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Maar liefst twee nieuwe N-VA-
mandatarissen gaan voortaan 
zetelen in de OCMW-raad van 
Wevelgem.

Ilse Vandenbulcke vervangt er 
Hilde Martin, die onlangs de over-
stap maakte naar de gemeente-
raad. Ilse woont samen met haar 
partner in de Kortrijkstraat te 
Wevelgem en is mama van Klaas 
en Suze. Zij is zaakvoerster van 
een financieringsmaatschappij en 
een verwoed sporter.

Vanaf januari 2016 beschikt 
de N-VA over een bijkomend 
(derde) OCMW-mandaat. Dat 
wordt opgenomen door Amand 
Bossuyt, ondernemer op rust. 
Amand woont in de Fabriekstraat 
in Wevelgem en is een bijzonder 
actieve senior. Hij is voorzitter 
van het Sint-Hilariuskoor, lid van 
het PWA en heeft een bijzondere 
passie. Daarover leest u meer op 
de binnenpagina’s.

VERSTERKING VOOR 

OCMW-RAAD

WEVELGEM

2015 was op zijn minst gezegd een 
bewogen jaar. De wereld stond in 
januari in brand na de bloedige aanslag 
op Charlie Hebdo. Sindsdien hield het 
niet meer op. Het voorlopig dieptepunt 
werd bereikt met de Parijse aanslagen 
op 13 november. 

Ons land, en Brussel in het bijzonder, 
worden wereldwijd afgeschilderd als een 
draaischijf van drugs en illegale wapens, 
als een broeinest van religieuze haat 
en als uitvalsbasis voor terroristen. Een 
bedenkelijke eer die het triestige gevolg 
is van een te lakse overheid de voorbije 
decennia. Dat ons imago en onze repu-
tatie hierdoor een flinke deuk hebben 
gekregen, zal niemand verwonderen. 

ALLES BEGINT BIJ ONZE LOKALE  
GEMEENSCHAP

Laat dit nu in 2016 precies een collectieve 
opdracht voor ieder van ons zijn, waar-
mee we best kunnen beginnen binnen 
onze lokale gemeenschap. We kunnen of 
mogen immers niet toegeven aan aanval-
len op onze fundamentele waarden van 
vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Om die 
waarden te verdedigen, volstaat het even-
wel niet vanaf de zijlijn luidop te roepen. 

Engagement veronderstelt actie en 
daadkracht. En die actie zullen wij met 
onze zeven gemeenteraadsleden, onze 
drie OCMW-raadsleden en ons voltallig 
bestuur van N-VA Wevelgem in 2016 nog 
meer dan ooit brengen. 

DE MOTOR VAN VERANDERING SLAAT 
AAN

Want een beter Wevelgem, dat u  
zeker verdient, komt niet vanzelf.  
De beloofde verandering werkt, de motor 
slaat opnieuw aan, maar de weg aan 
onze heropbouw is nog lang.  

Intussen wensen wij u en al uw  
dierbaren van ganser harte een warm  
en deugddoend eindejaar toe.  
En vooral: een fantastische start  
van een beter 2016,  
waarin u op ons mag  
blijven rekenen. 

2016 kan beter, moet beter, wordt beter!

www.n-va.be/wevelgem
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N-VA Wevelgem is  
hartverwarmend!

Filip Daem
Fractieleider N-VA Wevelgem



Je bent pas op pensioen en je krijgt 
hier een emmer fruit, daar een zak 
bessen of een groot pak rabarber. 
Wat moet je daar nu mee? Waarom 
niet eens zelf proberen confituur 
maken, dacht N-VA-bestuurslid 
Amand Bossuyt.

Amand is een creatief denker, durver 
en vooral doener. Wat aanvankelijk 
een tijdelijke tijdverdrijf van een jonge 
senior bleek te worden, is intussen 
geëvolueerd naar een ware passie. 
Een passie voor het verwerken van 
vruchten tot confituur en gelei. 

