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>BEELD

Wevelgem
gaat voor
minder!
In de gemeentelijke sport- en
cultuurgebouwen
kan er nog heel wat
bespaard worden
op elektriciteit,
verwarming en water. De gemeente
investeert versneld
in energiebesparende maatregelen,
maar eigenlijk is
veel afhankelijk van
de gebruikers van
de gebouwen.
Verwarming afzetten, lichten doven,
deuren sluiten, …
zijn kleine ingrepen die een groot
verschil maken. De
zaalwachters en
techniekers doen
alvast hun uiterste best om deze
winter het verbruik
in onze zalen in het
oog te houden.
Help jij mee?

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
Extra schuilhuisjes N8
Ter hoogte van een 8-tal stopplaatsen van
de Lijn langs de N8 worden schuilhuisjes
geplaatst. De gemeente heeft hiervoor een
overeenkomst met de Lijn die de aankoop
voor 75 % subsidieert. Op een aantal plaatsen is er te weinig breedte op het busperron
zelf en zal het schuilhuisje op het voetpad
worden geplaatst.
De schuilhuisjes zijn standaard uitgerust met
2 infokaders en hebben verlichting dankzij
zonnepalen. Volgens de planning zouden ze
begin oktober geplaatst worden.

BELEID
>CIJFER
Deze legislatuur stelde de
gemeente als doel om in de
eigen infrastructuur (gebouwen, openbare verlichting,
wagenpark) de CO2-uitstoot
met 15% te verminderen. Uit
de cijfers over energieverbruik van 2016 blijkt dat we
met 23% deze doelstelling
nu al overschrijden in plaats
van in 2018! De vele investeringen werpen duidelijk hun
vruchten af.
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elektrische wagens

3 laadpalen

De Vlaamse Regering wil elektrische wagens aanmoedigen. Daarom zullen over heel
Vlaanderen tegen 2020 ongeveer 2500 laadpunten geïnstalleerd worden. De plaatsing
van de palen wordt over 4 jaar gespreid.
De eerste laadpalen in Wevelgem zal je kunnen vinden op de parking van CC Guldenberg, aan de parkeerstrook in de Kerkstraat
in Gullegem en op de parking in de Damberdstraat in Moorsele. Laadoperator Allego zal
instaan voor de levering, plaatsing en uitbating van de laadpalen. Laden en betalen kan
via de smoov-app.

>RAAD

Maak het groener!

Koop eens
streekeigen
groen

Op zoek naar werk?

Vacature
Directeur gemeentelijke
basisschool Wevelgem
Voltijds, start voorzien op 1 januari 2018
Functie-inhoud
• Efficiënt en doelgericht leiding nemen. Instaan voor de optimale werking met het
oog op het behalen van de doelstellingen
conform het pedagogisch project, de leerplannen en het schoolwerkplan.
• Voorbereiden, adviseren en uitvoeren van
het gemeentelijk onderwijsbeleid.
• Uitvoeren van de reglementaire bepalingen.
• De kwaliteit bewaken.
Verloning
Salaris volgens geldende barema | Tussenkomst voor woon-werkverkeer met openbaar
vervoer of fietsvergoeding
Uiterste inschrijvingsdatum
15 oktober 2017
Selectieprocedure
Psychoanalytische proeven en persoonlijkheidstesten | Schriftelijke test | Mondelinge
proef

Ook dit jaar wordt onder de noemer ‘Maak
het groener in Zuid-West-Vlaanderen’ door
Natuur.koepel en stadlandschap Leie en
Schelde een ruim assortiment streekeigen
kleinfruit/fruitbomen, bomen en struiken
verkocht. Om van je tuin, groot of klein, een
bijen- of vogelparadijs te maken en/of er zelf
van te smullen!
Alle info op www.maakhetgroener.be. Voor
het fruitassortiment bestellen voor 2 oktober, overige aanbod voor 23 november 2017.
Je kan je bestelling ophalen op zaterdag 9
december.
Meer info:

