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04 07Carnaval
Kleurt opnieuw de straten

Vrijwilligersbedanking
Jouw inzet wordt gesmaakt

De Vraag
Wil jij als losse vrijwilliger helpen bij gemeentelijke activiteiten?

Heb je wat tijd over en wil je die nuttig invullen? 

Wevelgem organiseert veel activiteiten en doet daarbij graag beroep op 

vrijwilligers. De gemeente werkt soms samen met verenigingen, maar 

ook als individu ben je meer dan welkom om de handen uit de mouwen te  

steken. De ideale manier om je vrije tijd nuttig in te vullen en op die manier 

leer je ook nog eens nieuwe mensen kennen. 2 vliegen in één klap dus.

Zo kan je helpen op het Gullegems Ontmoetingsfeest, het Sintfeest,  

Roefel, de Dag van de Jeugdbeweging,… 

Wil jij graag eens helpen bij grote evenementen van de gemeente?

Bezorg ons dan jouw contactgegevens:

devraag@wevelgem.be

We contacteren je dan om naar je interesses te peilen.



12 20 Nacht van het spel
20 februari

Vacature
Hulptechnieker milieu cel groen

WIN
waardebon

€40

De Wedstrijd
Weet je waar deze foto uit ons gemeentelijk archief gemaakt werd?

Ga dan met je gsm naar die plaats en neem er een selfie.
Van 28 januari tot en met 6 maart 2015 kan je je selfie posten op de fb-pagina van de gemeente Wevelgem. 

Eenmaal die gepost is, kan je ‘vind-ik-leuk’s’ beginnen ronselen… 

De eigenaar van de foto met de meeste  

‘vind-ik-leuk’s’, wint een waardebon van het  

CC t.w.v. €40.

De winnaar wordt gekozen op 7 maart 2015.

VEEL SUCCES!

(Het reglement van deze wedstrijd kan je  

nalezen op www.wevelgem.be)
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Carnaval kleurt opnieuw de straten
In februari wordt er weer ferm carnaval gevierd in Gullegem. De Orde van de Vlaskappelle organiseert er al sinds 1972 het car-
naval. We hadden een geanimeerd gesprek met voorzitter Christophe De Caesteker en ex-prins Paul Gheysen. 

HOE IS HET CARNAVAL ONTSTAAN IN  
GULLEGEM?
Paul: Dat was onder impuls van de plaatse-

lijke sportclubs BBC-basketbal en Samandus-

volleybal. Beide verenigingen hadden hun ei-

gen bal, maar die had steeds minder succes. 

Daarom besloten ze in 1971 gezamenlijk een 

carnavalsbal te organiseren. Het was meteen 

een succes en zeker de helft van de aanwezi-

gen was verkleed. De avond zelf werd spontaan 

beslist om uit de mooist verklede vierders een 

prins carnaval te kiezen. Laurent Neyrinck, die 

de hele avond schitterde als ‘Père Camembert’, 

werd de eerste prins en sindsdien is het carna-

val niet meer weg te denken uit Gullegem.

HOE IS HET CARNAVAL GEËVOLUEERD 
DOORHEEN DE JAREN?
Christophe: Doorheen de jaren is er van alles 

bijgekomen. We hebben een kindercarnaval, 

een seniorencarnaval, de boemel, de stoet en 

ga zo maar door. In vele gemeenten is het car-

naval een beetje op de terugweg, maar dat is 

hier zeker niet het geval. Voor de stoet staan 

makkelijk 20 000 mensen langs de weg.

Paul: Het carnaval is nu veel beter georga-

niseerd dan vroeger en ook veiliger. Ik weet 

nog dat we vroeger zelf voor kinderanimatie 

moesten zorgen voor het kindercarnaval. Ik 

was op het schitterende idee gekomen om me 

als aap te verkleden en plots vanonder het po-

dium tevoorschijn te springen. Maar toen dat 

gebeurde werden de kinderen helemaal gek. 

Ze vlogen op me af, sprongen op me en ik kreeg 

als schalkse aap een flink pak slaag (lacht). Nu 

doen we dat met professionals want het is niet 

eenvoudig enkele honderden kinderen aan-

dachtig te houden. We hadden ooit eens het 

geluk Samson en Gert te boeken net voor ze 

bekend waren. Gert was wel niet zo gelukkig, 

want ze waren tegen dan een veelvoud van de 

prijs die wij betaalden waard. Maar voor de kin-

deren was het natuurlijk fantastisch.

JULLIE ZIJN BEIDEN PRINS CARNAVAL  
GEWEEST, HOE WAS DIE ERVARING?
Paul: Ik heb meegedaan aan de prinsverkie-

zing van 1976. Ik won die verkiezing, maar op 

het einde van de avond ontstond er discus-

sie. Om de boel niet te laten escaleren, heb ik 

het carnavalsfeest moeten verlaten. Ik vond  

toevlucht in het café aan de overkant, waar 

een hanengevecht bezig was. Ik heb daar 

voor iedereen een pint gezet en heb me daar  

uiteindelijk kostelijk geamuseerd. 

Christophe: ik ben prins geworden in 1995. 

Tijdens mijn prinsverkiezing moest ik in een 

groot krat met zaagsel kruipen. De bedoeling 

was dat ik er een vijftal voorwerpen uitviste. 

Uiteindelijk hebben ze mij er moeten uit sleu-

ren, want ik werd onwel van de inspanning en 

het stof. Maar mijn verkiezing blijft wel een 

hoogtepunt in mijn leven. Ik heb de videocas-

sette nog liggen met de beelden en elke keer 

dat ik die bekijk, krijg ik spontaan kippenvel. Dat 

jaar prins zijn is een ongelofelijke ervaring. Bij 

elke nieuwe verkiezing geeft de oude prins zijn 

mantel door aan de nieuwe en het is al meer-

maals gebeurd dat er een traantje werd gelaten.