EEN MAN MET SMAAK
Geen enkel vrucht is nog veilig voor 
Amand, die in zijn keuken de meest 
ongewone combinaties uittest. Op 
zoek naar nieuwe grondstoffen, deed 
Amand een ongelooflijke ontdek-
king op amper een boogscheut van 
Wevelgem. In de Woudezel in 
Merkem openbaarde zich een 
nieuwe wereld met tientallen nieuwe 
soorten bessen en vruchten, allemaal 
biologisch geteeld. Deze worden 

door Amand nu verwerkt tot de 
heerlijkste smaakmakers.

Ondertussen waagt Amand zich 
met succes aan creaties van con-
fituren zonder suiker, bestemd 
voor bevriende diabetici. Voor zijn 
vrijblijvende inzet verdient Amand 
dan ook een grote onderscheiding. 
Zo kreeg Amand navolgende mail 
van een ex-keelkankerpatient : “Na 
acht jaar was dat mijn eerste smaak-
sensatie.” Dergelijke commentaar 
maakt Amand uiteraard nog meer 
zot van confituur. Daarom, speciaal 
voor u, een proevertje uit het grote 
receptenboek van Amand.

www.n-va.be/wevelgemwevelgem@n-va.be

Eind november sloot N-VA  
Wevelgem haar Kom op tegen 
Kanker-actie voor 2015 af. En het 
resultaat mag er zijn. We konden 
op 19 november een bedrag van 
500 euro overmaken aan het goede 
doel. 

Op initiatief van Hendrik 

Vanhaverbeke, N-VA-gemeenteraads-
lid en zelf ex-kankerpatient, startte 
onze actie op 1 mei op de Bloemen-
markt met de Sangria-verkoop en 
de ‘gele ballon’-wedstrijd. 

Op 15 mei was de N-VA prominent 
aanwezig om alle deelnemende 
wielerteams aan de 1 000 km van 

Kom op tegen Kanker, maar in 
het bijzonder onze vier sportieve 
N-VA-ploegen, een hart onder de 
riem te steken. Op 20 september 
waren wij opnieuw van de partij op 
de Braderie in Wevelgem, waar we 
konden rekenen op de gulheid van 
vele sympathisanten, die hun geluk 
waagden en deelnamen aan onze 
‘gele ballon’-wedstrijd.

WINNAARS ‘GELE BALLON’- 
WEDSTRIJD
Op 19 november namen we ook de 
gelegenheid te baat om de win-
naars van die wedstrijd te hul-
digen. Dat zijn (in volgorde van 
afgelegde afstand van hun ballon):

•  Ibe Vandermersch uit Gullegem 
(166 km)

• Elise Ameye (157 km)
• Brecht Santelé (154 km)
• Marnix Vanassche (91 km)

Wij wensen de winnaars nogmaals 
van harte proficiat. Bedankt ook 
aan al onze gulle sponsors en aan 
de deelnemers aan deze hart-
verwarmende actie.

Na een zomerslaapje probeerde de schepen van 
Sport op de gemeenteraad van oktober zichzelf 
nog even voor het voetlicht te plaatsen. Nu zou hij 
in Mechelen de mosterd gehaald hebben voor het 
nieuwe zwembad dat hij nog altijd op de voetbal-
terreinen langs de Menenstraat in Wevelgem wil 
inplanten. Waar de Wevelgemse jeugd in de toe-
komst dan wel moet voetballen, is kennelijk geen 
zorg voor onze sportieve schepen. 

Het voordeel van foute beslissingen is dat ze altijd 
kunnen herzien worden.  Het zou het college van 
burgemeester en schepenen dan ook sieren om hun 
denkfout te erkennen en voor eens en voor altijd 
afstand te doen van dit  enorm duur maar volstrekt 
ondoordacht project. 

