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>BEELD

Weer …
nieuwe
geboorteboompjes in
Wevelgem
Op 20 november
kunnen ouders van
kindjes, geboren
tussen 1 september
2015 en 31 augustus
2016, een geboorteboompje aanplanten op het provinciedomein Bergelen.
Een kindje op de
wereld zet ten is
iets magisch. Naar
aanleiding van de
dag van de natuur
zet de gemeente
dit graag in de bloemetjes. Voor elke
nieuwe spruit wordt
samen met familie
een boompje geplant tussen 9u00
en 12u00. Achteraf
wordt er een glaasje op gedronken. De
ouders worden persoonlijk verwittigd.

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

INNI group nv, innigroup.com
GEDRUKT OP FSC-PAPIER
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> NIEUWS

fiets

Vrije
voetpaden
dankzij
fietsparkeerplaatsen
De gemeente doet heel wat om het fietsverkeer te stimuleren. Ter hoogte van De Mythe
op de Grote Markt en ter hoogte van café
Alfa in de Kortrijkstraat wordt een autoparkeerplaats omgevormd tot 10 fietsparkeerplaatsen.

BELEID
>CIJFER
Bladkorven voor
herfstbladeren
Bomen bieden zuivere lucht,
schaduw, een groene straat,…
Eén keer per jaar is er ook wat
hinder door bladval. Om dat
te beperken, plaatst de gemeente bladkorven in straten
met veel of grote bomen op
openbaar domein. Deze dienen enkel voor bladeren van
gemeentelijke bomen of van
op de openbare weg. Bij misbruik worden de bladkorven
weggenomen.

Hiermee wil de gemeente een vrije en veilige voetgangerszone creëren. Het voetpad
wordt vrijgemaakt en buggy’s en personen
met een beperking kunnen vlot voorbijrijden. www.wevelgem.be/fietsplan

TEST

STOP &
SHOP
Als test wordt een aantal parkeerplaatsen
aan handelszaken omgevormd tot STOP &
SHOP-plaatsen. Daar wordt de maximum parkeerduur beperkt tot 15 minuten van maandag
tot en met zaterdag van 9u00 tot 18u00. Ook
alle parkeerplaatsen in blauwe zone waar je
nu ½ uur mag parkeren, zullen STOP & SHOPparkeerplaatsen worden. Je herkent deze parkeerplaatsen aan de groene markering aan de
rand van de parkeerstrook en een groen bord
bovenop de verkeersborden.
www.wevelgem.be/stop&shop
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>RAAD
ENKELE
PUNTEN
UIT DE
GEMEENTERAAD
Extra schuilhuisjes De Lijn
langs N8 Er zullen schuilhuisjes geplaatst worden aan: vliegveld noord,
Sint-Theresiakerk zuid,
kerkhof zuid, Kozak zuid,
hippodroom zuid en noord,
sportveld zuid en noord. De
totale kostprijs bedraagt
11 333,46 euro.

let op!

Wegenwerken
n8
Langs de N8 Kor trijkstraat
tussen rotonde Vlamingstraat
en rotonde oprit E403 richting Brugge staan
regelmatig vrachtwagens geparkeerd langs
beide zijden van de weg deels op de parkeerstrook, deels op het fietspad. Dit is niet veilig
voor de fietsers.
De gemeente vroeg aan Agentschap Wegen
en Verkeer om het fietspad te verplaatsen
naast het voetpad. Zo verdwijnt de parkeerstrook. De werken worden eind oktober, begin november uitgevoerd.

vergeet het niet!

Blijf op de hoogte
van de wegenwerken

Op 1, 2, 10 en 11 november zullen
het gemeenteloket, de gemeentehuizen in Gullegem en Moorsele, het cultuurcentrum en de jeugddienst
gesloten zijn.

www.wevelgem.be/verkeershinder

sluitingsdagen

Aanleg evenementenweide
en omgeving gemeentehuis
Wevelgem De aanleg van de
evenementenweide moet
organisatoren toelaten in
een aangenaam kader allerlei
activiteiten te organiseren in
het park. De achterkant van
het gemeentehuis wordt
omgevormd tot een gezellig
ontmoetingsplein. De start
van de werken is voorzien
voor voorjaar 2017. De totale
uitgave wordt geraamd op
438 727,37 euro.

Op 1, 2 en 11 november zullen alle bibliotheken, het OCMW en het zwembad gesloten
zijn. De bibliotheken zullen ook op 12 november gesloten zijn.