ENKELE
PUNTEN
UIT DE
GEMEENTERAAD
Elk jaar worden wandelpaden in groenzones aangepakt om ervoor te zorgen
dat de wandelpaden kwalitatief goed blijven. Op
deze plaatsen zal gewerkt
worden: het wandelpad
Waterhoenstraat, trapveld
Lijnwaadstraat, begraafplaats Moorselestraat, het
wandelpad achter de Leeuwerikstraat 1, wandelpaden
1 en 2 Vrijstraat, dwarspad Nieuwenhove, rondom
speelplein ’t Vrije, pad Jan
Sabbestraat 28, basketveld
Leeuwerikstraat, wandelpad Cyriel Buysselaan, Pastorijweg.

www.maakhetgroener.be

De stookplaats van het
brandweerarsenaal Nieuwe
Markt in Wevelgem wordt
vernieuwd zodat er energiezuiniger, gebruiksvriendelijker en gebruikszekerder
kan verwarmd worden. De
raming voor deze opdracht
is 40 000 euro incl. BTW
Sinds kort krijgen gehuwden
bij het voltrekken van het
huwelijk een premie van 25
euro in Wevelgemse Kadobonnen. Vanaf 1 oktober 2017
krijgen ook samenwonenden
dit bij de registratie van een
wettelijke samenwoning.

Volg de
gemeenteraad
op de voet

Meer info
Personeelsdienst: 056 43 34 30,
personeelsdienst@wevelgem.be

www.wevelgem.be/

www.wevelgem.be/vacatures-gemeente

gemeenteraad
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>REPORTAGE

Wevelgem breidt zijn dienstverlening uit om die nog meer af te stellen op de wensen, noden en vooral
gemak van de inwoners. Daarom
vinden er enkele belangrijke wijzigingen plaats voor de openingsuren.
Wij sommen ze even voor je op.

VANAF
16 OKTOBER

AANPASSING
OPENINGSURENEN
WEVELGEM
Alle gemeentelijke diensten
Van maandag tot vrijdag tussen 9u00 en 12u00, en op
woensdag ook van 13u30 tot 18u30, kan je langskomen bij
onze diensten. Dit blijft ongewijzigd. Op maandagavond
tussen 16u00 en 18u30 kon je terecht bij de diensten op
afspraak. Dit wordt uitgebreid. Voortaan kan je op maandag van 13u30 tot 18u30 langskomen op afspraak.

Burgerzaken
Van maandag tot vrijdag tussen 9u00 en 12u00, en op
woensdag ook van 13u30 tot 18u30, kan je langskomen
in het gemeenteloket. Dit blijft ongewijzigd. Op maandagavond tussen 16u00 en 18u30 kon je terecht bij de
diensten op afspraak. Dit wordt uitgebreid. Voortaan
kan je op maandag van 13u30 tot 18u30 langskomen op
afspraak. Elke 2de en 4de zaterdagvoormiddag van de
maand kan je bij dienst burgerzaken ook terecht voor
je eID, rijbewijs, reispas, adreswijziging, huisvuilzakken
en de gemeentelijke kadobon.
6 WE ELGEM

NIEUW
In de voormiddag kan je vanaf 16 oktober ook een afspraak maken met de dienst
burgerzaken voor je eID, rijbewijs, reispas, kidsiD en adreswijziging. Zo kan je
langskomen op het tijdstip dat jou het best past. Je wordt geholpen aan een
apart afsprakenloket.

MOORSELE en GULLEGEM
In onze deelgemeenten kan je terecht voor
• Aanvragen en ophalen van reispassen en rijbewijzen
• Kopen van afvalzakken
• Zitdag burgemeester na afspraak (via 056 43 34 12)
• Sociale dienst
1. op vrijdag van 9u00 tot 12u00 in Moorsele
2. op woensdag van 9u00 tot 12u00 in Gullegem

Openingsuren Moorsele
Lisa yserbyt

“Je kan
al heel
wat vanuit
je luie
zetel
aanvragen.
Je krijgt je
document
dan direct
in je
mailbox.”

