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>BEELD

REVEIL

REVEIL:
Wevelgem
brengt een
ode aan haar
overleden
geliefden
Na een succesvolle editie van
Reveil, vorig jaar in
Gullegem, is het dit
jaar de beurt aan
Wevelgem. Met
sfeermuziek gecomponeerd door
Brent Vanneste,
tekeningen van
kunstenaar Kris
Vandenberghe en
beeldprojectie door
Lieve Zusjes-Stoere
Broers. Zo buigen
we de kille sfeer op
1 november om tot
een warme, ingetogen gloed.
Welkom op woensdag 1 november om
18u00 op de nieuwe
begraafplaats in de
Moorselestraat in
Wevelgem. Gratis
toegang. Breng
zeker een kaars of
lichtje mee.
www.wevelgem.be/
reveil

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

3

> NIEUWS

Vergeet het niet!

sluitingsdagen
Op 1, 2 en 11 november zullen het gemeenteloket, de gemeentehuizen in Gullegem en
Moorsele en het cultuurcentrum, de sportdienst, alle bibliotheken en het OCMW gesloten zijn. Tijdens de herfstvakantie is het
zwembad open volgens de vakantieregeling. Op 1 en 11 november is het gesloten. De
jeugddienst is gesloten op 28 oktober en 1,
2 en 4 november.
Het recyclagepark aan de Rijksweg in Gullegem zal gesloten zijn op 1 en 11 november.
Het park aan de Nijverheidslaan in Gullegem
is behalve op die dagen ook gesloten op 2
november.

BELEID
>CIJFER
11.11.11
#AllemaalMensen
11.11.11 stelt dit jaar migratie
en vluchtelingen centraal.
Wereldwijd ont vluchten
mensen oorlog, vervolging,
armoede, klimaatverandering...De organisatie vraagt
een rechtvaardig beleid dat
de grondoorzaken van migratie aanpakt en veilige migratieroutes aanbiedt. Een
beleid dat niet vervalt in een
wij-zij-verhaal, maar mensen
verbindt
www.11.be
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Spaaractie

Wekelijkse markt
Moorsele
Om de wekelijkse markt in Moorsele een
duwtje in de rug te geven, zet de gemeente
samen met de marktkramers een spaaractie
op poten. De actie loopt tot het einde van de
werken in het centrum van Moorsele, eind
maart 2018.
Koop voor minstens 5 euro producten bij de
deelnemende marktkramers en ontvang een
stempel. Deponeer je volle spaarkaart in de
brievenbus op de markt en win elke maand
één van de meer dan 50 waardebonnen.
www.wevelgem.be/
spaaractiemarktmoorsele

www.wevelgem.be/sluitingsdagen

>RAAD

Jachtplannen

Schrappen
mogelijk
Sinds kort staan de jachtplannen online,
zodat iedereen die kan controleren voor
zijn eigen woning of perceel: via www.geopunt.be, ga naar natuur en milieu -> jacht
-> jachtterreinen.
Een jachtplan duidt een zone van minstens
40 ha aan waar een jager of wildbeheerseenheid actief is, uiteraard volgens de nodige
veiligheidsvoorschriften.

let op!

wegenwerken
Herstellen wegdek
Lauwestraat
Na werken van de nutsmaatschappijen in de
Lauwestraat werd het wegdek niet degelijk
hersteld. Er bleven heel wat oneffenheden
in de rijbaan. Tijdens de herfstvakantie, van
30 oktober tot en met 3 november, pakken
de gemeente en de nutsmaatschappijen dit
aan. Eerst wordt de toplaag over de volle
wegbreedte afgefreesd. Daarna wordt een
nieuwe asfaltlaag met belijning aangebracht.
Tijdens deze werken is de Lauwestraat niet
toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer.
Een omleiding wordt voorzien.
www.wevelgem.be/verkeershinder

Je kan jouw eigendom laten schrappen via
een ‘aanvraag tot wijziging van een jachtplan’. Je vindt het formulier daarvoor op
www.natuurenbos.be/jachtplannen