NAAST DE PRINSENVERKIEZING IS ER DE 
CARNAVALSOPTOCHT. VAN WAAR KOMEN 
DE WAGENS?
Christophe: We hebben ongeveer veertig wa-

gens. In andere carnavalsstoeten doen vaak 

wagens mee uit andere regio’s. Dat zijn er die 

het land afreizen tegen betaling. Wij doen 

het liever zelf. Er doen wagens mee uit We-

velgem, Gullegem, Moorsele, Bissegem en 

Heule. Sommigen zijn er maanden aan bezig. 

We hebben nu zelf een opslagplaats waar de 

wagens kunnen opgebouwd worden. 

Paul: In mijn tijd werden de wagens soms nog 

door paarden getrokken. Om veiligheidsre-

denen is de stoet vandaag de dag volledig 

gemotoriseerd. En we nemen dat serieus, de 

chauffeurs van de wagens krijgen voor en na 

de stoet een alcoholcontrole. 

Christophe: Chauffeur zijn is niet altijd even 

makkelijk. Ik moest ooit eens een grote wagen 

ophalen in Maldegem. Een gevaarte van drie 

meter breed met een pop erop die nog wat 

uitstak aan de zijkanten. Ergens ter hoogte 

van Ingelmunster werd de weg erg nauw. Te-

Alaaf! 
foto Berno Decherf
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gen dat ik doorhad dat ik iets had geraakt, had 

ik het plaatselijke record spiegels afrijden al 

gevoelig scherper gesteld. Dat uitstapje is een 

duur grapje voor ons geworden (lacht).

WELKE ONDERWERPEN ZIJN POPULAIR?
Christophe: De onderwerpen variëren, iedereen 

kiest dat zelf. Lokale politiek is uiteraard een 

dankbaar onderwerp en ook de actualiteit van 

het moment wordt veel gebruikt. Jeugdbewe-

gingen werken vaker rond een thema zoals ‘Pi-

rates of the Caribbean’. In 2013 vierden we de 

veertigste stoet en hebben we de beste wagen 

aller tijden verkozen. Winnaars waren de ‘Pijp-

lapperkes’ met hun prachtige Afrikaanse kos-

tuums en fel gekleurde wagen.

GAAN JULLIE ZELF OOK NAAR ANDERE 
CARNAVALSVIERINGEN?
Ja, we gaan elk jaar naar het kindercarnaval en 

de verkiezing in Moorsele en we doen mee aan 

de stoet in Roeselare. Vorig jaar won Gullegem-

naar Glenn Deswarte er de eerste prins regen-

boog verkiezing. Hij is de eerste holebiprins van 

Vlaanderen en daardoor worden we over het 

hele land uitgenodigd.

ER IS OOK EEN BOEMELAVOND. HOE ZIT  DIE 
IN ELKAAR? 
Christophe: Alle deelnemende cafés worden 

speciaal ingekleed volgens een  thema naar 

keuze. De deelnemers verkleden zich en trek-

ken zo van café tot café. Er zijn prijzen voor de 

best ingeklede café, de beste boemelaar en de 

best verklede groep. We zorgen voor de veilig-

heid door het volledige centrum af te zetten 

en er is een boemeltreintje dat de feestvier-

ders van café naar café brengt. De boemel is 

een succes met elk jaar 1000 à 1500 man. En er 

wordt serieus werk gemaakt van de verkleed-

partij. De klassieke Zorro’s en Mega Mindy’s 

krijgen de laatste jaren concurrentie van wan-

delende TL-lampen en fruitsapbrikjes, de gek-

ste dingen eerst. Supergrappig, 

“Het valt niet mee aan de toog te raken 
met een café vol wandelende frigo’s”

WAT ZIJN VOOR JULLIE DE MOOISTE CAR-
NAVALSMOMENTEN?
Paul: Er zijn zo veel onvergetelijke momenten. 

De één al meer voor publicatie geschikt dan de 

andere (grinnikt). Het schaap dat ik eens bin-

nenstak in een vergadering, het gezicht van de 

voorzitter toen we zijn notitieboek opbliezen 

met een klein bommetje… Eigenlijk ben ik vooral 

heel blij dat ik door carnaval zoveel  mensen heb 

leren kennen. De Orde is in al die jaren ook een 

prachtige groep vrienden geworden, waarin jong 

en oud vlot samenwerkt. Zelfs onze vrouwen 

komen overeen.

 

Christophe: Ik ben gelukkig als ik zie dat het 

carnaval een succes was en dat onze groep er 

weer sterker is uitgekomen. Zoals Paul zegt, de 

vriendschap binnen de Orde is essentieel. We 

zijn een team en komen als één hechte groep 

naar buiten. Er zijn zo vele leuke momenten, 

maar het optreden van Johnny Turbo zal ik nooit 

vergeten. Ik had de gewichtige taak om Johnny 

tussen elk nummer van bier en sigaretten te 

voorzien. En dat was vrij letterlijk te nemen. Om 

de twee minuten kapte hij er eentje binnen en 

moest ik een sigaret voor hem aansteken. In het 

begin van de avond stapte hij nog gezwind het 

podium op, maar na een show van een uur raak-

te hij er toch zo vlot niet meer af. (lacht)