Van woensdag tot vrijdag van 9u00 tot 12u00 en elke 1ste, 3de en 5de zaterdagvoormiddag van de maand. Dinsdag gesloten.

Openingsuren Gullegem
Van dinsdag tot vrijdag van 9u00 tot 12u00 en elke 1ste, 3de en 5de zaterdagvoormiddag van de maand. Donderdag gesloten.

Nieuw
Je zal voortaan een afspraak kunnen maken om langs te komen bij dienst
burgerzaken in Moorsele en Gullegem op maandag van 13u30 tot 18u30. Geen
afspraak? Dan kan je ter plaatse een afspraak maken.

DIENSTVERLENING VAN ACHTER JE PC
Voor heel wat dienstverlening hoef je niet langs te komen in het gemeentehuis.
Ontdek via ons webloket wat je van thuis uit kan doen. Of maak gebruik van de
toepassing ‘Mijn dossier’ en krijg sommige documenten direct in je mailbox.
www.wevelgem.be/webloket

Ben je niet zo vertrouwd met het werken met een pc? In het gemeenteloket en
in het gemeentehuis Moorsele en Gullegem wordt een pc-kiosk geplaatst. Hulp
nodig? Roep gerust onze onthaalmedewerkers erbij. Zij helpen je met plezier.

Hoe maak je een afspraak?
www.wevelgem.be/afspraakmaken | 056 43 34 00
1. Kies de gewenste activiteit (bv. identiteitskaart aanvragen)
2. Kies waar je wil langskomen (gemeenteloket, gemeentehuis Moorsele
of gemeentehuis Gullegem)
3. Kies een datum en een uur. (opgelet! Voor sommige producten is de
eerste beschikbare datum 16 oktober)
4. Vul je contactgegevens in.
5. Nadat je de afspraak bevestigd hebt, krijg je een e-mail als bevestiging.
6. De dag voor je afspraak, krijg je via mail een herinnering van de afspraak.
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>NIEUWS
Buren

bij kunstenaars
Op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 oktober
vindt het jaarlijkse evenement Buren bij kunstenaars opnieuw plaats.
Tijdens de driedaagse zetten meer dan 2700
kunstenaars uit West-Vlaanderen hun deuren
open voor het grote publiek. Ook in Wevelgem
toont lokaal talent eigen werk.
De brochure met alle kunstenaars kan je krijgen
in CC Guldenberg. Alle info kan je ook vinden op
www.burenbijkunstenaars.be

BELEEF
Zijne Purperen Hoogheid

Vitalski over
Prince, mysterie en genie

>UITPAS
In Zuid-West-Vlaanderen
is het onmogelijk je te vervelen in je vrije tijd. UiTPAS
zuidwest is een vrijetijdspas waarmee iedereen kan
genieten van vrije tijd zoals
concerten, theater, sport,
film, workshops en nog veel
meer. Telkens je aan een UiTPAS-activiteit deelneemt,
kan je punten sparen en deze
inruilen voor leuke voordelen.
www.ccwevelgem.be/uitpas

Prince was schrijver van geheimzinnige teksten en schepper van geniale muziek.Als schrijver en stand-upcomedian
Vitalski zijn licht laat schijnen over dit muziekwonder, kan je
best maar even gaan zitten. Vitalski heeft een klein museum
gewijd aan ‘zijne purperen hoogheid’ en hij biedt het publiek
daar inkijk in tijdens een betoverende lezing met muziek op
24 oktober om 20u15 in de Bib in het park.
www.wevelgem.be/vitalskioverprince

