Bartiest-concert in OC De Stekke.
www.ccwevelgem.be/berlaen

www.wevelgem.be/vamosvacaturos
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>INTERVIEW

‘ONTMOETINGSPLAATS VOOR
ALLE GULLEGEMNAREN’
OP WEG NAAR EEN NIEUW OC DE CERF
Op 4 september 1999 werd in Gullegem OC de Cerf geopend. Het nieuwe ontmoetingscentrum kwam in en op de plaats waar sinds zowat dertig jaar Den Bond, het lokaal van
het Kristen Werkersverbond, was gevestigd. Sinds bijna twintig jaar is OC de Cerf het centrum van het gemeenschapsleven in Gullegem.
Bernard Deman was als technieker van het cultuurcentrum
vele jaren verantwoordelijk
voor OC de Cerf. Roger Cuvelier was schepen en gemeenteraadslid. Ze hebben allebei
levendige herinneringen aan
Den Bond.
Roger: Van kindsbeen af was het
een plaats waar ik veel vertoefde. Ik weet nog dat kardinaal Jozef Cardijn in de jaren ’60 het gebouw kwam inwijden. Den Bond
was toen veel meer dan een café
met een feestzaal. Er was bijvoorbeeld ook een bakkerij en
later ook een kruidenierswinkel
Prico met uitbater Walter Mollie.
Alle organisaties van de christelijke arbeidersbeweging hadden
er hun vast lokaal. Ook de spaarbank, het ziekenfonds en de
vakbond waren in het gebouw
gehuisvest. De feestzaal werd
veel gebruikt als trouwzaal. Er
waren soms twee trouwfeesten
op één avond! Zelf ben ik er ook
getrouwd.
Bernard: Als Wevelgemnaar
10 WE ELGEM

kwam ik ook geregeld naar Den
Bond. Ik was leider van KAJ en
medewerker van het ACW en we
werkten vaak samen met de afdeling Gullegem. Ik heb ook een
broer en een schoonbroer die
hier trouwden.
Roger: Oudere Gullegemnaren
zullen zich ongetwijfeld nog het
optreden van popgroep The Cats
herinneren. Ook het Mini/Maxi
bal was een hoogtepunt.

Vanaf de jaren ’90 waren de
hoogdagen voorbij…
Roger: Niet alleen in onze gemeente vielen de activiteiten
stil en kwam er steeds minder
volk over de vloer. Trouwen deden de Gullegemnaren toen in
commerciële feestzalen en er
kwamen steeds meer en steeds
nieuwe ontspanningsmogelijkheden. Toen de feestzaal minder
floreerde, liepen de ontvangsten
ook snel terug en was het onhoudbaar om de zaal te blijven
runnen.

‘Tijdens
het Mini/
Maxi Bal
kon je over
de koppen
lopen.’

En toen werd Den Bond OC de
Cerf…
Roger: De overname door het
gemeentebestuur was voor iedereen een goede zaak, ook al
waren er ‘bonders’ die vonden
dat we ons lieten ringeloren door
de gemeente. De overname was
overigens geen gemakkelijke
zaak voor de gemeenteraad.
Burgemeester Gilbert Seynaeve, José Debel, Willy Staelens en
ikzelf moesten als bestuursleden

Roger

van de coöperatieve de zitting
verlaten. Bij de stemming was
de meerderheid hierdoor maar
heel nipt!
Bernard: Ik herinner me nog hoe
hectisch het was bij de opening.
We hadden drie dagen keihard
gewerkt om alles klaar te krijgen. We plaatsten nog de laatste
meubels en dweilden de inkom
toen we het muziekkorps al richting de Cerf hoorden komen.
Roger: Veel verenigingen konden
terecht in het nieuwe OC, andere
vonden een onderkomen in het
lokaal Ter Beke achter café De

Participatie
De komende maanden wordt nagedacht over de inrichting van een
nieuw ontmoetingscentrum voor
de deelgemeente Gullegem.
Op dit moment is nog niks beslist.
Wordt het huidige OC de Cerf gerenoveerd en anders ingericht?