PROGRAMMA CARNAVAL GULLEGEM
Vr 6 februari: 20u00 Openingsreceptie

Za 7 februari: 14u00 Kindercarnaval -

20u00 44ste Prinsverkiezing

Wo 11 februari: 14u00 Seniorenshow

Vr 13 februari:  13u45u Kindercarnavalsoptocht - 

20u00 Boemelnacht

Za 14 februari: 14u00 Kids-fuif

Zo 15 februari: 14u00 42ste Carnavalstoet - 

17u00 Happening

Za 21 februari: 20u00 Revue

Info: www.carnavalgullegem.be

KINDERCARNAVAL MOORSELE
Naast Gullegem heeft ook Moorsele een eigen 

carnavalsvereniging. De Stekselorde werd in 

1982 opgericht. Dit jaar is er geen prinsenver-

kiezing, maar er is wel een kindercarnaval. De 

toegang is gratis. Clown Tobi zorgt voor ani-

matie en er zijn verkiezingen voor het mooiste 

koppeltje, een prinsje en een prinsesje. Je kan 

nog steeds inschrijven: Pietbonte@scarlet.be

Za 31 januari 2015 van 14u00 tot 18u00

Sporthal Moorsele

Info: www.stekselorde.be

Verkleed
kledij 
huren
Ben je van plan carnaval te vieren 
maar heb je nog geen vestimen-
taire keuze gemaakt? 

Op de jeugddienst kan je heel wat ‘bees-

tige’ pakken zoals kip, eend, koe, kroko-

dil, … lenen aan democratische prijzen. 

Het volledig aanbod en de prijzen kan je 

terugvinden op:

www.wevelgem.be/jeugd (uitleendienst)

MEER INFO: 
• jeugddienst@wevelgem.be 

• 056 43 35 50

kalendertip
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Probat Wevelgem online
Probat is een online databank met de archiefbeschrijvingen van de West-Vlaamse aangesloten gemeentelijke archiefdiensten en van 
het Provinciaal Archief West-Vlaanderen. De Wevelgemse archiefdienst gebruikt dit programma en het is nu online voor iedereen. 

WAT KUN JE TERUGVINDEN IN PROBAT? 
Met dit inventariseringsprogramma kan je via 

internet vlot de archiefbestanden die open-

baar en toegankelijk voor het publiek én in-

gevoerd zijn, opzoeken. Zo kan je bijvoorbeeld 

nakijken of er een bouwplan van je huis be-

staat. Ben je student en moet je een paper 

over één of ander onderwerp maken, dan 

kan je vooraf al kijken of er documenten over  

bestaan. Wil je het militiedossier van je 

opa terugvinden? Wie weet zit het in het  

gemeentelijk archief. Maak je als heemkundige 

een werk over een Wevelgemse gebeurtenis, 

dan kan je checken of er ook administratieve  

stukken over bestaan.

Er zijn een goeie 2300 affiches geïnventari-

seerd, 416 daarvan dateren van tijdens WOI. 

Er zijn 11798 bouwvergunningen geïnventari-

seerd en 2000 records over andere gemeente-

lijke materie waarvan 359 records openbaar zijn. 

Daarnaast zijn er cd’s, foto’s en een collectie 

met diverse voorwerpen zoals bijvoorbeeld de ar-

cheologische vondsten van de Guldenbergabdij. 

Deze stukken en de administratieve dossiers 

die meer dan 30 jaar oud zijn en geen persoons-

gebonden materie of andere privacygegevens 

bevatten, kan je via probat aanvragen en in de 

leeszaal inkijken. Van de deelgemeenten Wevel-

gem, Gullegem en Moorsele van 1796 tot 1930 is 

er een inventaris beschikbaar, mettertijd worden 

deze gegevens ook in probat ingevoerd. Deze 

inventarissen staan in pdf op de website en de 

stukken kan je via het webloket aanvragen. 

Vind je niet de gewenste gegevens? Het kan 

zijn dat de documenten wel bestaan maar nog 

niet ingevoerd zijn. Vraag gerust even na op de 

archiefdienst. 

 

Je vindt de leeszaal van het gemeentelijk 

archief in het Kasteel/gemeentehuis, 

Vanackerestraat 16 in Wevelgem. Je vindt er 

de registers van de burgerlijke stand en be-

volkingsboeken en je kan er de notulen van 

de gemeenteraad en van het schepencollege 

(+30 jaar oud) inkijken. 

Je vindt de archiefbestanden op probat.west-

vlaanderen.be of via de link op www.wevel-

gem.be/archief

MEER INFO? 
Dominique Verhaeghe, 056 43 34 15, 

dominique.verhaeghe@wevelgem.be

1 mei 1971: eerste bloemenmarkt

1929 Gemeente Wevelgem, feesten
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Onze gemeente bruist van vrijwilligerswerk. Tijdens de komende week van de vrijwilliger organiseert Wevelgem opnieuw een 
geanimeerde receptie voor actieve vrijwilligers. Ben jij actief als vrijwilliger, kruis dan zeker 6 maart in je agenda aan. 

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers in ver-

schillende sectoren hebben we een divers ver-

enigingsleven en worden heel wat hulp- en 

gemeenschapsdiensten bemand. Zonder het 

engagement van heel veel vrijwilligers, jong en 

oud, zou onze gemeente er toch anders uitzien.

FEEST
De gemeente wil in de komende week van de 

vrijwilliger (28 februari t.e.m. 8 maart) opnieuw 

de appreciatie uitdrukken voor alle vrijwillige 

inzet. Daarom wordt een vierde editie van de 

vrijwilligersbedanking georganiseerd. We maken 

er samen met onze lokale verenigingen een fijn 

feestje van. Iedereen die actief is als vrijwilliger 

in een vereniging uit Wevelgem, Moorsele of 

Gullegem is welkom. Ook de vrijwilligers bij de 

gemeente, hulpdiensten, het OCMW of scholen 

zijn van harte welkom. 