Herinrichting centrum
Moorsele fase 2 Een plan
voor de heraanleg van het
centrum van Moorsele (omgeving kerk en OC De Stekke)
kwam na overleg met de bevolking tot stand. De uitgave
wordt geraamd op 920 729,92
euro. De realisatie van het
project is voorzien in 2017.

Het recyclagepark aan de Rijksweg in Gullegem zal gesloten zijn op 31 oktober, 2, 11 en 12
november. Het park aan de Nijverheidslaan in
Gullegem is behalve op die dagen ook gesloten op 1 november.

Volg de
gemeenteraad
op de voet
www.wevelgem.be/

www.wevelgem.be

gemeenteraad
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>REPORTAGE
Wevelgem telt heel wat jeugdverenigingen. Om hun werking
optimaal te kunnen uitoefenen,
is het belangrijk dat zij op een
goede huisvesting kunnen rekenen. De uitbouw ervan heeft de
gemeente dan ook als belangrijke
doelstelling opgenomen in haar
meerjarenplan. En de gemeente
kan alvast zeggen dat dit tot op
vandaag een succesverhaal is.

WEVELGEM
SUBSIDIEERT

JEUGD
LOKALEN
Aanpassing reglement
met twee nieuwe
voordelen
De gemeenteraad keurde in 2013
een aanpassing van het subsidiereglement goed met twee voordelen voor de jeugdverenigingen: een
daling van het verplicht zelf in te
brengen aandeel in de kosten van
25% naar 15% en een verhoging
van het maximumbedrag van
75 000 euro subsidie naar maximum
150 000 euro om de 10 jaar.

CASES
Het college van burgemeester
en schepenen keurde de voorbije
periode verschillende aanvragen
6 WE ELGEM

KSA GULLEGEM

JC TEN GOUDBERGE

goed waardoor jeugdbewegingen
hun werken kunnen aanvatten of
juist afronden.

KSA Arbeid Adelt
Gullegem
KSA Arbeid Adelt kreeg in 2015
een subsidie van 150 000 euro. Na
een periode van renovatiewerken
konden de leden na een tijdelijke
verhuis naar de lokalen van vzw De
Valken opnieuw hun intrek nemen
in hun vertrouwde gebouwen.
“Wij richtten in 2014 een comité op
om de werken op te volgen,” vertelt
hoofdleider Joachim Cottyn. “Na
een bezoek van de jeugddienst en
een inforonde bij andere jeugdverenigingen ontstond een vzw, een
belangrijke voorwaarde om te kunnen bouwen. Nadat we een architect
vonden, volgden praktische vragen
als “hoe gaan we bouwen?”, “hoe
krijgen we het financiële plaatje
rond?”. Het grote voordeel is dat
we op heel veel werk van vrijwilligers hebben kunnen rekenen en
heel veel eigen mankracht hebben
ingezet. Financieel voorzagen we
een eigen inbreng in de kosten,
maar we konden voor het grootste
deel rekenen op subisdies van de
gemeente. Die hielp ons trouwens
ook met de zoektocht naar een tijdelijke locatie.”

‘Als de
werken
afgelopen zijn
gaan we
natuurlijk
een feestje bouwen
om de boel
in te
wijden.”’

toen een alternatief programma uitgedacht in het zaaltje van
het jeugdhuis,” vertelt Wouter
Lefevere. “Op vrijdag 5 februari
was er een feestelijke receptie
om onze pop-up in te wijden. Op
die manier konden we ook onze
vrijwilligers, aannemer en sponsors bedanken. Gedurende die 10
weken was er onder andere een
streekbierenavond, tombolakaarting, schuimparty en quiz.”
Op 16 april werd het vernieuwde
jeugdhuis dan feestelijk geopend met een Galabal. Tijdens de
renovatie werd onder andere de
instuif aangepakt. Het jeugdhuis
werd heropgefrist en voorzien
van verschuifbare wanden om
de ruimte optimaal te benutten.
“Het resultaat is zeker de moeite waard. Een oprechte dank
aan alle mensen die hielpen en
zeker ook de gemeente voor de
steun!” Voor de renovatiewerken
kon JC Ten Goudberge rekenen
op een subsidie van 47 790,89
euro.