‘Het muziekkorps was
op komst
en wij
stonden
nog de
inkom te
dweilen.’
Bernard

Klokke. Ze kregen er een eigen
berging in afsluitbare kasten.
Met onze wielerclub De Bondtrappers bouwden we er een
tuinhuis. Dat is nog altijd onze
bergplaats.
Bernard: Een bestaand gebouw
aanpassen tot tevredenheid van
iedereen was niet makkelijk. Niet
alle lokalen van het OC waren
geschikt voor de activiteiten
die er moesten plaatsvinden. Het
was moeilijk om het gebouw te
laten evolueren met de tijd, ook
al waren er voortdurend kleine
aanpassingen.

Komt er een nieuw gebouw op een
andere plaats? Krijgt ook het bibliotheekfiliaal een plaats in het
gebouw? De bevolking en de verenigingen zullen de kans krijgen om
mee te denken en te plannen.

Wat zijn de topactiviteiten van
OC de Cerf?
Bernard: Zomaar een activiteit of
een opvallende gebeurtenis uitpikken is moeilijk. Carnaval, de
KSA-fuif, het seniorenfeest en
de receptie van Gullegem Koerse
zijn traditionele toppers. Maar er
waren ook muziekconcerten die
heel ingetogen verliepen. Zelf
was ik vaak verrast door de kwaliteit van sommige tentoonstellingen en schoolvoorstellingen.

Bernard Deman was als technieker van het cultuurcentrum
vele jaren verantwoordelijk voor OC de Cerf.

Alles kan beter… Ook in OC de
Cerf?
Bernard: Als het huidige gebouw
wordt aangepast, zijn er heel wat
verbeterpunten: scheuren en
barsten in het gebouw, de kelder, de trappengang, de vloer
van de inkom en de cafetaria, de
verwarming, de stapelruimte…
Roger: Als we nadenken over een
nieuw ontmoetingscentrum,
moeten we alle opties open laten. Ik ben voorstander van een
nieuw gebouw op een andere
plaats. Er zijn hiervoor zeker
kansen in de deelgemeente.
Het OC De Stekke in Moorsele is
een inspirerend voorbeeld. Voor
activiteiten met massaopkomst
moeten de Gullegemnaren de
weg naar de Porseleinhallen
vinden.
Wie mag binnen enkele jaren
het nieuwe ontmoetingscentrum van Gullegem openen?
Bernard: Wannes Cappelle of
Wouter Deprez, dat zou fantastisch zijn.
Roger: Helemaal akkoord. Maar
graag ook voorstellen van de
Gullegemse verenigingen.

Roger Cuvelier was schepen van Gullegem en Wevelgem. hij
was gemeenteraadslid toen Den Bond in 1999 OC de Cerf werd.
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>QUOTE

‘De
blokruimte
zorgt voor
structuur
tijdens
het
studeren’

NIEUW

E-READERS
IN DE
BIBLIOTHEEK
In de Bib in het park kun je vanaf februari
e-readers lenen. Op een e-reader van de bib
staan vijf boeken. De e-readers zijn thematisch
samengesteld (bijvoorbeeld: spanning, waar
gebeurd, thrillers, romantisch…) en de gekozen
boeken zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van
de wensen van de leners en de uitleencijfers in de
bibliotheek. In een latere fase zullen bezoekers
ook zelf hun keuze kunnen maken uit de collectie
e-boeken van de bibliotheek.
Lenen van een e-reader is gratis.
De uitleentermijn is 4 weken.
www.wevelgem.be/eboeken

BURGER
AZ GROENINGE
VERHUIST

Silke Loosvelt
21 jaar | Wevelgem
Studente logopedie

Renovatie
Silke Loosvelt uit Wevelgem
zit in haar 3de jaar logopedie.
Al 3 jaar maakt ze gebruik
van de blokruimte van de
gemeente.
Door te studeren in de blokruimte legt ze zichzelf een
bepaald regime op. Ze start
op een bepaald moment
maar neemt ook op vaste
momenten pauze. Die pauzes
zijn altijd zeer gezellig.

