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heraanleg

maurits
lauwersplein
Help Wevelgem winnen

10 000
stappenclash
feest op het
plein

Op 2 juni zetten we de vernieuwde
‘platse’ in Moorsele in vuur en vlam!
Een feestje dat je niet mag missen!

uit
agenda
binnenin!
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>BEELD

Theater
Lokaal
presenteert:
Moordsele
Theater Lokaal
staat dit jaar in het
teken van de moord
op Marthe Verzele.
Inspecteur Moors
en zijn assistente Ele Wyseur
ondervragen alle
mogelijke verdachten. Zoek mee met
de inspecteurs
naar de dader. Een
misdaadverhaal
geschreven door
Koen D’haene en
geregisseerd door
Philip Strobbe.
De voorstelling is
geschikt voor de
hele familie. De
voorstelling speelt
op 5 mei om 19u00,
op 6 mei om 15u00.
Tickets reserveren
kan via CC Wevelgem of via
www.wevelgem.be/
webshop

Meer info op
w w w.t h e at e r lo kaal.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
Vergeet het niet!

sluitingsdagen
Op 30 april, 1, 10, 11 en 21 mei zijn alle gemeentelijke diensten, het cultuurcentrum,
de sportdienst, de jeugddienst, de bib en
haar filialen en het OCMW gesloten.
De jeugddienst, burgerzaken Wevelgem, de
bib en haar filialen zijn ook op 12 mei gesloten. Het zwembad is gesloten op 30 april, 1,
10, 20 en 21 mei. Open volgens de vakantieregeling op 11, 12 en 13 mei.
www.wevelgem.be/zwembad
www.wevelgem.be/sluitingsdagen

Integratie OCmw & gemeente

BELEID
>CIJFER
CurieuzeNeuzen
95 inwoners zijn geselecteerd voor CurieuzeNeuzen,
een groot wetenschappelijk
onderzoek naar de luchtkwaliteit. Over heel Vlaanderen
zijn 20 000 meetpunten vastgelegd. Geselecteerde deelnemers krijgen hun deelnamegeld terug in de vorm van
een Wevelgemse kadobon
van 10 euro. Vul daarvoor het
formulier in op de website of
kom langs in het gemeenteloket!
www.wevelgem.be/
curieuzeneuzen
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Algemeen
& adjunctalgemeen
directeur
Sinds april hebben gemeente en OCMW een
algemeen directeur en een adjunct-algemeen directeur. Algemeen directeur Kurt
Parmentier is verantwoordelijk voor de algemene leiding van zowel gemeente als OCMW.
Stefaan Oosthuyse, de adjunct, staat de algemeen directeur bij en neemt de operationele leiding van het OCMW op zich.
Deze directeursfuncties zijn nu al in het leven geroepen om de integratie tussen beide
organisaties op 1 januari 2019 verder voor te
bereiden en de komende gemeenteraadsverkiezingen in goede banen te leiden.

De recyclageparken zullen gesloten zijn op
30 april, 1, 10, 11 12 en 21 mei.

>RAAD
Op zoek naar werk?

Vacature
Jobstudent Wevelgem-BAT
Deeltijds in juni en/of juli, 156 uur in augustus,
niveau C1-C3 (m/v/x). Contractueel bepaalde
duur, totale tewerkstelling 180 uur.
Functie-inhoud
Artistieke invulling en logistieke uitvoering
van het artistiek jongeren project Wevelgem-BAT.
Selectieprocedure
Selectiegesprek op 11, 12 of 13 juni

Op afspraak

Hoe vul
ik mijn
belastingaangifte
in?
Ook dit jaar zijn er weer zitdagen waarbij je
hulp van experten krijgt om je aangifteformulier in te vullen.
Zitdagen Bib in het park
Maandag 28 mei tot en met donderdag 31
mei, telkens van 9u00 tot 16u00.
Opgelet! Er wordt enkel op afspraak gewerkt.
Een afspraak maak je telefonisch via 056 43
34 00 of via www.afspraken.wevelgem.be.
Mee te brengen
Loonfiches, attesten voor belastingvermindering, het aanslagbiljet van 2017 en dat van
de onroerende voorheffing.