ENKELE
PUNTEN
UIT DE
GEMEENTERAAD
De werken aan het Dorpsplein in Gullegem zullen normaal gezien begin
volgend jaar starten. De
grootste veranderingen zijn
de bredere voetpaden en
een smallere rijweg op het
Dorpsplein waardoor het
verkeer ter hoogte van het
kruispunt moet vertragen.
Er komen extra zebrapaden
en fietssuggestiestroken.
Raming: 242 706,40 euro
(incl. btw).
Het gemeentebestuur wil, in
het kader van de aanpak van
de centra, in de drie deelgemeenten ‘speels’ water voorzien. Er wordt een budget
vrijgemaakt van 99 220 euro
(incl. btw) om een fontein te
plaatsen in het centrum van
Moorsele.
Elke school kan jaarlijks voor
de start van het nieuwe
schooljaar hesjes bestellen.
De gemeente wil een periodieke vernieuwing van
de fluohesjes doen voor
de 2de kleuterklas en het
3de middelbaar. Er worden
er ook meer voorzien voor
medewerkers van de school.
De prijs voor deze extra bestelling: 900 euro (incl.btw)/3
jaar.

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

Het centrum voor ouderenzorg en
thuiszorg Het Gulle Heem en de
gemeente lanceerden vorig jaar het
project Zorgzaam Gullegem. Doel
was aantonen dat mensen elkaar
spontaan helpen en dat dit sterk
wordt gewaardeerd. Het project
werd door iedereen heel positief
onthaald. Dit jaar gaat Het Gulle
Heem nog een stap verder.

ZORGZAAM
GULLEGEM

ELKAAR
HELPEN
Zorgzaam Gullegem 2.0 wil teweegbrengen dat hulp
vragen en hulp aanbieden een vanzelfsprekendheid
worden. Aan de hand van enkele originele, creatieve
en ludieke acties wil het project mensen stimuleren om
hulp te vragen en hulp aan te bieden waardoor we samen zorgen voor meer burenhulp in zorgzame buurten.
In het bijzonder is het belangrijk aandacht te hebben
voor mensen die het wat moeilijker hebben door bv. een
beperking, hoge leeftijd, sociale en familiale tegenslagen, zwakke gezondheid…

Concrete acties
Zorgzame kaart
Sinds mei tot eind 2017 krijgt elk adres in Gullegem op
regelmatige tijdstippen een zorgzame kaart in de brievenbus met vermelding van een boodschap, een reflectie, een aanzet om meer te helpen, een aankondiging van
een ludieke actie …
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buurtambassadeurs
In september was er een eerste ontmoeting met enthousiaste Gullegemnaren
die de ogen en oren van hun buurt willen zijn. Ze vangen signalen op van mensen
die op een of andere manier hulp nodig hebben, ze zijn een tussenschakel tussen
buurtbewoners en zetten aan tot hulp voor mekaar. Bij vragen of problemen
kunnen deze ‘buurtambassadeurs’ altijd beroep doen op het dienstencentrum
Het Knooppunt. Ter ondersteuning en om ervaringen uit te wisselen plant het
dienstencentrum op regelmatige basis een samenkomst met deze buurtambassadeurs. Geïnteresseerden zijn nog steeds meer dan welkom.

8907 handen

José Lecoutere

Op 5 en 6 oktober werden de voetpaden in Gullegem gekleurd met 8907 handen,
zoveel handen als er inwoners zijn in Gullegem op 1 januari 2017. De leerlingen
van de Gulleboom, bewoners van Het Gulle Heem, inwoners van Gullegem en
toevallige passanten plaatsten met enthousiasme een afdruk van hun hand in
verschillende kleuren op vele stoepen. Deze handen, verschillend van vorm en
kleur, zijn het symbool van zorg van en voor mensen die allemaal verschillend zijn.

directeur centrum voor
ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem

“Onopvallend en
spontaan
iemand
helpen
die in de
problemen
zit: het is
van het
mooiste
dat er is.”

In oktober verpakten alle Gullegemse bakkers het dagelijks brood in een broodzak met daarop een boodschap van zorgzaamheid. Na een bezoek bij Supra Bazar
en Carrefour kreeg elke klant tijdens de maand oktober op het kasticket een
aanmoediging mee om zorg te dragen voor elkaar.

zorgzame kunst
In het kader van de Week van de Amateurkunsten wordt er door het gemeentebestuur een wedstrijd uitgeschreven die wordt gekoppeld aan een tentoonstelling
die zal plaatsvinden in april 2018 in OC de Cerf. Daarnaast zal er een kunstwerk
rond het thema ‘zorgzaam omgaan met elkaar’ aangekocht worden dat ergens
centraal in Gullegem zal worden geplaatst. Het doel is dat mensen in het kunstwerk een blijvende impuls herkennen om elkaar spontaan te helpen.