12 WE ELGEM

Bouwteamcursus
Tijdens dit bouwteam krijg je van een bouwdeskundige van vormingscentrum Dialoog 2 volle dagen alle technische en praktische kennis mee over
duurzaam en energiezuinig verbouwen.
Zaterdag 4 en 11 februari van 9u00 tot 17u00
€ 40 | OC De Stekke | Inschrijven www.dialoog.be
of 016 23 26 49

Half april sluiten campus vercruysselaan en loofstraat en verhuizen
naar campus kennedylaan. Voordelen: Nagenoeg geen verplaatsingen
tussen campussen | Alle artsen op
1 campus, met ondersteuning op
campus reepkaai | Nieuwe bezoekersparking vanaf maart - faciliteiten voor minder mobiele patiënten |
Dienst spoedopname verhuist op 14
april 2017 naar campus kennedylaan.
www.azgroeningeverhuist.be

Voordracht
ziekte van Parkinson

Verpleegkundige neurochirurgie
Winny Depaepe over de diagnose, behandeling en begeleidingsmogelijkheden van de ziekte van
Parkinson.
16/02 | 14u00 | LDC Het Knooppunt
hetknooppunt@ocmwwevelgem.
be | 056 43 20 80

>VRAAG
elkaar helpen

Zorgzaam
Gullegem 2.0
Het project Zorgzaam Gullegem 1.0 in 2016 heeft aangetoond
dat er heel wat voor elkaar gedaan wordt in de gemeente. Veel
mensen bedankten voor aangeboden hulp, andere werden
bedankt. Heel veel mooie verhalen werden de wereld ingestuurd.

Hoe vraag
ik een
speelstraat
aan?

Dit jaar start de volgende editie van het project. Het accent
ligt nu op het stimuleren van mensen om even tijd vrij te maken om een buur, vriend of kennis die hulp nodig heeft te helpen. Het is de bedoeling om in 2017 een methode te creëren
waarbij mensen die hulp nodig hebben en mensen die hulp
willen bieden mekaar makkelijk kunnen vinden.

?

H
Leren over de natuur

NATUURACADEMIE
Heeft je kind al altijd eens in de natuur willen spelen in
een zelfgemaakte hut of zelf eens een houten lepel willen maken? Wil het leren (over)leven in en met de natuur,
met respect voor de natuur? Zit je kind in het 2de, 3de of
4de leerjaar? Schrijf het dan in voor de natuuracademie. De
natuuracademie wordt georganiseerd door het Stadlandschap Leie en Schelde in samenwerking met de gemeente
en vindt plaats in het NEC ‘De Rand, domein Bergelen op
woensdagnamiddagen 8-15-22-29 maart, 26 april, 3 en 10
mei van 14u00 tot 16u00. Kostprijs: 4 euro per sessie. Info:

et concept van een speelstraat is dat een
(stuk) straat tijdelijk verkeersvrij wordt gemaakt en exclusieve speelruimte voor kinderen wordt. Zo’n speelstraat is een leuk en gratis
idee voor een schoolvakantie. Er zijn wel enkele
voorwaarden:
• De straat heeft een maximumsnelheid van
50km/u, met overheersend woonkarakter (zonder doorgaand verkeer).
• De bereikbaarheid en doorstroming van omliggende straten moet blijven.
• De aanvraag komt vanuit 3 gezinnen uit de straat
en wordt gesteund door een ruime meerderheid
van de bewoners (aan te tonen met petitielijst).
• De aanvraag gebeurt voor 1 mei: www.wevelgem.
be/speelstraten of jeugddienst@wevelgem.be.
Organisatoren kunnen ook een spelkoffer met heel
wat buitenspeelmateriaal (bowling, indiaka, reuze
domino, jongleerballen,…) ontlenen in de jeugddienst. Huurprijs: 10 euro per week, waarborg: 50
euro.
Medewerkster gemeente Wevelgem
Sara devos, jeugddienst

www.wevelgem.be/natuuracademie
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VASTEN,
DOEN WE
DAAR NOG
AAN MEE ?
In lang vervlogen
tijden was het gebruikelijk om vanaf
Aswoensdag 40
dagen te vasten tot
Pasen. Wij vroegen
ons af of er anno
2017 nog wordt gevast in Wevelgem?
En jawel hoor.
Katrien en Lies,
Merijn en Elke gaan
voor 40 dagen
zonder shoppen,
alcohol en snoep!