Uiterste inschrijvingsdatum
3 juni
Info
Personeelsdienst: 056 43 34 30,
personeelsdienst@wevelgem.be
www.wevelgem.be/vacatures-gemeente

ENKELE
PUNTEN
UIT DE
GEMEENTERAAD
Binnenkort start AAP+, een
project waarbij ouderen ‘babysitten’ op huisdieren van
baasjes die de hele dag niet
thuis zijn. Iedereen wint: de
huisdieren zijn in gezelschap,
de baasjes krijgen een betrouwbare oppas en de ouderen hebben gezelschap
van een dier. Dat draagt bij
tot het actief en gezonder
ouder worden.
Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Moorsele Kern
is goedgekeurd. Het RUP
vervangt een pak verouderde en soms nodeloos strenge regels uit het verleden.
(Ver)bouwers kunnen nu met
duidelijke richtlijnen aan de
slag.
Binnenkort start de heraanleg van de parking in de
Secretaris Vanmarckelaan.
Er komt nieuwe asfalt, een
groenzone, bankjes, twaalf
fietsbeugels en een automaat met Wevelgemse
kadobonnen en vuilniszakken. Het schuilhuisje van de
bus verhuist van de overkant
van de straat naar de parking.

www.wevelgem.be/belastingaangifte

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

In juni start de heraanleg van het
Maurits Lauwersplein rond de Wijnbergkerk. Wat ooit beschouwd werd
als één van de lelijkste plekjes van
de gemeente, wordt een aangename groene ontmoetingsruimte. De
omgeving zal opnieuw passen bij de
waardevolle kerk van architect Van
Der Laan.

MAURITS
LAUWERSPLEIN
OMGEVING
IN ERE
HERSTELLEN
In 2015 kozen we via een wedstrijdformule een ontwerper. LAND landschapsarchitecten kwamen als beste van
vijf kandidaten uit de bus. Er volgden participatiemomenten met buurtbewoners, de kerkfabriek Onbevlekt
Hart van Maria en het agentschap onroerend erfgoed.
Ook Hans Van Der Laan, de zoon van één van de oorspronkelijke architecten van de kerk, was erbij. Samen
met deze betrokkenen werden een pak ideeën verder
uitgewerkt.
Een sobere groene omgeving
De landschapsarchitecten hebben een ontwerp gemaakt dat de architectuur van dit historische gebouw
in de verf zet. De omgeving wordt dan ook eenvoudig
van opzet: een open grasveld met bomen. Dat betekent een sterke vergroening: geen verhard plein meer,
maar een groene omgeving. Geen zone afgesloten met
dichte beplanting, maar overal open en uitnodigend om
6 WE ELGEM

rond het gebouw te wandelen of te vertoeven. Enkel het pad rond het
gebouw en het ontmoetingsplein met zitbankjes aan de voorzijde van
de kerk zullen nog verhard zijn. Hiervoor gebruiken we onderhoudsarm sierbeton. Ook de openbare verlichting wordt vernieuwd, met
bijkomende accentuering van het gebouw en extra verlichting aan
de hoofdingang van de kerk.
De mooiste bomen uit de omgeving blijven staan, we planten ook een
paar nieuwe bomen. Het grasveld wordt ingezaaid met een gras- en
bloemenmengsel, dat gedeeltelijk kort gemaaid wordt en op andere
plaatsen mag uitgroeien en maar enkele keren gemaaid wordt. In het
gazon komt er een heuvel en twee verlaagde delen die dienst doen
als wadi om regenwater op te vangen en in de grond te laten dringen.

Vanessa Vandersarren
contactpersoon van de
buurtbewoners

‘Positief
van de
gemeente
om input
bewoners
te vragen
rondom
heraanleg
plein en
voor mij
ook een
leerrijke
ervaring
als vertegenwoordiger van
de buurtbewoners’

Wagens parkeren aan de zijkant van de kerk
Momenteel ontsieren geparkeerde wagens het uitzicht op de kerk. In
het nieuw ontwerp komt er dan ook geen parkeerzone voor de kerk.
Je kan je wagen parkeren aan beide zijden van de Oleanderstraat, aan
de zijkant van de kerk en op de buurtparking van het Maurits Lauwersplein. Voor fietsen is er plaats aan de voor- en zijingang van de kerk.
Daar bevinden zich ook enkele parkeervakken voor mensen met een
beperking. Vanaf het najaar kan iedereen genieten van dit nieuwe
groene plekje in de gemeente.
Ook meer groen aan de school
Wevelgem wil een echte ‘speelgemeente’ worden en pakt daarom de
schoolomgeving in de Goudenregenstraat aan. Binnenkort komt er
meer groen en plaatsen we enkele zitbanken. Op die manier wordt
de omgeving nog speelser en aantrekkelijker voor kinderen en ouders. Sinds enkele jaren is dit een schoolstraat. Wat gestart is als een
proefproject, werd na bevraging van de schoolgaande kinderen en
omwonenden een permanente situatie. Kortom, dankzij deze ingrepen
wordt de Goudenregenstraat een veilige en groene schoolomgeving.