Jongerentoneel
Laterna Magica

In ruil voor 20 Uitpaspunten krijg je een gratis
ticket voor Lanterna Magica, een voorstelling
van theater Antigone in OC De Stekke op 26
en 27 oktober. Een aanrader voor wie houdt
van jongerencultuur en -theater.
www.ccwevelgem.be/lanterna
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Sportaanbod uitgebreid
50+ in beweging

Vanaf nu kan je deelnemen aan curve bowls in
sporthal Moorsele op maandag van 14u15 tot
15u45. Koop je 13-beurtenkaart op de sportdienst en geniet van diverse sporten.
www.wevelgem.be/50-in-beweging

>DOEN

Huldiging

100 jaar
Menen Wald
Dit jaar bestaat de Duitse militaire begraafplaats ‘Menen Wald’, op de
grens tussen Menen en Wevelgem, 100 jaar. Op vrijdag 6 oktober om
14u00 is er een grote herdenkingsplechtigheid, georganiseerd door
de Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge en in aanwezigheid
van de Duitse ambassadeur, de gouverneur van West-Vlaanderen
en de burgemeesters van Menen en Wevelgem.
Iedereen kan deze huldiging bijwonen. Op Menen Wald rusten 48 049
Duitse militairen. De begraafplaats, een oase van rust, is één van de
grootste Duitse militaire begraafplaatsen en een tastbare getuigenis
van de Eerste Wereldoorlog.

3X

DIGITAAL

In Wevelgem zijn er diverse kansen om je digitale vaardigheden
te vergroten. Van 20 oktober tot
5 november is er in Vlaanderen
ook Digitale Week.

Aansluitend bij de herdenking is er van 22/09 tot 22/10 in CC De Steiger in Menen een overzichtstentoonstelling ‘De Eerste Wereldoorlog
in beeld: Duitsers in Menen en Wevelgem’. De expo loopt in samenwerking met heemkundige kring Wibilinga.
Meer info
erfgoed@wevelgem.be

1

Succesvol online solliciteren
Is jouw cv of sollicitatiebrief aan een update
toe? Of weet je niet hoe je daaraan moet beginnen? Maak met een professional een goede
(online) sollicitatiebrief en/of cv. 23 oktober
van 9u00 tot 17u00 in de Bib in het park.
www.wevelgem.be/succesvolsolliciteren

2

Veiligheid en privacy Facebook
Steeds meer mensen begeven zich op Facebook. Maar is alles wel veilig en geef je je privacy niet uit handen? Een lesgever toont hoe je je
privacy kunt veiligstellen. 27 oktober van 14u00
tot 17u00 in LDC Het Knooppunt.
hetknooppunt@ocmwwevelgem.be

Dag
van de jeugdbeweging

Op 20 oktober gaat iedereen in uniform naar school
of werk voor de ‘dag van de jeugdbeweging’. Dit jaar
daagt de jeugddienst de verschillende jeugdbewegingen uit voor de Wap-Swap!
Meer info:

3

Mobiel internet en hotspots
Mobiel dataverkeer is draadloos internetverkeer via het netwerk van je gsm-operator. De
Digidokter van de bibliotheek vertelt er je alles
over. 28 oktober van 10u00 tot 12u00 in de Bib
in het park.
www.wevelgem.be/digidokter

www.wevelgem.be/dagvandejeugdbeweging
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>INTERVIEW

BIBLIOTHEEK WEVELGEM
IS 150 JAAR JONG
‘IK KAN ME NIET EENS VOORSTELLEN DAT ER GEEN BIB
ZOU ZIJN!’