1000 ramen en vitrines
Eind 2017 is er nog de actie ‘1000 ramen en vitrines’ waarbij het streefdoel is om op
minstens 1000 ramen en vitrines een affiche ‘Welkom in Zorgzaam Gullegem’ te
zien hangen. Hiermee engageren de bewoners zich voor een zorgzaam Gullegem
waar mensen tijd hebben voor elkaar.

doel
Al deze acties zijn geen doel op zich, maar willen bijdragen tot een mentaliteitswijziging waarbij mensen blijvend oog hebben voor de noden van en de zorg voor
elkaar, want Zorgzaam Gullegem betekent dat het prachtig is te wonen in een
gemeente waar mensen elkaar spontaan helpen.

Meer info?
Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem gerust contact op: hetknooppunt@ocmwwevelgem.be | 056 43 20 80
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>NIEUWS
Cafetaria terug open

Zwembaddagen
Op 17, 18 en 19 november zijn het opnieuw
zwembaddagen! Op donderdag bieden de nieuwe uitbaters van de cafetaria alle 50-plussers
taart en koffie aan na het zwemuurtje. Op vrijdagavond kunnen kinderen zich uitleven op de
spetterende zwembadfuif.
Zaterdag is er een duikinitiatie en speelnamiddag met gloednieuw speelgoed! Op zondag
is het de officiële opening van de cafetaria
en daarom trakteren de nieuwe uitbaters de
zwemmers met een aperitief.
www.wevelgem.be/zwembaddagen

BELEEF
Nieuwe cd

The Other
Intern
speelt IJs

>OPROEP
Ongewone, exotische kerststallen

Heb je een originele, ongewone of exotische kerststal
staan en verdient deze een
mooie plaats op de kerststallententoonstelling van Het
Gulle Heem van donderdag
14 tot en met zaterdag 16 december? Neem dan tijdens de
kantooruren contact op met
Stine Verstraete of Hannelore
Herman op het nummer 056
43 20 80.

The Other Intern is een Wevelgemse groep die zich niet
vastpint op één muziekgenre. De groep speelt originele
nummers die vrij donker klinken en doen denken aan Leonard Cohen, Nick Cave en Balthazar. Het voorbije jaar liet de
groep zich inspireren door de roman IJs van Koen D’haene.
Dit resulteerde in 9 nummers die nu op cd zijn verzameld en
op 19/11 worden voorgesteld aan het publiek.
www.wevelgem.be/theotherintern

DE BIECHT
Aagje vanwalleghem

Familie
Zotte Janne

www.ccwevelgem.be/aagje

www.ccwevelgem.be/5november

Op 2 november vertelt Aagje Vanwalleghem
over haar sportcarrière en haar leven na de
topsport. Mieke Dumont is biechtvrouw. Met
onverwachte gasten gaat ze op zoek naar wat
Aagje drijft en boeit.
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Zondag 5 november is er een toneelstuk voor
het hele gezin in CC Guldenberg. Met Janne
Desmet in een glansrol. Ze schitterde reeds
vorig seizoen op het podium van CC Wevelgem. Vanaf 8 jaar.

>DOEN

De bib doet mee

Lezen for Life
Het concept van Lezen for Life is eenvoudig: met leuke leesacties
wordt geld ingezameld voor goede doelen die met taal en lezen bezig
zijn. Ook Bibliotheek Wevelgem schreef zich in voor de actie.

BOEKENVERKOOP (21 oktober - 4 november)
Verkoop van materialen die niet meer passen in de bibliotheekcollectie. Kostprijs: 1 euro - vrije toegang tijdens de openingsuren.

BOEKENBEURSBUS (9 november)
Die dag blijft de Boekenbeurs in Antwerpen open tot 22u00. Vertrek om 13u15 aan parkeerplaats zwembad, aankomst rond 21u30 in
Wevelgem. Deelnameprijs: 12 euro - inschrijven vooraf noodzakelijk.