Uniek religieus erfgoed
De kerk en de pastorie zijn erkend als beschermd monument. Ze
werden ontworpen door architect-monnik Dom Hans van der Laan,
zijn broer Nico Van der Laan en Jozef Lietaert. In 1968 startte de
bouw ervan. Van der Laan was een van de leidende figuren van de
Bossche School en werd internationaal bekend. Vijf kernwoorden
typeren deze stijl: soberheid, eenvoud, maatvoering, atrium en
ruimtegevoel. Zijn architectuurtheorie komt nog altijd aan bod in
architectuuropleidingen. De kerk in Wevelgem is één van zijn weinige ontwerpen in België.
DE KERK KRIJGT EEN OPKNAPBEURT
De gemeente wil dit religieus erfgoed in ere houden en plant daarom een grondige renovatie van het plat dak. Ook het plafond krijgt
een opknapbeurt. Dit is een project dat we samen met het agentschap onroerend erfgoed uitwerken.
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>NIEUWS
1 mei

Zoveel
meer dan
bloemenmarkt alleen
Elk jaar gaat het gemeentebestuur naar aanleiding van 1 mei samen met Tuinhier op bezoek bij
de bejaarden in de rust- en verzorgingstehuizen
en schenkt ze hen een bloemetje. Je kan naar het
tuin- en hobbysalon in de Porseleinhallen of natuurlijk bloemen, planten en kruiden kopen op de bloemenmarkt in het Sint-Pauluscollege. Daar vindt ook
het 9de West-Vlaamse Kubb Kampioenschap plaats.
Op de Steps Shopping Day verwennen de deelnemende handelaars hun klanten met een korting of
een andere fijne attentie.
Alle info over de activiteiten op 1 mei:
www.wevelgem.be/1-mei

BELEEF
LUC HAEKENS

WIE GELOOFT
DIE REPORTERS
NOG?

> VIER JE
VERJAARDAG IN HET
ZWEMBAD
Organiseer een onvergetelijk verjaardagsfeestje in het
zwembad van Wevelgem.
Een leuke namiddag in het
zwembad, ravotten op het
grote opblaasspeeltuig en
daarna genieten van een lekkere pannenkoek of een ijsje.
Bovendien is de zwembeurt
voor de jarige gratis. Voor
meer info kan je contact opnemen met de caferatia van
het zwembad via 0479 02 92
99.

In het tv-programma ‘De Ideale Wereld’ maakt reporter Luc
Haekens mensen de gekste dingen wijs, bijvoorbeeld dat
president Trump zwart is. Woensdagavond 16 mei komt Luc
in OC De Stekke vertellen hoe media de waarheid kunnen
manipuleren. En hoe mensen geloven wat die media hen
voorschotelen. Luc Haekens maakte ook de reportages De
‘Blauwe Gids’ over de Belgische adel en ‘De zaak Jo Lernout’.
www.ccwevelgem.be/luchaekens

West-Vlaanderen
blijft bewegen

De seniorensportdag vindt plaats op 17 mei
vanaf 13u00 in sportcentrum De Ark in Ardooie. 50-plussers kunnen er deelnemen aan
diverse activiteiten. Vooraf inschrijven verplicht: 056 43 35 60 .
www.wevelgem.be/seniorensportdag
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CULTUURCENTRUM
NIEUW SEIZOEN

In mei stelt het cultuurcentrum het programma
voor seizoen 2018-19 voor. Op 24 en 25 mei is er
seizoensvoorstelling in OC De Stekke. Vanaf 28
mei kan je een abonnement bestellen.
www.ccwevelgem.be/seizoen1819