Chiro Okido
Gullegem
Fien Debuyck, Leidster
bij Chiro Okido

JC Ten Goudberge
JC Ten Goudberge verbouwde begin dit jaar, maar bleef in zijn eigen
gebouwen om de werking verder te
zetten. Tien weken werd het jeugdhuis een JC pop-up. “We hebben

De toekomst
Sinds de invoering van het nieuwe subsidiereglement
kende het college een bedrag van 551 498,62 euro toe:
KSA Arbeid Adelt voor de bouw, JC Ten Goudberge voor
de renovatie en Chiro Okido voor de verbouwing van
hun lokalen. De scouts van Moorsele –Gullegem en
KSA de Vlasbloem zijn momenteel ook bezig met een
dossier. Ook voor hen is zeker geld voorzien.

Chiro Okido uit Gullegem startte
twee jaar terug met de verbouwingswerken en momenteel is
het einde bijna in zicht. Vanuit
de gemeente kon de vereniging
alvast rekenen op een subsidie
van 85 094,94 euro. De chiro
ging voor de verbouwingen aan
de slag met zoveel mogelijk eigen vrijwilligers. “We konden
rekenen op leiding, oud-leiding
en andere helpers,” vertelt leidster Fien Debuyck. “Vooral op
zaterdag werden de handen uit
de mouwen gestoken en op die
manier duurde het allemaal wat
langer. Maar door zo weinig mogelijk uit te besteden, kan je de
kosten beperken. Als de werken
afgelopen zijn, gaan we natuurlijk een feestje bouwen om de
boel in te wijden.”

JC TEN GOUDBERGE
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>NIEUWS

humor

Deprez in
het CC
Wouter Deprez komt met een nieuwe voorstelling op de proppen. Een persoonlijke voorstelling over borstkanker, maar ook over zijn
recente hobby tuinieren en bijen kweken.
De nieuwste voorstelling van deze veelzijdige topartiest is ook in Wevelgem te zien: op
woensdag 8 en donderdag 9 februari 2017 in
CC Guldenberg. Wie al een abonnement van
CC Wevelgem heeft, kan deze voorstelling
nog toevoegen aan het abonnement en krijgt
ticketkorting. Losse tickets kosten twintig euro.
www.ccwevelgem.be/wouterdeprez

BELEEF
film

een beestige
vakantie

>ZWEMBAD
DAGEN
18 – 19 – 20 november
Geniet van een weekend vol
waterpret. Je kan: seniorzwemmen met koffie en
taart, proeven van aquajogging in sessies van een half
uurtje, kinderen laten ravotten in nemoland tijdens de
heuse speeldag en afsluiten
met een familiedag voor jong
een minder jong. Het volledige programma:
www.wevelgem.be/
zwembaddagen

In de herfstvakantie kan je voor een leuke kinderfilm weer
terecht in het cultuurcentrum. Deze keer speelt Zootropolis,
een animatiefilm van Walt Disney. De film brengt het verhaal
over een bont dierenrijk, precies zoals de grote mensenwereld. Wie een UiTPAS heeft, kan in ruil voor 5 punten gratis
binnen. Afspraak donderdag 3 november om 14u30 in CC
Guldenberg. Het wordt een beestige namiddag.
www.ccwevelgem.be/zootropolis

27 januari 2017
Sportreceptie

Ken je iemand of een team die het verdient
om gehuldigd te worden door hun prestaties
in 2016 of ben je zelf zo iemand? Surf dan snel
naar www.wevelgem.be/sportreceptie.

Hommage aan Toon Hermans
Eerbetoon aan een
grootmeester

Op 30 oktober brengt Herman Van Hove een
hommage aan Toon Hermans. De voorstelling is een mix van live-muziek en meesterlijk
vertelde anekdotes.
www.ccwevelgem.be/toonhermans
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>DOEN

Kunst uit Gullegem

Expo
Korneel Avijn
Kunstenaar Korneel Avijn exposeert in de Bib in het park van
26 november tot 11 december. Korneel komt uit Gullegem en heeft
er ook zijn atelier, in het huis van grootvader André Vandeghinste.
Zijn schilderijen zijn gebaseerd op kunstgeschiedenis, de actualiteit
en foto’s. De werken komen experimenteel tot stand. Ze zijn een
opeenvolging van gebeurtenissen en associaties.