In 1867 gaf het gemeentebestuur 50 frank aan onderwijzer Henri Vanwijnsberghe voor de
aankoop van boeken voor de boekerij in de gemeenteschool. Sindsdien is er heel wat veranderd. In 1980 verhuisde de bibliotheek naar een nieuw gebouw en in 2015 kreeg ze een
grondige renovatie. De bib viert dit jaar haar 150ste verjaardag.
Vijfendertig jaar geleden waren
Sooi D’haene (33) en Tine Delaere (32) er nog niet bij toen
Wevelgemse scholieren boeken
verhuisden naar de bibliotheek
in het park. Sooi herinnert zich
wel nog de bib uit zijn kinderjaren.
‘We gingen toen elke maand met
de klas naar de bibliotheek. In de
klas las de juf ‘Pluk van de Petteflet’ van Annie M.G. Schmidt
voor. Toen ik wat ouder was, las
ik ‘De hut van Oom Tom’. Dat
verhaal greep me erg aan en is
me altijd bijgebleven. Als jongere ging ik naar de bib om cd’s te
lenen en voor schoolopdrachten.
Nu kom ik er vooral reisgidsen en
kaarten lenen’.
Tine: ‘Ik herinner me nog het
verhoogde middengedeelte
met peuterboekjes. Ik snuisterde graag in die boekjes. Als jong
meisje koos ik er boeken als ik
10 WE ELGEM

ergens moest gaan babysitten.
Ik leende ook vaak knutselboeken en boeken voor schoolopdrachten.’
Sooi en Tine zijn trouwe bezoekers want ze willen hun jonge
kinderen Rone (6), Eena (4) en
Lejo (2) zo snel mogelijk plezier
in lezen bezorgen.
Tine: : ‘Op het consultatiebureau
van Kind & Gezin kreeg ik een

‘Kijk mama!
In dit boekje
staat ook een
ik-woordje!’
Rone (6 jaar)

folder van Boekstart. Dankzij
dit initiatief kunnen jonge ouders kennismaken met passende boekjes voor hun peuters. Ik
vind het een heel leuke actie, al
ging ik er niet op in. We kopen
veel boeken en krijgen er ook
wel eens cadeau. Onze kindjes
hebben thuis al hun eigen bibliotheekje verzameld!’
Sooi: ‘Via de school kreeg ik ook
info over Fundels. Dit zijn digitale kinderboeken die je kan lenen
als je lid bent van de bibliotheek.
We gaan binnenkort eens kijken
hoe het werkt, want het ziet er
heel leuk uit.’
Lezen jullie ook voor aan de
kinderen?
Sooi: ‘Ja zeker! Bijna elke avond,
meestal voor het slapengaan.
Voor Lejo kies ik peuterboekjes waarin we samen dingen
aanwijzen. Meestal vertelt hij

er dan zelf wel zijn verhaaltje bij. Momenteel is hij gek op
boerderijdieren, met een lichte voorkeur voor koeien. Voor
Eena en Rone kies ik sprookjes
of prentenboeken. Rone zit nu in
het eerste leerjaar en kan al haar
eerste woordje lezen. Dat zullen
er nu snel veel meer worden en
binnenkort komt ze met de juf
haar eerste boekjes lenen in de
bibliotheek. Het is erg spannend
De bib,
ook mannen weten waarom!
Op zaterdag 7 oktober is er de jaarlijkse Verwendag in de bibliotheek.
Iedereen is welkom, maar dit jaar zijn
échte mannen dat in het bijzonder.
Er komt een barbier, je kan stoere
tattoos op je arm laten zetten, er
is een verhalenverteller en in het
bibcafé kun je een heerlijk lokaal

‘Best dat de
vertelhoek
in de uiterste
hoek van de
bib is. Lejo,
Eena en Rone
leven zich
nogal levendig uit tussen
de boeken en
de knuffels ’
Sooi D’haene

om haar vorderingen te volgen.
Tine: ‘Lezen is een moment van
samen zijn en rustig worden.
Als we voorlezen aan een van
de kindjes, komen de andere er
altijd heel snel bij zitten. Het zijn
heerlijke momenten.’
Vinden jullie het belangrijk dat
de kinderen de bibliotheek leren kennen?
Tine: ‘Enorm. We voelen ons op

streekbiertje proeven.
De bibliotheek bestaat dit jaar 150
jaar. Maak kennis met onze digitale
expo en met sleutelfiguren uit onze
rijke geschiedenis.