>DOEN

Huldiging op 6 mei

100 jaar geleden overleed
Lode De Boninge
Honderd jaar geleden sneuvelde Lode De Boninge op 22-jarige leeftijd in Nieuwpoort. Zijn ervaringen met het onrecht aan het front
maakten van hem een overtuigde Vlaming. Een beeld van hem is te
zien op de Paxpoort in Diksmuide.
Op zondag 6 mei wordt hulde gebracht aan een van de Vlaamse IJzersymbolen. In Wevelgem is er om 10u00 een huldiging op de gemeentelijke begraafplaats. Er zijn diverse toespraken, bloemenhulde en muzikale omkadering. Aansluitend is er een optocht naar de
Goederenloods, waar het gemeentebestuur een receptie aanbiedt.
In de namiddag is er een huldiging aan de IJzertoren in Diksmuide.
Het gemeentebestuur legt een bus in die vertrekt om 14u00 op de
Nieuwe Markt. In Diksmuide is er een uitgebreid programma met
ontvangst, rondleiding en Breugelmaaltijd. Terugreis om 19u30. Kostprijs: 5 euro. Inschrijven kan t.e.m. 2 mei via erfgoed@wevelgem.be

3X BLIJF

ACTIEF

Er zijn zoveel voordelen aan dagelijks bewegen, het zou zonde
zijn om in je luie zetel te blijven
zitten. Wat inspiratie …

www.wevelgem.be/lodedeboninge

1

Uitbreiding curve bowls
Vanaf 16 april kunnen 55-plussers deelnemen
aan curve bowls met de 13-beurtenkaart. Ook ’s
avonds zijn er vanaf 16 april curve bowlssessies,
voor iedereen toegankelijk. Wekelijks op maandag en donderdag van 20u00 tot 21u30.
www.wevelgem.be/curvebowls

11-12-13 mei – Gullegem
Kokopelli Festival

Geniet rustig van elkaar of ga goed uit de bol: elk
vindt zijn gading. Sta versteld van de sfeervolle inkleding. Ontdek nieuwe geluiden en smaken. Met
party op vrijdag en kinderanimatie op zaterdag en
zondag. www.kokopelli.be

2

Petanque en kubb

3

Dagje uit in Wevelgem

Het sportaanbod 50+ in beweging wordt vanaf
15 mei uitgebreid met kubb en petanque. Op de
speel- en groenzone Ter Meersch kan je elke
dinsdag van 14u15 tot 15u15 deelnemen met de
13-beurtenkaart. Ter plaatse is er begeleiding
en materiaal voorzien.

Op 16 mei organiseert de ouderenraad een begeleide historische wandeling met proevertjes,
apero met hapjes, bbq en een dansoptreden.
Verzamelen in OC de Cerf. Je kan voor elk onderdeel apart inschrijven, 30 euro volledig programma. 056 43 35 27, welzijn@wevelgem.be
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>INTERVIEW

‘EEN GROOT FEEST OP
2 JUNI VOOR EEN PRACHTIG
NIEUW PLEIN’
‘FEEST OP HET PLEIN’: OPENING ‘PLATSE’ VAN MOORSELE
Het Sint-Maartensplein in het centrum van Moorsele werd vorig jaar heraangelegd en onderging een ware metamorfose. Aan dit project ging een gans participatietraject vooraf.
Nu komt het einde van de werken eraan en daar hoort natuurlijk een feestje bij! Wij blikken even terug en ook vooruit.
Geert: ‘De werken zijn vorig jaar
in mei gestart en na ongeveer
een jaar kunnen we ze nu afronden. Maar het project loopt
natuurlijk al veel langer. Met een
werkgroep hebben wij gezorgd
dat wij de nodige inspiratie
hebben opgedaan in de regio.
We bezochten heel wat pleinen
die werden heraangelegd, zoals die in Aalbeke en Kooigem.
Persoonlijk vond ik het plein
van Oostnieuwkerke één van
de mooiste die ik heb bezocht.
Maar we hebben de inbreng aan
dit project ook breder opgezet.
Zo was er een participatietraject waarbij we de inwoners
heel nauw betrokken hebben.
Op Klein Tokyo bijvoorbeeld
konden bezoekers hun mening
geven aan onze infostand en
hun wensen kenbaar maken
voor de herinrichting van het
plein. Er waren ter plaatse ook
wandelingen om de verschillende mogelijkheden te bekijken.
Verder waren er focusmomenten
10 WE ELGEM

waarbij we allerlei verenigingen
hebben uitgenodigd, van zelfstandigenverenigingen tot senioren- en jeugdverenigingen.´
Vooral aandacht voor groen en
ruimte voor ontspanning kwamen als belangrijke punten naar
voren. Met deze verschillende
invalshoeken ging de ontwerper
aan de slag.
Geert: ‘Het plein is ontworpen
door bureau Cnockaert en Gianni