‘We steunen
elkaar door
dik en dun’

O

nze kleerkast hangt mooi vol, dus
is het nu het ideale moment om te
vasten. We moeten eerlijk toegeven dat we soms misschien wat te impulsief
kopen. Wekelijks gaan we toch zeker één of
twee keer shoppen en nemen we op de koop
toe iets mee naar huis. Dus er staat ons een
moeilijke periode te wachten, 40 dagen niet
shoppen, maar we steunen elkaar door dik
en dun. We zijn niet alleen collega’s maar ook
hartsvriendinnen. We verwachten vooral dat
we op onze tanden zullen moeten bijten in
steden die we niet kennen. Om maar te zwijgen van het moment dat de nieuwe collectie
met zomerse kleurtjes naar ons zal lachen! Op
het einde van de rit wacht ons wel een mooie
beloning! Als we het volhouden, dan trekken
we 2 dagen naar Milaan. En als kers op de taart
zullen we 10% van het budget dat we hebben
besteed, schenken aan een goed doel.

‘Het wordt
een strijd
met mezelf’

A

ls kind nam ik ook al deel aan de vasten, al durfde ik in het geniep wel
eens snoepen. Nu neem ik voor het
eerst sinds lang weer deel en zal ik proberen
geen chocolade te eten. Ik doe het niet bepaald uit geloofsovertuiging, maar vind het
wel belangrijk om stil te staan in welke luxe
we leven. Tijdens het bekijken van de reeks
“Terug naar eigen land” word je met de neus
op de feiten gedrukt. We eten wat we willen,
waar en wanneer we dat willen. Zo zou ik me
druk maken dat ik enkel chocolade met noo
tjes heb liggen terwijl ik zin heb in chocolade
met banaan. Het zal sowieso een grote uitdaging worden, want tegen chocolade kan ik
geen nee zeggen. Het zal op karakter moeten
gebeuren, want als thuisverpleegster krijg ik
altijd wel een pralientje aangeboden. En in
de winkel zal ik het zeker lastig hebben in de
snoepafdeling.

Lies Deruddere - Wevelgem - 30 jaar
Katrien Opsomer - Gullegem - 51 jaar
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Elke Verscheuren – Moorsele - 32

>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

‘Alcohol is
vaak een
gewoonte’

I

k ben een jaar of 4 geleden begonnen met
vasten. Tijdens die periode dronk ik geen
alcohol. En sinds 2 jaar start mijn vastenperiode al op 1 januari! Ik vond dat niet slecht
voor mijn lichaam en geest. In het begin waren
de reacties in mijn omgeving wat gemengd.
Ondanks mijn voornemens bleven mensen
aandringen of ik een pintje wilde. Maar tegelijk kreeg ik ook wel veel respect en stonden
vrienden en familie versteld dat ik het deed.
Eigenlijk is het vooral een gewoonte die je
moet afleren. Ik ben momenteel de enige uit
mijn vriendenkring die zo’n periode inlast, al
hoor ik hier en daar wel dat sommigen zullen
meedoen aan Tournée Minérale. Ik ga door tot
Pasen. Op die dag trek ik dan naar Bernard van
de Kroone om een Duvel te bestellen. Al hou
ik het op die dag wel op het gemak!

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

Merijn Warnez – Moorsele - 31
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acxkarl

#igwevelgem #concrete
hannelore
verbeke

#igwevelgem
#retroannee
#happy2017

>TAG

Elmoo

@Retro Annee in
de porseleinhallen. Games van de
jaren 80 zijn nog
steeds populair
blijkbaar!

jeugdraadwevelgem

chrmaertens

Een feestje in de porseleinhallen maar dan helemaal
anders. #jeugdraadwevelgem #igwevelgem #8560

Nice work from
#mattiasdeleeuw
at library
#igwevelgem

ellen_mumof4

It may look like
a peaceful holidaymorning...

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

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