3X

Ook dit jaar is de Sint ons niet
vergeten! Samen met zijn pieten
kan je hem in elke deelgemeente tegenkomen. Alle info:
www.wevelgem.be/sint

VERTELCLUB XL (22 november - 18u30)
We nodigen de papa’s en hun kleuters uit. Om 18u30 vertelt een voorleespapa verhaaltjes voor het slapengaan. Daarna is er tijd voor een
slaapmutsje. Deelnameprijs: 5 euro ((groot)vader + kind) | Inschrijven
kan tot 20 november.
www.bibliotheek.be/lezenforlife

Tentoonstelling
Bezettering 14-18

Bezettering brengt aan de hand van tekstaffiches
het dagelijkse leven onder de Duitse bezetting in
beeld. De affiches komen uit gemeentearchieven in
de regio. 16/11-16/12 in de Bib in het park.
www.wevelgem.be/bezettering

SINT

1

Wevelgem

2

Gullegem

3

Moorsele

Op zondag 26 november komt de stoomboot
weer aan ter hoogte van de Lauwebrug. Kom
zeker langs en schenk de Sint een hartverwarmend welkom. Op woensdag 29 november
zetten de zwarte pieten het centrum van Wevelgem op stelten. Ook de Sint zal er zijn!

Wie aan de Sint denkt, denkt aan lekkernijen.
Kom op zaterdag 2 december smullen van een
heerlijk Sint-ontbijt in OC de Cerf. Dit alles
onder het goedkeurend oog van de Sint zelf!
De zwarte pieten staan in voor de bediening.
Als dat maar goed afloopt!

Eén van de zwarte pieten heeft nog geen ervaring en heeft op de koop toe last van hoogtevrees! Hoe gaat piet dit oplossen? Ontdek het
in de gezellige familievoorstelling ‘piet durft
niet’ op zondag 3 december in OC De Stekke.
De Sint komt ook!
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>INTERVIEW

GEEN LELIJK PLEKJE MEER
GROTPLEIN OMGETOVERD

Wie een mooi plekje uit de gemeente moet opnoemen, zal nooit spontaan het Grotplein
naast de Sint-Hilariuskerk in het centrum van Wevelgem voor de geest halen. Maar daar
komt nu misschien gelukkig wel verandering in. Kunstenaar Hans De Pelsmacker en leerlingen van de gemeentelijke basisschool fleurden het lelijke plekje op met een kunstige
zitbank.
Hans: “In 2011 stelde de Intercommunale Leiedal een
lijst op met lelijke plekjes in
de gemeentes en steden in
Zuid-West-Vlaanderen. Je vindt
die plekjes uiteraard overal in
Vlaanderen, maar het valt me
op dat die hier in de streek wel
meer voorkomen dan elders. Wat
openbare werken en infrastructuur betreft is het veelal chaos. Dat heeft volgens mij met
de ondernemersgeest van de
West-Vlamingen te maken en
hun ongebreidelde passie om
alles vol te bouwen en van beton
te voorzien.”
Aan die lijst was een wedstrijd
verbonden?
Hans: “Inderdaad, ik heb toen
zowel voor Kuurne als Wevelgem een voorstel ingediend om
de lelijke plekjes opnieuw op te
fraaien. Ik was geselecteerd voor
beide, maar enkel het project in
Wevelgem ging door. Ik heb al
10 WE ELGEM

heel wat ervaring met kunstwerken in de publieke ruimte.
Zo maakte ik al projecten voor
Brugge, Kortrijk, Roeselare, Harelbeke, Alveringem,…”
Hoe ben je te werk gegaan?
Hans: “Ik ben hier eerst en vooral een uur komen zitten op een
bankje. Ik bestudeerde de omgeving en meteen vielen me
enkele zaken op. In de eerste
plaats de grot waar toch heel wat