‘Aandacht
voor groen en
ruimte voor
ontspanning
zijn belangrijke invalshoeken’’
Geert Casier

De Clercq van Greenconcepts in
Moorsele en de werken zijn uitgevoerd door aannemer Growebo
uit Gullegem. Omdat het plein te
sterk helde, werd het aan de kant
van de Damberdstraat met zo’n
45 cm verlaagd. Rond de kerk
is een trappenpartij, waardoor
de kerk als het ware uitgelicht
wordt. Met een hellend vlak kunnen ook minder mobiele mensen
vlot de Platse op. Belangrijk is ook
dat de verbinding naar woonzorgcentrum Sint-Jozef nu niet
meer dwars door het plein loopt,
maar mooi erlangs krult. De zone
voor het woonzorgcentrum, waar
vroeger de pastorij stond, is ook
compleet heraangelegd. Daar komen in de toekomst serviceflats.
Naast de kerk, voor OC De Stekke,
komt een heerlijke groene speelzone met speelfontein. Er blijft
ook evenveel parkeergelegenheid als voorheen. Het resultaat
is prachtig en als Moorselenaar
ben ik enorm trots dat ik aan dit
dossier mocht meewerken.’

De wekelijkse markt, die elke
donderdag plaatsvindt in Moorsele, keert binnenkort terug op
de vertrouwde plek. Geert: ‘Tijdens de werken verhuisden de
marktkramen naar de parking
in de Secretaris Vanmarckelaan.
Vanaf 17 mei keert de markt terug
naar zijn oorspronkelijke plaats in
het hartje van de gemeente.’
Feestelijke opening
Bij de opening van de nieuwe Platse hoort natuurlijk een
feestje. Sanne: ‘Moorselenaars
kunnen zaterdag 2 juni alvast in
hun agenda noteren. Dan wordt
het Sint-Maartensplein ofwel
‘de Platse’ officieel ingehuldigd!
Er valt dan heel wat te beleven.
Overdag kan je in OC De Stekke
de expo bezoeken met alle informatie over de werken, een
vleugje historiek en een snuifje
toekomstverhaal met de plannen
voor het nieuwe dienstencentrum. Je bent van harte welkom
tussen 14u00 en 20u00.’

‘Moorselenaars mogen
2 juni alvast
aanstippen
in hun
agenda’’
Sanne Loncke

Er komt niet alleen een expo,
maar ook een stoet. Sanne: ‘De
gemeente lanceerde een oproep
aan alle Moorseelse verenigingen
om deel te nemen. We werken
hiervoor samen met de Stekselorde. De stoet vertrekt om
18u30 en trekt via de Moorseelse
straten naar het Sint-Maartensplein. Harmonie KHC Kunst naar
Vermogen en drumband zorgen
dan weer voor een muzikale noot
tijdens en na de optocht. Inwoner Bart Van Loo leidt de officiële
opening in goede banen. Samen
met Eddy et Les Vedettes brengt
hij nadien wat ambiance in de
keet. Na dit optreden volgt een
heuse lichtshow met aansluitend een feestje met DJ ‘Omdat
het kan soundsystem’ ft Average Bob, gekend van de filefuif
op Studio Brussel.’

Sanne Loncke, Medewerkster vrije tijd, Gemeente Wevelgem
Geert Casier, Projectingenieur, Gemeente Wevelgem

Waterpret met de
speelfontein
Voor OC De Stekke komt een
gloednieuwe speelfontein.
We vroegen aan de aannemers om hier zo creatief
mogelijk mee om te gaan.
De fontein wordt ingeplant
in een trapeziumvorm en zal
op zonnige en warme dagen
alvast voor heel wat verfrissing en waterpret zorgen
voor jong en oud.
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>NIEUWS
Nieuw antennepunt

>QUOTE

‘De activiteiten
tijdens de
Buitenspeeldag zijn
superleuk,
maar vooral
het knutselen
vind ik
zeer tof!’