3X

Je herkent zijn werken aan de permanente conflicten tussen licht
en donker, scherp en onscherp, vlak of lijn, kleur tegenover zwart,
abstractie versus figuratie, bevlogen experiment en bedachtzaamheid. De Avijns uit Gullegem zijn een kunstzinnige familie want ook
broer Lander zit in de artistieke branche. Lander, alias Lasman, heeft
zelfs enkele projectjes met Korneel. Ze creëren bijvoorbeeld samen
een tafel. Het blad is een schilderij van Korneel en het frame is het
handwerk van Lander.

Eten is een erg populaire hobby. Levensnoodzakelijk, maar
ook gezellig en lekker. Deze
maand drie smaakvolle activiteiten in de gemeente.

www.ccwevelgem.be/korneelavijn
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muziek- en dansnamiddag
PHILIPPE DRAAIT DOOR

14 november is er een muziek- en dansnamiddag met verzoeknummers op de platenspeler van 14u00-16u00 in LDC Het Knooppunt, Gulleheemlaan 20 in Gullegem. Koffie
en taart voor 3 euro. Inschrijven 056 43 20 80
of hetknooppunt@ocmwwevelgem.be.

LEKKER

Ontbijtbuffet
Dinsdag 15 november kan je voor maar 8 euro
van 8u00 tot 10u00 naar het ontbijtbuffet van
het lokaal dienstencentrum Het Knooppunt in
Gullegem. Inschrijven: hetknooppunt@ocmwwevelgem.be of 056 43 20 80.

2

Week van de smaak

3

Soep in variaties

Een hele week met veel smaak in LDC Elckerlyc:
met feestmaaltijd, snoepnamiddag met zelfgemaakte taart, een aperitiefmoment met picon
en hapjes. Info en inschrijven: LDC Elckerlyc 056
43 55 10 - ldc.elckerlyc@ocmwwevelgem.be

Soep als aperitief of voorgerecht of creatiever: als hoofdmenu of dessert. De workshop
‘Vandaag soepen we’ laat je proeven van verrassende soepvarianten. Woensdagavond
23 november in de Porseleinhallen. Inschrijven:
www.ccwevelgem.be/soepen
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>INTERVIEW

‘EEN BEGRAAFPLAATS IS EEN
PLAATS VAN ONTMOETING’
XAVIER DESMEDT NEEMT AFSCHEID VAN ZIJN JOB
Xavier Desmedt trad op 1 november 1983 in
dienst als arbeider bij de dienst begraafplaatsen van de gemeente Wevelgem. Op
31 oktober gaat hij met pensioen. Hij kijkt
met tevredenheid terug op de jaren actieve
dienst, al is er ook wat pijn in het hart.
“Ik twijfelde destijds niet toen
ik de vacature voor grafdelver
las in de krant. Het beroep sprak
me erg aan. Mijn grootvader was
op de begraafplaats Gullegem
ook grafmaker geweest en ik
trok als broekventje van zeven
al met hem mee. Liever dat dan
huiswerk maken! Ik deed mee
aan het examen bij het gemeentebestuur en ik kreeg de job. Ik
heb hem al die jaren met veel
liefde vervuld.”
Je kan het beroep van je grootvader ongetwijfeld niet vergelijken met de functie die jij al
die jaren hebt uitgevoerd?
“Dat is zo. Mijn grootvader was
grafdelver maar werkte ook
enige tijd als begrafenisondernemer. Hij vertelde graag over
zijn beroep. Zo moest hij ooit
eens een lijk afhalen in Ieper.
Dit gebeurde te voet met een
10 WE ELGEM

aangepast steekkarretje. Op de
terugweg stopte hij even aan
een café om er wat te rusten.
Toen de cafébazin vroeg wat
hij mee had op dat karretje en
grootvader haar zei dat dit een
lijk was, werd hij prompt de deur
gewezen.”

‘Het lijkt
misschien
vreemd,
maar ik
vond altijd
dat ik een
boeiende
job had.’

Wat was jouw taak toen je in
dienst trad bij de gemeente?
“Ik werkte aanvankelijk enkel
op de oude begraafplaats in de
Menenstraat. Ik stond in voor
de begrafenissen en het onderhoud. Er werd toen meestal
traditioneel begraven in grafkelder of in aardegraf. Een graafmachine was er nog niet. Enkel
de grafkelders werden door een
aannemer machinaal geplaatst.
Op een dag moest ik eens vijf
aardegraven uitdelven. Alleen,
en met de hand! Deftig stutmateriaal had ik ook nog niet
zodat het behelpen was met wat
planken om het instorten van de
graven te vermijden.”
Je moest in die jaren ook de
priester bijstaan.
“Het was bij een begrafenis de
gewoonte dat bij aankomst
op de begraafplaats de priester de laatste gebeden voorlas.
Ik moest hem bedienen met
kruisbeeld, gewijd water en
aarde. Zo gebeurde het bij ijskoud weer wel eens dat ik maar
net klaar was met het uitgraven
en ik stond te dampen van de
inspanning. Wellicht zal dat bij
de aanwezigen een rare indruk
hebben gemaakt.”