www.wevelgem.be/verwendag

ons gemak als we naar de bibliotheek komen. De nieuwe Bib in
het park is heel geslaagd. Het
is eigenlijk formidabel hoeveel
keuze er is. De kinderhoek is
knus ingericht, met die knuffels
en zitblokken. En er is leuk spelmateriaal. De speelgoedkasten
bij ons thuis puilen uit, maar
toch vinden ze in de bib altijd wel
weer iets dat hen boeit.’
Sooi, het thema van de Verwendag op 7 oktober is: ‘De bib,
ook mannen weten waarom’.
Voel je je aangesproken?
Sooi: ‘Zeker! Ik kom graag naar
de bib en ook onder mijn vrienden zijn er nogal wat fans van
de bib. Ik maak alvast wat reclame voor de Verwendag in ons
WhatsApp-groepje. Er komt een
barbier, las ik. Als ik die morgen
in de bib ben, mag hij me wat bijknippen en scheren.’
Tine: ‘Er is ook een bibcafé. Terwijl Sooi braafjes op zijn kappersstoel zit, kies ik me een lekker biertje uit.’

Eena & Sooi

Die morgen staat er ook een
tijdloze jukebox in de bibliotheek. Welk plaatje ga je kiezen?
Sooi: ‘Da’s een makkie voor mij.
Iets van The Doors natuurlijk.
Geef mij maar LA Woman!’
Tine: ‘Ik kies iets van Zita
Swoon!’
www.wevelgem.be/verwendag
www.wevelgem.be/150jaarbib

Rone, Lejo & Tine
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>NIEUWS

Allerheiligen

>QUOTE

‘OxfamWereldwinkels
bieden nog
zoveel
meer dan
koffie
alleen!’

Begraafplaatsen
Van 31 oktober tot en met 2 november (en nooit
op zaterdag en zondag) mag je geen graftekens
of erbij horende voorwerpen plaatsen/wegnemen, geen opschriften op graftekens beitelen
of dieper maken, geen bouw-, beitel- of schilderwerken uitvoeren, de begraafplaatsen niet op
met kruiwagens, ladders of werktuigen. Je mag
herinneringstekens, kransen en bloemen neerleggen en de graftekens reinigen. Beplantingen,
bedekkingsmaterialen en andere voorwerpen
mag je enkel plaatsen binnen de afmetingen die
voorzien zijn voor het plaatsen van het grafteken.
Via www.wevelgem.be/begraafplaatsen kan je
de ligplaats van graven op de begraafplaatsen
opzoeken.

BURGER
Geboren in 2011?
Gratis zwemabonnement

Vincx Christiane
Casier Lieve
Demeestere Rita

Strijd tegen kanker
Op 14 oktober worden in
235 Oxfam-Wereldwinkels
van 9u00 tot 17u00 50 000
pakjes koffie geruild. Koffie
staat in de kijker tijdens de
Week van de Fair Trade. Ruil
een lege koffieverpakking
van om het even welk merk
voor een pakje Oxfam-koffie (250 g).
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Levensloop

93 personeelsleden van het OCMW en de gemeente namen op 9 en 10 september deel aan Levensloop in Kortrijk. Levensloop is een feestelijk
evenement waar geld ingezameld wordt voor de
strijd tegen kanker. Teams lossen elkaar 24 uur
lang af, tijdens een estafette rond een parcours.
De werkgroep zamelde maar liefst 2015,33 euro in
voor dit goede doel.

Alle Wevelgemse kinderen, geboren in 2011, kunnen een gratis
zwemabonnement komen afhalen op de sportdienst. Dit abonnement is strikt persoonlijk. Het
is geldig van 1 september 2017 tot
en met 30 juni 2018, enkel tijdens
de publieke openingsuren van het
zwembad (niet geldig tijdens het
school- of clubzwemmen).