PRAKTISCHE INFO
De vrijwilligersbedanking vindt plaats in OC de 

Cerf in Gullegem. Vanaf 17u30 is elke actieve 

vrijwilliger welkom. Het feest duurt tot 22u30. Je 

kan dus zelf kiezen wanneer je aankomt en wan-

neer je vertrekt. 

Het wordt een geanimeerde receptie met enkele 

drankjes en frietjes. Deelnameprijs is één euro 

per persoon. Verenigingen die de toegangsprijs 

voor hun vrijwilligers betalen via de verenigings-

kas kunnen een betalingsbewijs krijgen.

INSCHRIJVEN 
Wie wil komen naar de vrijwilligersbedanking 

moet zich op voorhand inschrijven. Dat kan in-

dividueel of per vereniging. Je kan je inschrijven 

tot en met maandag 2 maart. Inschrijven ge-

beurt bij voorkeur digitaal maar kan ook met een 

papieren inschrijfformulier. 

VRIJWILLIGERSBEDANKING
• Vrijdag 6 maart

• OC de Cerf, Gullegem

•  17u30 – 22u30 doorlopend

• vooraf inschrijven: www.wevelgem.be/vrij-

willigersbedanking

• Of met het papieren formulier dat je kan 

ophalen aan de balie van het gemeente-

loket, de gemeentehuizen Gullegem en 

Moorsele, de sporthallen en alle afdelingen 

van de bibliotheek. 

• Inschrijven t.e.m. 2 maart.

• €1 deelname, te betalen bij inkom. Vereni-

gingen die via de groepskas de toegangprijs 

van hun vrijwilligers betalen, ontvangen een 

betalingsbewijs.

EXTRA INFO:
• E vrijwilligersbedanking@wevelgem.be 

• T 056 43 34 83

VRIJWILLIGERSBEDANKING
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Je op zaterdag 14 en 28 fe-
bruari van 9u00 tot 12u00 
welkom bent in het Gemeen-
teloket van Wevelgem voor 
alles wat met burgerzaken te 
maken heeft?

Kunstenaar Nick Ervinck 
een trofee voor de komende 
Gent-Wevelgem gaat maken?

Je nog tot 10 februari kan in-
schrijven voor de provinciale 
groepsaankoop energie. 

Inschrijven kan via:
www.samengaanwegroener.be 

Doewa krokus en paas
Hoe je hem ook draait of keert, met de nieuwe Doewa sla je twee vliegen in één klap. De nieuwste editie bundelt het gemeentelijk 
aanbod voor de krokus- en de paasvakantie in één boekje. Zo kun je de vakantiedagen van je kinderen vroeger beginnen plannen. 

Er is weer een brede waaier aan activiteiten voorzien: sportkampen, workshops, vakantiewer-

king, kinderfilms… Je kinderen zullen er ondersteboven van zijn! Daarnaast vind je ook een echte  

striptekenwedstrijd voor kinderen in het boekje. Fantaseer voor 9 februari een leuk slot voor 

de onvolledige Doewa-strip en win fantastische prijzen. Op 16 februari om 17u45 is er de  

prijsuitreiking met een hapje en een drankje in noodbib Ter Mote.

Je kreeg de Doewa via de Wevelgemse scholen (kleuter & lager) mee naar huis. 

Wil je een extra exemplaar? 

Bij de sportdienst, jeugddienst, bib of het cultuurcentrum hebben ze nog exemplaren liggen.

Nieuwe boeken uit Wevelgem
Annie Tanghe woont in Gullegem en is  

lesgeefster over voeding en gezondheid. Ze 

publiceerde in eigen beheer enkele gedich-

tenbundels over de grote thema’s natuur,  

liefde, verlies en gevoelens. Ze verzamelde 

ook herinneringen en ervaringen uit haar 

jeugd in verhalenbundels als Voor het vallen 

van de muur en Toen mijn beertje nog gromde.

In december 2014 verscheen haar nieuwe boek 

Een vriend is een geschenk. Het boek is een 

verhaal over vriendschap en liefde, maar ook 

over scheiding en pijn. Voor de inhoud putte 

Annie Tanghe uit eigen levenservaringen en 

vooral uit het levensverhaal van een goede 

vriendin. Haar zoon Steven Kimpe verzorgde 

de cover van het boek.

Je kan het boek bestellen bij de auteur  

(annie.tanghe@skynet.be) en het is beschik-

baar in de bibliotheek.

Alle Wevelgemse publicaties zijn ook perma-

nent ter inzage in de Bewaarbibliotheek (eer-

ste verdieping noodbib Ter Mote). Vrije toegang 

tijdens de openingsuren.
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CC neemt

BAT
Het jongerenproject BAT breekt bin-

nen in het cultuurcentrum. Vier crea-

tieve meiden onder leiding van lokaal 

artiest Gesman gaan de artiestenruimte 

duchtig onder handen nemen. Ze wil-

len de ruimte naar eigen zeggen terug 

katapulteren naar de jaren ‘30 en ‘40. 

Daarmee bedoelen ze niet dat er krak-

kemikkig meubilair komt met olielampen 

of stro op de vloer. Het wordt 'vintage' 

met het accent op sfeer en gezelligheid. 

Een backstage die huiselijk en warm 

aanvoelt voor artiesten die ver van huis 

en vol spanning zitten te wachten tot ze 

het podium op kunnen.

BENIEUWD HOE HET ERUITZIET? 
Voor één keer mag iedereen binnen in 

onze backstage. Op woensdag 25 febru-

ari van 16u00 tot 20u30 ben je welkom 

aan de artiesteningang van CC Gulden-

berg voor een kijkje en een glaasje.

INFO
• 056 43 34 95
• sanne.loncke@wevelgem.be

Platina voor Laurentius 
Vande Walle en Marie 
‘Mi-Jo’ Vandermeersch
Naar aanleiding van Valentijn gingen we op bezoek bij het eerste koppel dat in We-
velgem zijn 70ste huwelijksverjaardag mag vieren dit jaar. Op 10 april, 70 jaar geleden 
gaven ze elkaar het ja-woord. 