Ken jij
‘zorgzame
buurt De
Posthoorn’ al?
Op woensdag 30 mei om 14u00 trakteren we alle
65-plussers van De Posthoorn op taart en koffie
in de parochiezaal. We geven iedereen wat meer
uitleg over de bestaande diensten van het OCMW
en het lokaal dienstencentrum Elckerlyc. Woon
je in deze buurt en wil je je inzetten om samen
met ons dit antennepunt uit te bouwen? Of ben
je werkzaam als handelaar of organisatie in de
wijk en wil je fungeren als aanspreekpunt? Meld
je dan zeker aan! ldc.elckerlyc@ocmwwevelgem.
be, 056 43 55 10.

BURGER
CULTUURCONTENTEMENT

Lotte Maes

Uit de Vlaamse bevraging ‘Cultuurcontentement’ blijkt dat de Wevelgemse geënqueteerden alvast een
7,7 op 10 geven voor de waardering
als cultuurvriendelijke gemeente.
Het Vlaamse gemiddelde bedraagt
6,8 op 10. Er is grote tevredenheid
over bib, CC en erfgoed. Meer info op

Gullegem

www.wevelgem.be/
cultuurcontentement

‘Handen uit de mouwen’ was
dit jaar het thema van Buitenspeeldag. Bouwen, planten,
timmeren, kloppen, boren, …
kortom, dolle pret. Met een
stralende zon en temperaturen tot 22 graden was deze
editie alvast weer een succes!

Gezocht!

Greeters

De gemeente is op zoek naar enthousiaste inwoners
die vrijwillig kleine groepjes toeristen op sleeptouw
nemen voor een bezoek aan de gemeente of streek.
Greeters zijn ambassadeurs die vanuit hun eigen ervaringen, kennis en passies vertellen en bezoekers
rondleiden. Wil je met trots de gemeente en streek
aan bezoekers tonen? Stuur je kandidatuur naar
info@toerisme-leiestreek.be.

Wevelgem, de fiets
en het Zuiden

Heb je thuis nog een fiets staan die
je niet meer gebruikt maar die nog
bruikbaar kan zijn? Geef hem op 29
mei af aan onze infostand op Gullegem Koerse in het centrum van
Gullegem. Cursisten fietsherstellers van CVO’s zetten hem op punt.
Meer info via www.wevelgem.be/
wevelgemdefietsenhetzuiden
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>VRAAG
Als niet-Belg stemmen

Gemeenteraadsverkiezingen
Ook als niet-Belg kan je je stem uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.
Je moet hiervoor aan een aantal wettelijke voorwaarden
voldoen en je vóór 31 juli laten registreren als kiezer. Deze
aanvraag kan je schriftelijk of persoonlijk bij de dienst burgerzaken doen.

Hoe kan ik mijn
kind inschrijven
bij de speelpleinwerking

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst burgerzaken, op www.vlaanderenkiest.be en op www.ikstemook.be.

I

?

n Wevelgem is heel wat te beleven, ook tijdens vakantieperiodes! Om de inschrijvingen
voor activiteiten nog eenvoudiger te maken,
starten de sport- en jeugddienst met een online
inschrijvingsprogramma.
Vanaf zaterdag 5 mei om 10u00 kan je online inschrijven voor het zomeraanbod. Om inschrijvingen
te kunnen doen, moet je eerst een account aanmaken. Registreer je daarom tijdig! Dat kan via de link
op www.wevelgem.be/webshop.

Inschrijven ’18 -’19

academie
muziek-woord
Nieuwe leerlingen voor het Atelier Plastische Kunsten kunnen inschrijven vanaf 28 mei.
Alle info: www.wevelgem.be/plastische-kunsten
Voor muziek en woord starten de inschrijvingen voor Moorsele op 25 juni, voor Wevelgem op 22 juni en voor Gullegem
op 22 mei.
Alle info: www.wevelgem.be/muziekenwoord

Niet duidelijk of problemen?
Kom op woensdag 25 april tussen 13u30 en 19u00
naar de jeugddienst (Porseleinhallen, Cultuurpad 1).
Wij tonen op dat moment het programma en begeleiden je graag bij met aanmaken van je account.
Op zaterdag 5 mei zijn we van 10u00 tot 12u00 aanwezig in de jeugddienst in Wevelgem en in OC de
Cerf in Gullegem om problemen en vragen op te
lossen. Ook wie geen computer heeft, kan bij ons
terecht.