Nieuwe straatnaam

De gemeenteraad besliste op 8/09
de straatnaam ‘Constant Vansteenkistestraat’ voorlopig te aanvaarden
voor de nieuwe straat tussen de
Vinke-, Veld- en Groeningestraat.
Bezwaren of opmerkingen kan je
t.e.m. 31/10 schriftelijk indienen
t.a.v. gemeentebestuur Wevelgem,
Vanackerestraat 16, Wevelgem.

>VRAAG
WAK 2018

Week van de
amateurkunsten
De Week van de Amateurkunsten (WAK) werkt in 2018 samen
met Zorgzaam Gullegem, een project van het centrum voor
ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem. Dit initiatief wil
spontane hulp van mensen onder elkaar stimuleren. Voor de
WAK worden Wevelgemse kunstenaars uitgedaagd om een
werk binnen dat thema te creëren. Op 16 oktober is er om
19u30 in Het Gulle Heem een infomoment voor geïnteresseerde kunstenaars.

Vroeg jij al een
school- of studietoelage aan?

www.wevelgem.be/WAK

?

E

én op de vijf kleuters en studenten krijgt
een school- of studietoelage. In het lager
en secundair onderwijs is dat één op de vier
scholieren. Maar toch zijn er nog veel mensen die
de aanvraag niet doen, ook al zouden ze er recht
op hebben.

Infoavond

groepsaankoop spouwmuurisolatie

Voor de 4de keer organiseert de gemeente een groepsaankoop voor spouwmuurisolatie. Het na-isoleren van
niet-geïsoleerde spouwmuren is heel dikwijls een zinvolle
investering, zeker voor woningen met al dakisolatie, een
recente verwarmingsketel en superisolerende beglazing. De
gemeente treedt op als tussenpersoon om door het grotere
volume een betere prijs te bedingen. Op de infoavond hoor
je er alles over: dinsdag 7 november, 20u30, OC de Cerf. Inschrijven: duurzaam@wevelgem.be of 056 43 34 60.

Via www.studietoelagen.be kan je inloggen met
een digitale kaartlezer of token en een online aanvraag doen. Je kan er een aanvraag doen voor alle
kinderen uit je gezin. Een aanvraag kan gebeuren
vanaf 1 augustus 2017 tot en met 1 juni 2018, maar
best bij het begin van het schooljaar.
Hulp nodig bij de aanvraag? Wij helpen je graag!
• Gemeenteloket (Ann Verhaeghe) – 056 43 34 00
• Gemeentehuis (Kasteel) (Nele Heytens) – 056
43 34 16
www.wevelgem.be/producten/school-en-studietoelagen

Ambtenaar flankerend onderwijsbeleid
Nele Heytens
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>RONDVRAAG

WAT
BETEKENT
ARMOEDE
VOOR
JOU?

Binnenkort is het 17
oktober, de werelddag van verzet
tegen armoede. In
het licht hiervan
polsten we bij drie
Wevelgemnaren die
dagelijks de strijd
aanbinden tegen
armoede, naar wat
hen helpt om zich
sterk te houden
in hun financieel
moeilijke situatie.
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“Onze schulden
zijn bijna
aangezuiverd’”

V

roeger hadden we het moeilijk om
ons inkomen correct te besteden,
we maakten foute keuzes. Als ik een
nieuw kleedje wou kopen, legde ik de betalingen aan de kant, later kwam er miserie van.
De verwittigingen en extra kosten door te late
betalingen volgden snel, de schuldenberg
groeide aan. Pas toen we aanklopten bij het
OCMW en Stephanie, onze maatschappelijk
werker, ons budget begon te beheren, viel
er heel wat spanning weg en kregen we een
veilig gevoel door de zekerheid dat alles altijd
betaald werd. Het is soms lastig dat we eerst
contact moeten nemen met Stephanie als we
onverwacht extra geld nodig hebben, maar
we nemen dat er graag bij. Uit de gesprekken
met onze maatschappelijk werker hebben
we intussen al veel opgestoken. Binnenkort
maken we een nieuwe start en nemen we ons
budget opnieuw zelf in handen.