Marie ‘Mi-Jo’ werd geboren in Marke op 10 april 1921, Laurentius in Heestert op 13 juli 1916. Vol-

gens Marie leerden ze elkaar via haar jongere zus kennen. Die kwam af en toe in de apotheek van 

Laurentius in Marke. Het zou ook kunnen dat ze elkaar voor de eerste keer in de mis zagen. De tij-

den waren toen niet hoe ze nu zijn. Laurentius moest de hand van Marie ook gaan vragen aan haar 

vader. Die stemde toe, maar Marie liet hem nog 2 jaar 

wachten. Haar moeder was toen net gestorven en zij 

moest als oudste helpen in het gezin. 

In ’45 trouwden ze. Nadien vestigden ze zich met 

hun apotheek in de Roeselarestraat in Wevelgem. 

Zij heeft altijd graag geholpen in de apotheek, 

maar ze geeft ook toe een ‘pigeon voyageur’ te 

zijn geweest. Ze ging graag in de namiddag kof-

fiekletsen met vriendinnen. Wevelgemnaren ken-

nen haar misschien als de voorzitster van de CMBV  

(nu: Markant). Hij heeft altijd hard gewerkt en leeft 

voor andere mensen, nog altijd. 

Voor hun jubileum geven ze een groot feest met 

diner voor de hele familie. De zus van Laurentius 

en de zus van Marie zullen samen met het gevierde 

koppel de enigen op het jubileum zijn die ook op 

hun trouwfeest waren 70 jaar geleden. We wensen 

hen nog heel veel liefde toe.

Laurentius Vande Wal le en Marie Vandermeersch 
10 april 1945

kalendertip



Over bloemen, bijtjes en bananen…
‘Koppie Koppie’ is een kleurrijke mix van dans en animatie voor de allerkleinsten. De kringloop van het leven in zakformaat. 
Speels, grappig en zo goed opgebouwd dat ook volwassenen geboeid blijven kijken. 

Koppie Koppie volgt een grappig personage met een groot hoofd van 

zijn geboorte tot zijn eerste liefde. Het spektakel begint in de ruimte 

tussen de sterren en de planeten en zoomt dan in op de aarde. Daarna 

zien we een koppeltje en gaan we binnen in de buik van de vrouw waar 

een baby aan het groeien is. Na de geboorte ontdekken de kinderen 

samen met de baby zijn lichaam, de ruimte, kleuren en ‘de ander’. Het 

grote ronde hoofd zonder gezicht geeft het personage een grappig 

marionettenuiterlijk. Doordat de danser deze grote bol op zijn hoofd 

draagt, moet hij op zoek naar een geheel eigen manier om emoties en 

sensaties uit te drukken. Hij gebruikt daarvoor zijn hele lichaam. 

Tijdens zijn ontdekkingstocht wordt het mannetje ondergedompeld in 

een wereld van geanimeerde kleuren en figuren die geprojecteerd wor-

den op een groot wit scherm. Hierdoor is het net alsof hij zich op een 

grote strippagina bevindt waar alles mogelijk is. De projecties symbo-

liseren zowel visueel als metaforisch de verschillende levensfases van 

het personage. De esthetiek lijkt op die van cartoons waardoor de kin-

deren gemakkelijk mee zijn met het geheel. Koppie Koppie is één grote 

prikkel van de verbeelding. (Eva Berghmans – De Standaard) 

Alles klopt in deze voorstelling: de verbluffende timing van dansers en 

beelden, een wervelende afwisseling van scènes die kleuters, kleine 

kinderen en volwassenen moeiteloos boeit, de humor die geserveerd 

wordt met poëzie en verbeelding. Koppie Koppie springt uit de ban 

doordat het absoluut niet belerend wil zijn. Geen voorgekauwd lesje, 

maar een spetterend stukje visuele poëzie dat vooral vragen oproept 

en de verbeelding prikkelt. Uit de pers: Gefascineerd reizen de kinde-

ren heen en weer in dit hyperludieke universum… Een betovering vol 

humor, die het allerbelangrijkste bereikt: de kleintjes laten houden van 

theater voor wat het is: simpelweg een speelplek. (Catherine Makereel 

– Le Soir) 

De Braziliaanse Choreografe Maria Clara Villa Lobos studeerde lang ge-

leden aan P.A.R.T.S. en was een paar jaar verbonden aan Villanella als 

huisartiest. Met haar grootwarenhuisproject XL veroverde ze moei-

teloos de Europese podia. Met Koppie Koppie pakt Villanella de draad 

weer op met de Braziliaanse danseres/choreografe. Voor iedereen vanaf 

3 jaar. Onmiddellijk na de voorstelling kan je gratis meedoen met een 

leuke activiteit van de gezinsbonden Gullegem, Moorsele en Wevelgem. 

INFO
• Koppie Koppie – Villanella en Maria Clara Villa Lobos

• zo 15 februari 14u30 

• CC Guldenberg

• € 7 – (€ 1 op spaarkaart voor leden van de gezinsbond)

• www.ccwevelgem.be

• 056 43 34 95

kalendertip
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Zuidwest-Wevelgem 
Het gebied tussen de N8 en de Leie, de grens met Menen en de Lauwestraat werd vorig jaar van dichtbij bekeken. De intercom-
munale Leiedal onderzocht dit gebied, dat Zuidwest-Wevelgem als naam kreeg, op het vlak van mobiliteit en verkeer. 