BEREIKBAARHEID IS BELANGRIJKE VEREISTE
Met uitzondering van het schepencollege is nagenoeg 
ieder inwoner van Wevelgem ervan overtuigd dat 
een nieuw zwembad een plek moet krijgen op een 
locatie die voor alle inwoners van Groot-Wevelgem 
even makkelijk bereikbaar is. 

Goed beleid moet gevoerd worden in het belang van 
alle inwoners van onze gemeente. Een zwembad 

bouwen op een plaats waar niemand van de deel-
gemeenten zich ooit naar zal verplaatsen, valt hier 
dus zeker niet onder. 

Hopelijk brengt tijd raad en inzicht, en verdrinkt 
de schepen van Sport niet in zijn eigen grote gelijk. 
Want dit zou voor vele Wevelgemse burgers dan wel 
eens zéér véél nutteloos besteed geld kunnen gaan 
kosten. Bent u nog bereid hiervoor mee te betalen? 
Wij alvast niet.

N-VA Wevelgem verzamelt 500 euro voor 
Kom op tegen Kanker

Jong geleerd is oud gedaan

Het (zwem)water aan de lippen

Joachim Naert
N-VA-gemeenteraadslid

Amand Bossuyt: een passie voor vruchten

N-VA-raadslid Joachim Naert 
stelde in de gemeenteraad voor 
om jeugdbewegingen die mee 
helpen  zwerfvuil te ruimen, een 
financieel duwtje in de rug te ge-
ven. Want ondanks alle geleverde 
inspanningen, blijft zwerfvuil in 
Wevelgem nog steeds een groot 
probleem. 

Om de strijd tegen zwerfvuil bij de 
wortel aan te pakken, moet vooral 
blijvende bewustwording van 
onze jeugd prioritair beleid zijn. 
Want vuilnis laten rondslingeren 
in plaats het in de vuilnisbak te 
deponeren is een ‘gewoonte’. En die 
wordt meestal aangeleerd in onze 
jonge jaren. 

LAAT JEUGDVERENIGINGEN ZWERF-
VUIL OPRUIMEN TEGEN VERGOEDING
Daarom wil Joachim lokale jeugdbe-
wegingen aanmoedigen om mee het 
zwerfvuil op te ruimen. Hij stelt voor 
om hen per opgeruimde kilometer 
financieel te vergoeden. Dit kan voor 
de jeugdbewegingen, die permanent 
op zoek moeten naar middelen om 
hun werking rond te krijgen, een 
leuke financiële extra zijn. 

Tegelijk biedt dit voorstel 
een unieke kans om jonge-
ren er blijvend van bewust 
te maken dat vuil in de 
vuilnisbak hoort en niet in 
de natuur.

De meerderheid in de 
gemeenteraad is dit voorstel 
van Joachim niet onge-
negen, maar wenst toch 
eerst het advies van de 
Wevelgemse Jeugdraad in 
te winnen. De N-VA kan 
zich evenwel niet voor-
stellen dat er iemand 
binnen de Jeugd-
raad zinnige 
argumenten zou 
kunnen hebben om 
tegen dit voorstel te pleiten. 
We houden u op de hoogte.

IN GREDIËN T EN
• 600 gr rabarber (fijn gesneden)• 600 gr pruimen (ontpit)• 10 cl vloeibare honing

• 4 cl Grand Marnier• 500 gr geleisuiker (1kg fruit = 1/2 kg suiker)• sap van één limoen of citroen• vruchtvlees en sap van 1 mineola (pureren en bijvoegen)

WER KWIJZE
1. Meng alles in een kom en laat minstens vier uur (liefst één nacht) in koelkast rusten.2. Breng het mengsel aan de kook en laat drie minuten doorkoken. 

3. Onmiddellijk afvullen in heet afgespoelde potjes, afdekken en omgekeerd laten koelen. 4. Te bewaren in de koelkast.
SMAKELIJK!