‘De grot zat
voordien
precies als
een aap in de
zoo!’
Hans

mensen naartoe trekken om een
kaarsje te laten branden. Spijtig
genoeg stonden er toen ook
tralies voor. Je kon de grot een
beetje vergelijken als een aap in
een zoo. Ten tweede is het hier
enorm rustig en stil. Opvallend
gezien het plein pal in het centrum ligt, op één van de drukste
punten van de gemeente. Een
derde was de school hier vlakbij. Ik besefte toen dat ik ook de
leerlingen moest betrekken bij
dit verhaal.”
De leerlingen van het derde
en vierde leerjaar van de gemeentelijke basisschool kregen Hans over de vloer. Onder
andere Zana Laroye en Suzan
Dermaux mochten hem helpen
met het kunstwerk. Hoe verliep
dat precies?
Suzan: “Hans kwam een paar
keer in onze klas. In de eerste
plaats mochten we samen met
hem eens naar het plein gaan om

er eens goed te kijken. We passeren er natuurlijk vaak, en daardoor vallen heel wat dingen niet
zoveel meer op. Het was leuk om
zo de omgeving opnieuw te leren
kennen.”
Zana: “Terug in klas organiseerde Hans een tekendictee. We
vielen uit de lucht want normaalgezien kennen we enkel en
alleen een gewoon dictee, maar
deze keer moesten we geen
woorden schrijven, maar teke-

Rots vol licht en stilte
Het Grotplein met zijn 25 meterlange zitbank wordt op zondag 12
november officieel geopend. Het
kunstwerk kreeg de naam ‘Rots vol
licht en stilte’. Verder is er een houten eiland met middenin een boom
en werd de gascabine van Eandis
mooi ingewerkt in een houten constructie.

‘Ze mogen
ons altijd
roepen
voor een
volgende
kunstopdracht’
Zana en Suzan

nen. We kregen drie woorden en
moesten telkens tekenen wat in
ons opkwam.”
Wat waren die woorden die je
in tekeningen moest omzetten?
Suzan: “Het eerste was ‘licht’.
Dat verwijst naar de kaarsjes die
mensen in de grot aansteken als
steun voor iemand die ze kennen. Een tweede was ‘grot’ en

Het kostenplaatje voor de herinrichting bedraagt 360 000 euro
(inclusief btw).

het laatste was ‘stilte’, omdat
het natuurlijk stil is op het plein.
Tenzij onze klassen er voorbijkomen natuurlijk (lacht).”
Zana: “Het was wel een beetje
vreemd, maar uiteindelijk is het
toch gelukt om onze ideeën op
papier te zetten. Zo tekende ik
bijvoorbeeld enkele kaarsen,
omdat dat het eerste was dat bij
mij opkwam toen ik het woord
‘licht’ hoorde.”
Waarvoor werden de tekeningen gebruikt?
Suzan: “Hans heeft uit bepaalde
tekeningen een stukje geknipt.
Vervolgens heeft hij die in een
zitbank van wel 25 meter lang
ingewerkt. Als je op de bank op
het Grotplein gaat zitten, moet
je zeker eens onder je zitvlak
kijken. Je vindt er een hele reeks
tekeningen van onze hand en
andere leerlingen van de school.”
Zana: “Zoals mijn kaarsen! Maar
het zijn niet alleen maar tekeningen. Eén leerling kan zeer mooi
dichten en die gebruikte liever
woorden. Hij kwam met de zin
‘Een rots vol licht en stilte’. Dat
vond Hans zo mooi dat hij het
kunstwerk zo doopte.”

Zana Laroye & Suzan Dermaux leerlingen GBS Hoogstraat
Kunstenaar Hans De Pelsmacker

Zijn jullie blij met het resultaat?
Suzan en Zana: “Absoluut. Het is
prachtig en het is fantastisch om
te beseffen dat we er een steentje aan hebben bijgedragen. Het
was een leuke opdracht en als
het nog eens nodig mocht zijn,
mogen ze ons altijd roepen voor
een volgende kunstopdracht.”

Zana Laroye bij haar tekening
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>NIEUWS

Porseleinhallen

>QUOTE

“Bascuulfeesten:
Een festival
voor
jong
en oud’’

Seniorenfeest
Op 21 november kan je vanaf 14u15 naar het
seniorenfeest in de Porseleinhallen. Je kan er genieten van optredens van de muzikale clown Arthuro Cardini, het Showballet Showcase, artiest
bij Cirque Du Soleil en stuntman in verschillende
James Bond Films Loic Molla, Celien en Michael
Lanzo.
Er is gratis busvervoer vanuit de deelgemeenten. Kaarten kosten 5 euro, verkrijgbaar in het
gemeenteloket en alle afdelingen van de bib.
Meer info: 056 43 35 27
www.wevelgem.be/seniorenfeesten

BURGER
Herdenking
11 november

Dimas Lagrou

Op 11/11 wordt het einde van WOI herdacht. In elke deelgemeente is er een
kransneerlegging aan het oorlogsmonument door het gemeentebestuur en de plaatselijke scholen (in
Wevelgem om 11u45, in Gullegem om
10u45, in Moorsele om 11u30). Iedereen is uitgenodigd om aan te sluiten.