Doordat het rusthuis Ter Mote, nu woonzorgcentrum Elckerlyc, verhuisd is en de Parkstraat/Visserijstraat doorgetrokken werd, circuleert het ver-

keer in die zone op een andere manier. Bedoeling is het doorgaand verkeer, waaronder ook de vrachtwagens, zoveel mogelijk op het ‘hoger’ weg-

gennet (= autosnelwegen en andere verbindingswegen in de gemeente) te krijgen zodanig dat enkel het bestemmingsverkeer door de woonstra-

ten moet. Begin juli 2014 werden de bewoners van Zuidwest-Wevelgem uitgenodigd op een infovergadering waar mogelijke maatregelen werden 

voorgesteld. Na een toelichting werd in 8 groepen over de voorstellen gereflecteerd. De reacties op en bedenkingen bij de voorgestelde maatrege-

len werden genoteerd en nadien voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. 

Na wikken en wegen, reflecteren en overwegen, 

over wegen en verbindingen, over doorstroming 

en verkeersveiligheid, over fietsers en openbaar 

vervoer, nam het college van burgemeester en 

schepenen volgende standpunten in: 

1. In het eerste deel van de Artoisstraat een 

fietsstraat aanleggen. 

2. Het deel van de Katerstraat tussen de rotonde 

en de Groenestraat verder enkel laten gebrui-

ken door fietsers en landbouwvoertuigen.

3. De private weg tussen de N8 en de Katerstraat 

voorbehouden voor fietsers en aangelanden.

4. De kleine weg tussen de Parkstraat en de N8 

voorbehouden voor fietsers en aangelanden.

5. Missing links (langs WZC Elckerlyck, tussen 

Kloosterstraat en Artoisstraat, enz) in fiets-

routes in oost-westelijke richting wegwerken.

6. Geen eenrichtingsverkeer invoeren in de 

Groenestraat.

7. Het voorstel om het eenrichtingsverkeer in 

de Deken Jonckheerestraat te verlengen tot 

aan de Lauwestraat voorlopig niet weerhou-

den. Verder onderzoek rond verkeersmaat-

regelen in deze straat, o.a. inzake parkeren 

ter hoogte van de scholen, is aangewezen. 

8. De Goudbergstraat niet afsluiten ter hoog-

te van de Artoisstraat. 

9. Voorlopig geen eenrichtingsverkeer in de 

Kloosterstraat invoeren. Wel wordt in de 

Kloosterstraat in het deel tussen de N8 en de 

Schoolstraat aan beide kanten een parkeer-

verbod ingevoerd. Het beurtelings parkeren 

wordt er opgeheven en er wordt aan beide 

kanten een fietssuggestiestrook aangelegd. 

10. In de Parkstraat plantvakken of asverschui-

vingen voorzien.

11. In de Goudbergstraat geen geschrankte par-

keervakken voorzien. Er wordt nagegaan of 

een plateau wenselijk is en kan aangelegd 

worden op het kruispunt met het Cultuurpad.

12. De voorrangsregeling op het kruispunt 

Goudbergstraat – Kloosterstraat wijzigen 

naar voorrang van rechts. 

13. Verder onderzoek en overleg met de Lijn 

en de Vlaamse overheid rond het mogelijks 

verplaatsen van de bushalte en het herin-

richten van het kruispunt Menenstraat – 

Moorselestraat – Artoisstraat is nodig. 

14. De wegbeheerder van de N8 vragen om 1 of 

2 zebrapaden aan te leggen op het kruispunt 

Menenstraat|Moorselestraat|Artoisstraat.

15. De wenselijkheid van de huidige route van de 

buslijn 82, die door het gebied loopt, nagaan.

16. Om de doorstroming op de verbindingswe-

gen (N8 en Lauwestraat) te verbeteren en 

het sluipverkeer doorheen de woonstraten 

te beperken, de cijfers van de tellingen in het 

centrum van Wevelgem en de analyse ervan 

aan de Vlaamse overheid opvragen. Een sen-

sibilisatieactie met betrekking tot de door-

stroming via de N8 kan uitgewerkt worden. 

17. Verder streven naar de realisatie van bij-

komende doorsteken vanuit de N8 naar de 

Leie en omgekeerd.

18. Of aan beide kanten van de Leie een fiets-

pad kan aangelegd worden dient verder 

onderzocht. 

Een aantal maatregelen kan op korte termijn 

uitgevoerd worden. Andere kunnen pas op 

middellange of zelfs op lange termijn gerea-

liseerd worden. Wil je meer info, dan kan je je 

wenden tot de dienst openbare infrastructuur 

en mobiliteit via mobiliteit@wevelgem.be of 

via het centrale telefoonnummer 056 43 34 70 

van deze dienst. 
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De schuld van de Kolonisten
Op vrijdag 20 februari is er in jeugdclub Ten Goudberge de Nacht van het Spel, een initiatief van Spellenclub 13. Die Nacht zal er 
tot in de vroege morgen worden gespeeld dat het een lieve lust is. Wie dat wil, kan ook deelnemen aan een quiz. Op een scherm 
worden er letters of figuren van speldozen geprojecteerd. De deelnemers trachten de juiste dozen te vinden en maken kans op 
een gezelschapsspel. Iedereen is welkom.

“Spellenclub13 is een vereniging, die voor ie-

dereen open staat,” zegt voorzitter Peter Van 

Vooren. Hij vertelt over het ontstaan van de 

club, een dikke tien jaar geleden: “Toen kwam 

er een nieuw soort spel op de markt: De Kolo-

nisten van Catan. Je moest als speler ineens je 

beurt niet meer afwachten en je kon meespelen 

in de beurten van anderen. Ook het spel RISK 

gaf een enorme boost aan de spellenwereld en 

sindsdien wordt er steeds meer gespeeld.”