Administratief medewerker jeugd
Loes Derez
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HOE RAAK
JIJ AAN
10 000
STAPPEN
PER DAG
(EN MEER)??

In mei doen we
weer mee aan de
10 000 stappenclash. Net zoals
twee jaar geleden
strijden we tegen
bijna 200 andere
gemeenten voor de
titel van ‘actiefste
gemeente’. Registreer je en help ons
aan de overwinning!
www.wevelgem.e/
10000stappen
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‘Voor korte afstanden ga je
beter te voet’

‘Het zet een hele
gemeente aan om
meer te bewegen!’

A

I

Silvia Vermote, Wevelgem, 42 jaar

Ludwig Libeer, Wevelgem, 49 jaar

ls gezondheidscoach kan ik de 10 000
stappenclash alleen maar toejuichen.
Bij Fiziko motiveer ik jong en oud stap
per stap om te streven naar een gezonde levensstijl. Daarbij promoot ik de stappenteller.
Die registreert je stappen en maakt je niet alleen bewust van je beweegpatroon, maar zet
je ook aan om nog meer te bewegen. Zelf
begin ik mijn dag met yoga en plan ik actieve momenten in mijn dag zoals een fitlunch.
Mijn extra loopsessies zorgen natuurlijk voor
een stappenboost! Extra stappen kan je thuis
bekomen door huishoudklussen, in de tuin
te werken, met de kinderen te spelen, boodschappen te voet te doen en de hond uit te
laten. Op het werk kan je door een fitlunch,
een desk-workout en de trappen te nemen al
heel wat stappen bijeen vergaren!

k heb vorige keer ook deelgenomen. Ik had
mij ingeschreven omdat ik alles te voet doe
en ik dus sowieso veel stappen verzamel.
Ik vond dat een leuke uitdaging om te zien
hoeveel stappen ik doe en dat eens te vergelijken met de collega-stappers zodat ik eens
zag waar ik nu sta. Ik denk dat ik er 400 000
gedaan had in een maand tijd. Dat is dus meer
dan 10 000 per dag hé. Ik moet alles te voet
doen omdat ik niet met de auto of met de fiets
kan rijden, want ik ben blind. Naar het werk,
boodschappen, sowieso doe ik ook nog graag
eens een wandelingetje,… dus ik kom wel aan
veel stappen. Als je korte afstanden moet afleggen, ervaar ik dat je veel sneller bent te
voet. Bijvoorbeeld de zaterdagvoormiddag in
de Lode De Boningestraat merk je dat je sneller vooruit gaat als voetganger dan de auto’s
die staan aan te schuiven.

>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

‘Een dag zonder
bewegen, dat is
moeilijk voor mij’

I

n het najaar ga ik veel wandelen, ik ben lid
van de wandelclub. Maar nu de winter achter de rug is, zit ik elke zaterdag, zondag
en woensdag op mijn fiets. Ik rijd het liefst in
de Westhoek, in de frontstreek. Gemiddeld
doe ik zo’n 100 kilometer per rit. Ik ben nog
zeven jaar profwielrenner geweest, ik heb
alle grote wedstrijden gereden behalve de
Tour de France. Een dag niet bewegen, dat is
moeilijk voor mij. Als ik niet kan fietsen, ga ik
wandelen of zoek ik een andere activiteit. Net
zoals twee jaar geleden doe ik ook nu weer
mee met de 10 000 stappenclash. Je kan niet
alleen je stappen registreren, ook je gefietste
kilometers tellen mee. Op mijn leeftijd is mijn
motto wel: ‘moeten’ is gedaan. Ik leg mezelf
geen streefdoel op, elke geregistreerde stap
is er één gewonnen.

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

Romain Vanwijnsberghe, Moorsele, 81
jaar
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kristinkdb31

First sunny day in
ages, first flowers
start popping up
#flowers
#bokeh
#green
#spring
#colours
#garden

barbarabuyse

De Man van Morgen #standupcomedy #stevengoegebeur #topartiest #igwevelgem #ccguldenberg

>TAG

lienlapiere

After winter must
come #spring
#igwevelgem
#bergelen

lemant.femke

leslieramboer

Na inspanning komt ontspanning!
#igwevelgem
#rodekruiswevelgem
#gentwevelgem

50k Leeuwkestocht met
#KVKfietst en de
#femmesrouges
#igwevelgem

lies_am

#sagan #petersagan
#gentwevelgem
#topnamiddag
#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!