“Het helpt me
iets gemakkelijker
de maand door
te geraken’”

M

et mijn vervangingsinkomen krijg
ik de touwtjes moeilijk aan elkaar
geknoopt. Daarom verwees het
OCMW me door naar de voedselbedeling van
vzw TasToe. Elke maand kan ik bij de vrijwilligers van TasToe terecht om een pakket
voedsel op te halen voor mijn gezin. In dat
pakket zit een variatie aan droge voeding,
conserven, melk, maar ook groenten, diepvriesproducten, drank en vlees. Soms zitten
er ook merkproducten in, iets wat ik zelf niet
kan kopen en die ik dan eens kan aanbieden
aan mijn kinderen. Ik leerde via deze pakketten nieuwe smaken kennen en producten
die ik zelf nooit kocht. Dat er ook soms eens
verzorgingsproducten in het pakket zitten,
is aardig meegenomen. Het voedselpakket is
voor mij een belangrijke aanvulling op mijn
boodschappen, het helpt me iets gemakkelijker de maand door te geraken.

>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

“Betaalbaar deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten”

I

www.facebook.com/
wevelgem8560

HULP
NODIG?

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

k ben een alleenstaande mama met een invaliditeitsuitkering. Een tijd geleden kon ik
via het OCMW een UiTPAS aankopen waarmee ik aan een verlaagd tarief kan deelnemen
aan vrijetijdsactiviteiten. Ik kon dankzij deze
MIA-UiTPAS (UiTPAS Mensen In Armoede) al
enkele keren genieten van een culturele activiteit samen met mijn dochter.

Huisartsen

Deze pas geeft mij financieel de ruimte om
aan evenementen deel te nemen die ik anders
niet zou ontdekt hebben. Het kortingstarief
krijg ik vlot bij de ticketaankoop, gewoon op
vertoon van mijn UiTPAS. De openheid en
toegankelijkheid van de medewerkers die de
tickets verkopen vind ik een pluspunt. Het
doet me een plezier dat ik van deze kortingen
kan genieten en deze leerrijke ervaringen met
mijn kind kan delen.

Ambulance

Centraal oproepnummer 056 40 47 48

politiezone Grensleie

101 of centraal oproepnummer: 056 51 01 11

Brandweer – Fluvia
112 of 056 22 44 44
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BIN Wevelgem
BuurtInformatieNetwerk
www.bin-wevelgem.be

OCMW Wevelgem
Deken Jonckheerestraat 9, 8560 Wevelgem
056 43 55 00

15

wildebraswildebras

Wildebrasnacht #buitenspelen #wildplay #kamperen
#outdoorlife #igwevelgem

ellen_mumof4

‘t Is gebeurd! Onze
eerste vogel is
gaan vliegen! Scroll
#ksadevlasbloemwevelgem
#ksadevlasbloem
#lennardlove

>TAG

stefanie_monteyne

Gezelligheid troef
in Gullegem!
#vtgullegem
#gezinsfietszoektocht
#beenhespmetfrietjes
#igwevelgem
#wevelgemsesportersbelevenmeer
kurcar

ursie.claus

#igwevelgem
#100yearsairport
#100years #helicopter
#helicopters #seaking
#belgianairforce
#wevelgemairport

Dancing is being
you at top volume!
#gtk
#gtk951
#gullegem
#iggullegem
#igwevelgem
#kartjeekolere
#lesfigurettesfénoménales
#dancing

liesbetvervaecke

After school fun
#1september #peuter
#growingupsofast
#enjoythelittlethings
#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!