De spellenclub stak van wal toen acht vrienden 

bij elkaar thuis samenkwamen om nieuwe spel-

len aan elkaar voor te stellen. Het aantal deel-

nemers groeide snel en de spelers weken uit 

naar zaal Leyedaele. Enkele jaren later vonden ze 

een vaste stek in de voorzaal van jeugdclub Ten 

Goudberge. “Ik nam toen langzaamaan de fakkel 

over van de broers Fabrice en Claude Vanden-

bogaerde en werd voorzitter van de club. Maar 

Fabrice is nog steeds actief lid en een onvoor-

waardelijk spellenliefhebber. Hij blijft nieuwe 

spellen uitproberen en elke week bespreekt hij 

een nieuw spel op de website van onze club. Hij 

startte onlangs ook met een Twitteraccount om 

de eerste indruk van een spel nog sneller bij alle 

geïnteresseerden te brengen.”

De broers Vandenbogaerde ontwikkelen zelfs 

eigen spellen. Van Fabrice kwam er in 2013 

ook een spel op de markt: Warlock, uitge-

bracht door Quined Games. “Zelf ben ik dan 

weer liefhebber van het fabriceren van houten 

volksspellen,” weet Peter.

FAVORIETE SPEL?
Elk jaar komen honderden nieuwe spellen uit. 

Spijtig genoeg is een gezelschapsspel niet 

goedkoop en is het ene spel ook beduidend 

beter dan het andere. Net om deze reden is 

een spellenclub in je gemeente zo nuttig én 

leuk. “We beschikken over een 2000 spellen, 

deels eigendom van de club, die we graag aan 

iedere bezoeker uitleggen. Zo kan je kennis 

maken met het spel en kan je zelf beslissen of 

het jouw genre is of niet én of je er geld wilt 

aan spenderen. Kom je de eerste keer naar een 

bijeenkomst, dan zal je waarschijnlijk weinig 

of geen spellen herkennen in de kast. Klas-

siekers worden maar zelden gespeeld. We zijn 

tuk op nieuwe en verrassende avonturen!”

Wie deelneemt aan een spellenavond kan elke 

keer weer kiezen uit een 200-tal nieuwe en 

recente spellen, die desgewenst eerst wor-

den toegelicht. Wil je een specifiek spel zeker 

spelen, dan kan je dit altijd vooraf reserveren. 

“Soms komen er zelfs echte spelontwerpers 

afgezakt naar onze Nacht van het Spel om 

een nieuw spel te promoten of te introduce-

ren. Maar je kan ook gewoon je eigen spellen 

meebrengen om het te spelen met genregeno-

ten of omdat je niet graag zelf de uitleg leest. 

Ben je alleen dan zorgen wij voor een geschikte 

tafel, met de juiste mensen. Op deze manier 

zagen we doorheen de jaren ook al hechte 

vriendschappen ontstaan,” lacht Peter.

Er zijn veel verschillende soorten spellen. 

"Soms heb ik zin om mijn hersenen uren te pij-

nigen in een tactisch spel, terwijl een luchtig, 

kort kaartspelletje ook altijd plezant kan zijn, 

Nacht van het spel
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met de kinderen of voor het slapengaan. Er 

worden ook jaarlijks veel spellenprijzen uitge-

reikt, zoals de Vlaamse spellenprijs, de Gou-

den Ludo of International Gamer Award. En dit 

meestal ook telkens per genre. Je koopt nooit 

verkeerd als er een sticker van een spellenprijs 

op de doos staat!” tipt Peter.

PRAKTISCH
• Nacht van het spel - Iedereen welkom

• Vrijdag 20 februari vanaf 20u00 in JC Ten 

Goudberge (Deken Jonckheerestraat 5)

• Inkomprijs 3 euro (VVK) of 4 euro (ADD)

• Gratis deelnemen aan de tombola.

SPELLENCLUB
Iedereen kan aansluiten bij Spellenclub 13. De 

spellenavonden vinden plaats om de 14 dagen 

op dinsdagavond (om 20u00) in JC Ten Goud-

berge. Eerstvolgende bijeenkomst: dinsdag 10 

februari. Je kan de club ook altijd contacteren 

als je met je vereniging of familie een spelna-

middag of -avond wil organiseren.

MEER INFO
• Spellenclub13@gmail.com

• www.spellenclub13.be

NOG MEER SPELMATERIAAL!
In de spelotheek van de bibliotheek vind je tientallen boeiende 

spellen voor jong en oud. Je kan de speldozen gratis lenen met je 

gewone bibliotheeklidmaatschap. De uitleentijd is 28 dagen.

Vrijwilligers gezocht
CAW Zuid-West-Vlaanderen, afdeling Slachtofferhulp, zoekt voor de ruime 
regio’s Kortrijk, Waregem, Roeselare, Menen vrijwilligers die zich willen enga-
geren om hulp te bieden aan mensen die het slachtoffer zijn van een misdrijf.

VOORWAARDEN:
Meerderjarig zijn | Zich enkele uren per week kunnen vrijmaken | Over een telefoon  

beschikken en zich vlot kunnen verplaatsen | Sociaal en communicatief zijn | Bereid zijn 

deel te nemen aan vorming | Zich willen engageren voor een periode van minimum 1 jaar 

DIT KRIJG JE ER VOOR IN DE PLAATS:
Kansen om samen met andere vrijwilligers en beroepskrachten bij te dragen tot de zorg 

voor slachtoffers | Deskundige ondersteuning en begeleiding, zowel individueel als in 

groep | Een onkostenvergoeding | Een verzekering

Heb je interesse of wens je meer informatie, dan kan je contact opnemen met Nathalie 

Morisse t.e.m. 26 februari. Informatie-avond op maandag 2 maart 2015 om 19u00 in de 

Voorstraat 53 in Kortrijk (graag een seintje vooraf).