Voorzitter Bascuulfeesten

www.wevelgem.be/

Moorsele

wapenstilstand

Oproep
Een festival waar ingezet
wordt op lokaal talent uit
Wevelgem. Ook de allerkleinsten komen aan bod
met de kidsfuif. Vindt plaats
op 17/18/19 november in OC
De Stekke.
www.facebook.com/
Bascuulfeesten
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Sportreceptie

Ken je een Wevelgemnaar die het voorbije jaar individueel of in teamverband een opmerkelijke sportieve prestatie geleverd heeft? Of een persoon die zich
jarenlang achter de schermen heeft ingezet? Laat
het ons weten: www.wevelgem.be/sportreceptie.
Zij worden traditiegetrouw in de bloemetjes gezet
op de sportreceptie. De huldiging vindt plaats op 19
januari in CC Guldenberg om 20u00.

Nieuwe site activiteiten amateurkunsten

Om ervoor te zorgen dat de lokale amateurkunstenverenigingen
informatie kunnen delen met elkaar, de culturele raad en het publiek, werd een digitaal platform
opgericht met een overzichtelijke
kalender. De kalender biedt de verenigingen een bijkomend kanaal om
hun activiteiten kenbaar te maken.
www.cultureleraadwevelgem.be

>VRAAG
HERFSTVAKANTIE

Doewa in de
vakantie
Kinderen hebben weer heel wat om naar uit te kijken in de
herfstvakantie. Plezier op het speelplein kunnen ze beleven
bij Haasje-Over en bij Kasper (geen werking op 1 november).
Maandagnamiddag 30/10 is er de film Sing in CC Guldenberg.
In ruil voor 5 UiTPASpunten heb je een gratis ticket. Er zijn
ook workshops: bekkenpop maken (3/10, voor 8-12 jaar) en
gazet-gezang (voor 1ste en 2de leerjaar). Geen tijd om zich
te vervelen dus.

Ergo aan huis…
wat is
dat juist?

www.wevelgem.be/herfstvakantie

?

E

rvaar je problemen bij verplaatsingen in huis?
Lukt het niet meer om huishoudelijke taken
te doen zoals voorheen? Durf je niet meer
alleen in bad?

Begraafplaatsen

Ophalen
bloempotten

Familieleden die naar aanleiding van Allerheiligen bloemen
op de gemeentelijke begraafplaatsen hebben geplaatst,
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.

Langer thuis blijven wonen, willen we allemaal. Een
ergotherapeut biedt ouderen ondersteuning bij alledaagse activiteiten. Ze gaat samen met jou, bij je
thuis, na welke mogelijkheden er zijn om dagelijkse
handelingen zelfstandig en veiliger te doen. De ergotherapeut biedt niet enkel begeleiding en advies
op vlak van bewegen, hulpmiddelen of aanpassingen in de woning, maar ook hulp bij geheugenproblemen, revalidatie, leerstoornissen,…

INFOSESSIES
Tijdens deze gratis infosessies maakt Vanessa De Latter, zelfstandig ergotherapeut, jullie hierin wegwijs.
• Gullegem: Het Knooppunt: 27/11 | 14u00 tot 16u00
Inschrijven: hetknooppunt@ocmwwevelgem.be
of 056 43 20 80.
• Moorsele: voorjaar 2018.
• Wevelgem: Eckerlyc: 5/12 | 14u30 | Inschrijven: ldc.
elckerlyc@ocmwwevelgem.be of 056 43 55 10.
centrumleider LDC Het Knooppunt
Hannelore herman
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>RONDVRAAG

WAT
BETEKENT
DE DAG
VAN DE
NATUUR
VOOR
JOU?