Steeds meer mensen kiezen
tegenwoordig voor crematie…
“De laatste jaren is er inderdaad
een grote toename van het aantal crematies. Tot voor enkele
jaren kon dit alleen in het crematorium van Ukkel, nu kan het
ook in Brugge, Gent en Kortrijk.
Ik geloof dat nu ongeveer 60%
van de begrafenissen crematies
zijn. Dit zorgt uiteraard voor een
vermindering van het intensieve
graafwerk. Maar het aanleggen
en inrichten van groenere begraafplaatsen zorgt dan weer
voor ander werk. Omvormen
van grind- tot graspaden, aanleg groenstroken en aanplanten
van struikgewas vragen veel
onderhoud. Ook het onkruidvrij
houden van bepaalde zones door

REVEIL GULLEGEM
Op 1 november brengt Gullegem met
muziek, teksten en herinneringen
hulde aan haar overleden geliefden.
Breng een kaarsje of lampje mee als
teken van herinnering.

‘Ik heb
zelfs mijn
eigen
ouders en
schoonvader helpen
begraven.
Dat was
keihard.’

branden is een intensief werk.
Voor alles ben je bovendien erg
afhankelijk van het weer.”
Mensen gaan nu anders met de
dood en met rouwen om dan
vroeger. Merkte je dat ook?
“Als ik terugblik op mijn lange
loopbaan bij de begraafplaatsen

Dinsdag 1 november | Begraafplaats Gullegem | Verzamelen
vanaf 16u45 – aanvang om 17u00
M.m.v. leerlingen van het Conservatorium Stad Kortrijk, Superior
Dance Band, Lotte Debrouwere en
Maud Vanhauwaert.

merk ik een enorme evolutie.
De manier van begraven. Hoe de
naasten met een sterfgeval omgaan. De aanpak van begrafenisondernemers en arduinkappers.
De begraafplaatsen waren vroeger een plaats van enge, doodse
stilte. Nu zijn het plaatsen van
ontmoeting. Er kan wat gepraat,
verteld, gelachen worden. De
nieuwe begraafplaats in Wevelgem is een open uitnodigende
ruimte geworden, ondanks wat
vandalisme en rondhangende
jongeren.”
Ga je je beroep missen?
“Ik heb mensen begraven van
arm tot rijk. Van mensen zonder
naam tot hoog aangeschreven
personen. Ik heb zelfs mijn eigen
ouders en schoonvader helpen
begraven. Dat was keihard. Een
begrafenis werd nooit een routine voor mij. Het lijkt misschien
vreemd, maar ik vond altijd dat ik
een boeiende job had. Ik had er
best nog wel voor een tijdje mee
willen doorgaan. Maar de cijfers
op de grafzerken geven stof tot
nadenken. Ik wou tijdig nog wat
van het leven genieten, vooraleer iemand een verhaal over mij
voordraagt op de begraafplaats.”
www.wevelgem.be/reveil

Xavier Desmedt
Ploegverantwoordelijke begraafplaatsen

www.wevelgem.be/reveil

Mede-initiatiefnemer van Reveil Gullegem
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>QUOTE

‘Het is niet
omdat je
achter staat,
dat je moet
ophouden.
Je moet
altijd blijven
vechten.’

BEGRAAFPLAATSEN

Ophalen
bloempotten
Familieleden die naar aanleiding van Allerheiligen bloemen op de gemeentelijke begraafplaatsen geplaatst hebben, kunnen de bloempotten en kransen ophalen tegen 30 november.
Na die datum worden ze eigendom van de gemeente.
Geplaatste bloem- en sierstukken moeten
door de familie en nabestaanden zelf verwijderd worden. Ze kunnen gedeponeerd worden
in de verzamelpunten voor restafval op elke
begraafplaats.