19 november is het
dag van de natuur.
Naar aanleiding van
die dag organiseert
de gemeente de
aanplanting van het
geboortebos. Wij
vroegen een paar
mensen met een
groen hart wat de
dag van de natuur
voor hen betekent.

14 WE ELGEM

“Blij met de
prachtige
groene long”

“Vrijwilligers: de
helden van de
maatschappij”

D

V

e dag van de natuur, jaarlijks terugkerend evenement dat er mij aan herinnert hoe kwetsbaar milieu en natuur
zijn. Daarom zijn er mensen nodig die zich geroepen voelen om aan deze mooie missie deel
te nemen. Vrijwilligers die zich belangeloos
inzetten om de natuur te beschermen. Dit
zijn de echte helden van onze maatschappij.
Natuurpunt Wevelgem-Menen is een grote
afdeling met meer dan 1000 gezinnen die lid
zijn. De dag van de natuur is als een eed die
wij ieder jaar terug afleggen en waarbij we
zeggen dat we ons gaan blijven inzetten om
de biodiversiteit en de natuur te beschermen
waar wij dat kunnen. Dit doen wij voor onze
kinderen en kleinkinderen, zodat zij kunnen
opgroeien in een leefbaar milieu. Ik zal mij dit
jaar extra inspannen om andere mensen het
belang te doen inzien van de natuur in ons
dagelijks leven.

oor ons is de natuur heel belangrijk.
Het is de verse lucht die we inademen, de vele bomen, die ons energie geven. In onze gemeente zijn we blij dat
we een prachtige groene long hebben: het
provinciedomein Bergelen. Een schitterende omgeving, met een leuk speelbos voor
de kleinsten en een prachtige vijver waar je
verschillende vogels kan spotten. Een omgeving die je goesting doet krijgen om direct je
sportschoenen aan te doen en er een toertje
te gaan lopen, waar je je hoofd kan leegmaken. Daarom dat we blij zijn dat de gemeente het initiatief neemt om deze groenzone
verder te laten groeien door de aanplanting
van een geboortebos. Het creëert een band
met de inwoners, want ze hebben er zelf een
boom/plant mogen planten voor hun kleine
spruit. Wij zijn dan ook heel blij dat wij dit
kunnen doen voor ons dochtertje.

Jozef Bousse, 67 jaar, Menen

Wannes Staelens, 29 jaar, Gullegem

>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

“Genieten
natuurlijk”

www.facebook.com/
wevelgem8560

HULP
NODIG?
De ‘dag van de natuur’ is voor mij één van die
365 dagen van de natuur want iedere dag kan
verrassende natuurbelevingen met zich meebrengen en aanleiding zijn om anderen warm
te maken voor die natuur. Maar dé dag valt
op een wel bijzonder moment in het jaar. In
de herfst gaat schijnbaar alles in verval, dood,
maar wie goed rondkijkt, merkt dat het daar
buiten nog bruist van het leven: na het vallen
van de bladeren tonen de bomen hun knoppen die een belofte naar de volgende lente
inhouden, talrijke soorten paddenstoelen
schieten overal uit de grond, het is een gaan
en komen van trekvogels, spinnen bouwen
hun fantastische web en de insectjes zoeken
stilaan hun manier om de winter door te komen. Dit jaarlijkse schouwspel, in eigen tuin of
in een natuurgebied, vaak onder fantastische
herfstluchten, kan mij mateloos boeien.

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

Roeland Libeer, 50 jaar, Wevelgem
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ellen_mumof4

Strapdag - deel 2! #opdefiets #spwebasis #strapdag2017
#strappen #igwevelgem

_ellenwillems

#igwevelgem
#bergelen
#genietenvan
zonnetje
#lazysunday

>TAG

leslieramboer

#firstwinoftheseason
#pupillen
#U14
#sprotje
#boxingout
#igwevelgem

kimvanholderbeke

neledeneut

Nieuw turnseizoen gestart!
#gosammie #go4gym
#igwevelgem

De volgende generatie
rood-blauw is
van start gegaan
#ksademeiskes
#igwevelgem
#ksademeiskeswevelgem
#vaderendochter
#trotsepapa

liesbetvervaecke

busje komt zo
#braderiewevelgem
#igwevelgem
#daddyandsontime
#qualitytime
Breng onze gemeente in beeld. Plaats je foto’s op Instagram, Twitter en Facebook

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