BURGER
‘Gie zyt mynne
goanstok’

Mensen die onbaatzuchtig geholpen worden en enkele helpende
handen, kregen een stem en gelaat
in het boekje ‘Zorgzaam Gullegem Gie zyt mynne goanstok’. Met tentoonstelling in Het Gulle Heem tot
31 december.
Florian Van Acker
Paralympisch goud Rio 2016

gezinsdag
Florian (1997) woont in Langemark. Tafeltennis is zijn grote
passie. Hij speelt bij TTC Jong
Gullegem zowel in het valide
als het invalide circuit. Op
de Paralympische Spelen in
Rio behaalde hij de gouden
medaille.
users.telenet.be/
florianvanacker

Rode neuzen actie
Koop je rode neus in het gemeentehuis (Kasteel).
Post je selfie op facebook, twitter of instagram met
#rodeneuzenwevelgem en win 2 tickets voor de
rodeneuzenshow met Wauters en Van Geel op 30/11
in de Lotto Arena. Of koop in het gemeentehuis
(Kasteel) een wedstrijdticket, gok hoeveel rode
neuzen er in de pot zitten en maak kans op een
Wevelgemse kadobon.
www.wevelgem.be/rodeneuzen
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BOEKENBEURSBUS

Op 3 november bezoekt de bib de
Boekenbeurs. Vertrek om 13u30
op de parking zwembad, terug ca.
22u00. €12 | Inschrijven (Bib in het
park – 056 43 35 40 - bibliotheek@
wevelgem.be) www.wevelgem.be/
boekenbeursbus

MER screening
garage Dujardin

Dienst MER van de Vlaamse overheid vindt de opmaak van een MER
niet nodig. www.mervlaanderen.be

>VRAAG

Music for life

LEZEN FOR LIFE
Dit najaar roept de bibliotheek alle lezers op om te lezen
voor Music for Life.
Aan de balies en tijdens activiteiten in de Bib in het park
kan iedereen vrijwillig de collectebus helpen vullen. Ook de
opbrengst van de boekenverkoop (14-23 november) en het
leesontbijt (3 december) gaat integraal naar Lezen for Life.
De bib koos Luisterpunt als goede doel: aangepaste lectuur
voor mensen met fysische problemen.
www.wevelgem.be/lezenforlife

‘Waar
kunnen
fietsers
parkeren bij
evenementen’

?

Z

oek je voor je evenement ook al eens naar
een oplossing om de vele fietsen te parkeren? Vanaf nu kan je bij de gemeente handige mobiele fietsrekken lenen. Hiermee kun je 300
fietsen ordentelijk stallen.

CAMPAGNE

11.11.11
11-groep Gullegem gaat van 3 tot 13 november op pad voor
de deur-aan-deur-actie. Een enveloppe waar je je gift in kan
stoppen krijg je kort ervoor in je brievenbus.
11-groep Wevelgem gaat op 19 en 20 november de straat op
voor de verkoop van Omer en chocolade. Wil jij ook helpen?
Contacteer wevelgem111111@hotmail.com.

Op een aanhangwagen staan 25 fietsrekken die
eenvoudig kunnen uitgezet worden en waarin telkens 12 fietsen kunnen gestald worden. De fietsen
worden door middel van het stuur op een diefstalveilige manier opgehangen aan het rek. Aan de
fietsrekken kunnen afficheborden op A3-formaat
geplaatst worden met uitleg voor de gebruiker van
het fietsrek.

Vraag je fietsrek aan
Verenigingen kunnen de mobiele fietsensrekken
aanvragen via het O-formulier. De gemeente
brengt ze naar de plaats van het evenement. Na
afloop kan de organisator de fietsrekken weer op
de aanhangwagen plaatsen en vastmaken.
www.wevelgem.be/formulieren/o-formulier

Je kan ook overschrijven op BE30 0000 0000 11 11. Giften
vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar.
Info en petitie op sante.11.be

Medewerker Gemeente Wevelgem
DIRK HIMPE, Cel feestelijkheden

sante.11.be
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SINT
OF SINTMAARTEN?

Zondag 20
november komt
de stoomboot om
16u00 aan bij de
Lauwebrug. De
week erop komt hij
in elke deelgemeente langs.
Wij sprokkelden
enkele memorabele
sintherinneringen.
www.wevelgem.be/sintfeest.

‘Leve de
mandarijntjes op
SintMaartensavond’

I

eder jaar trek ik op Sint-Maartensavond
10 november in Moorsele van deur tot deur.
Vele kilometers en liedjes later kom ik dan
met een overvolle zak piknikken, snoep en
mandarijntjes thuis. Sint-Maartensavond is
echt supertof! Al vanaf de kleuterklas ga ik
samen met mijn zus Alanah, mijn nichtje en
papa en mama samen op pad. In de klas maken we dan altijd een lantaarn en oefenen
we het liedje dat je moet zingen in ruil voor
iets lekkers. Best handig, want na een jaartje
vergeet je de tekst wel een beetje. Je krijgt
echt superlekkere dingen, zoals lolly’s, zakjes chips en zelfs pannenkoeken. Maar eerlijk
gezegd vind ik de mandarijntjes het allerlekkerst. De avond zelf en dagen nadien blijf ik
ervan smullen!

Lucas Lezy, Moorsele, 7 jaar
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‘Bang voor
de zak van
zwarte piet’

D

e week voor 6 december deed sinterklaas met zwarte piet de ronde in
onze straat. Hij ging van deur tot
deur en stelde overal dezelfde vraag: “Ben je
dit jaar flink geweest?” Moeder had ons goed
voorbereid. We zaten rechtop, droegen onze
mooiste kledij en spraken heel beleefd. Wat
ik me vooral herinner, is dat ik erg bang was
voor die grote zak die zwarte piet mee had. Op
5 december legden we ’s avonds voor de haard
een wortel en een biet klaar voor de ezel. Vol
spanning gingen we toen slapen. Om zes uur
’s morgens sprongen we uit bed om te kijken wat de sint gebracht had. Wij waren met
vijf thuis dus heel de tafel stond vol appels,
sinaasappels, piknikken, een muts… Toen
was er nog niet veel sprake van speelgoed. Ik
herinner me dat ik wel eens een hele mooie
pop kreeg.
Francine Goethals, Wevelgem, 80 jaar

>SERVICE
TOT UW
DIENST!

Gemeenteloket
Vanackerestraat 12
8560 Wevelgem
056 43 34 00

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

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

VOLG
ONS…

@Wevelgem8560
#Wevelgem #igwevelgem

‘Naast de
sint op dat
grote podium!’

D

e sint kwam elk jaar op bezoek in de
kleuterschool. Wat waren we allemaal nerveus die dag! Het was spannend afwachten. De Heilige Sint kwam in vol
ornaat op een groot podium zitten. De binnenspeelplaats zat vol met kleuters. Een van
de eerste namen die hij afriep, was die van mij.
Hoe was dat toch mogelijk? Hij had gehoord
dat ik nogal een hevige was en dat ik wel eens
ruzie had met mijn zus. Als straf moest ik de
hele voorstelling op het podium blijven en de
staf vasthouden. Het was erg bangelijk en
wat duurde het lang… Ik was geen katje om
zonder handschoenen aan te pakken, maar
dit was echt eng. Thuis moest ik alles nog
vertellen aan mijn ouders. De weken na het
bezoek ben ik voor alle zekerheid toch wel
extra flink geweest. Tot ik het weer vergeten
was natuurlijk!

info@wevelgem.be
www.wevelgem.be

www.facebook.com/
wevelgem8560

HULP
NODIG?

Apothekers
De apotheek van wacht is terug te vinden via:
0903 99 000 (€ 1,5/ minuut)
geowacht.be

Huisartsen

Centraal oproepnummer 056 40 47 48

politiezone Grensleie

101 of centraal oproepnummer: 056 51 01 11

Brandweer – Fluvia
112 of 056 22 44 44

Ambulance
112

BIN Wevelgem
BuurtInformatieNetwerk
www.bin-wevelgem.be

Delfine Deweerdt, Gullegem, 36 jaar
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jens_badhabitz

#sky #igwevelgem

bartdurieu

Rode Kruis
Wevelgem

>TAG

kjellvhw

Simple Pigeons
#igwevelgem
#ccwevelgem
#Moorsele
#DeStekke

Chris Loosvelt

lclennert

Wevelgem verkoopt 5300
azalea’s ten voordele van
Kom op tegen Kanker.

Wat een unieke
plaats om te
experimenteren
met muziek!
“SYL Wevelgem
op de braderie.”

stevenlapauw

Verwendag in
de bib
@8560wevelgem
Breng onze gemeente in beeld. Plaats je foto’s op instagram, twitter en Facebook

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