CAW Zuid-West-Vlaanderen, afdeling slachtofferhulp, Groeningestraat 28, 8500 Kortrijk  

056 21 06 10, 0499 69 45 08 (Nathalie Morisse)

Nathalie.Morisse@cawzuidwestvlaanderen.be

kalendertip

Roefel
Na een jaartje Ketnet-cup is Roefel 
er terug.

Dit jaar hebben we iets te vieren: Roefel 

bestaat namelijk 25 jaar. Traditiegetrouw 

steken de Roefelaars ook nu weer de han-

den uit de mouwen en ontdekken ze tal 

van beroepen en hobby’s binnen onze 

gemeente. Ben jij zelfstandige of heb je 

een leuke hobby en kan je op zaterdag 27 

juni ( tussen 9u30 en 11u30) enkele kinde-

ren ontvangen? Schrijf je dan zeker in. Dit 

kan via www.wevelgem.be/roefelbezoek 

of roefel@wevelgem.be. Als deelnemer 

kan je zelf beslissen hoeveel kinderen je 

kan ontvangen.

Ben jij een Roefe-

laar en sta je al te 

popelen om ook dit 

jaar weer deel te 

nemen? Hou dan 

zeker de volgende 

edities van de in-

fokrant of onze 

website in het oog. 

(www.wevelgem.

be/jeugd)
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Seniorensport
gemeente Wevelgem behaalt 
de titel Sportelgemeente 2014
In het kader van de sensibiliseringscampagne “Sportelen, Beweeg zoals je bent”, organiseerde 
Bloso in 2012 de eerste editie van de actie Sportelgemeente. 

Via deze actie probeert Bloso de gemeenten bijkomend te motiveren om bijzondere inspanningen te doen voor 

de seniorensport en zo de 50-plussers aan het sporten te krijgen of te houden. Gemeenten die voldoen aan 

6 basiscriteria ontvangen de titel Sportelgemeente. In 2014 namen 203 gemeenten deel aan de actie Sportel- 

gemeente 2014. Wevelgem viel net zoals vorig jaar in de prijzen.

SPORTELEN 2015
Ook dit jaar kan je weer sportelen ! Dit wordt georganiseerd door de interlokale vereniging Gewestelijke Sportwerking ( GSW ) (samenwerking tussen 

de sportdiensten van Ledegem –Lendelede – Menen – Wervik en Wevelgem ) of door de sportdienst ( SDW ) zelf.

 

Datum Org. Activiteit Kostprijs Doelgroep
Donderdag 5 maart 2015 SDW » Bowling – Bowling Kentucky Wevelgem 2 euro 50+

Donderdag 2 april 2015 SDW » Curve bowls in Wevelgem 2 euro 50+

Donderdag 7 mei 2015 SDW » Kubb in Wevelgem - Gullegem -Moorsele 2 euro 50+

Donderdag 21 mei 2015 GSW » Prov. Seniorensportdag in Ingelmunster 6 euro/14 euro 50+

Donderdag 11 juni 2015 SDW » Petanque in Gullegem 2 euro 50+

Dinsdag 15 september 2015 GSW » Prov.kampioenschap Petanque in Lendelede wordt later meegedeeld 50+

ijsschaatsen 
In samenwerking met de gemeentelijke sportdienst schenkt Ijsschaatspiste Finlandia aan alle kinderen die geboren zijn in 2005 en die in Wevelgem 

wonen een gratis jaarabonnement ijsschaatsen. Dit jaarabonnement is strikt persoonlijk en geeft recht op gratis schaatsen (= beurt + huur schaatsen) 

tijdens alle publieke schaatsbeurten. Op weekdagen van de vakantieperiodes krijgen kinderen met zo’n abonnement geen gratis schaatsen. Het abon-

nement is het hele jaar 2015 geldig. Te verkrijgen bij de sportdienst vanaf 5 januari 2015. Pasfoto vereist.

Gratis jaarabonnement voor kinderen geboren in 2005
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Sportkampen 
Sportkampen krokusvakantie 16 - 20 februari georganiseerd door de sportdienst i.s.m. sportraad. Iedere kleuter en jongere zal zeker zijn goesting 

vinden in het vakantieprogramma. Het aanbod kwam tot stand met de medewerking van enkele Wevelgemse sportverenigingen. De folders werden 

via de scholen verspreid. Er zijn er nog te verkrijgen aan de balies van de gemeentelijke diensten en je kan het programma ook terugvinden op www.

wevelgem.be.

WIL JE NOG INSCHRIJVEN?
Neem dan snel contact op met de sportdienst. tel. 056 43 35 60.

Op 11 februari worden de inschrijvingen afgesloten.

Springkasteel 
Tijdens de krokusvakantie ligt er elke dag vanaf 14u00 een springkasteel in het zwembad van Wevelgem. Je kan er op springen, trapjes beklimmen en 

dan schuiven over de waterglijbaan en in het water plonsen. Waterpret verzekerd. 

Krokusvakantie 16 - 20 februari  

In het zwembad tijdens de vakantie
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1000 km tegen Kanker
Zoals je in de infokrant van januari kon lezen, is Wevelgem op 15 mei middaggemeente van de 1000 km van Kom op tegen Kan-
ker. Sanne Maes, districtscoördinator Fondsenwerving & Evenementen voor de Provincie West-Vlaanderen en Nick Holvoet, 
die al voor de 6de keer meefietst dit jaar, zijn al volop bezig met de voorbereidingen. Elk op zijn manier. 

SANNE, WAAR BEN JE MOMENTEEL MEE 
BEZIG? WAT IS DE VOLGENDE STAP?
‘Begin februari 2015 verzamelen we met alle 

teamverantwoordelijken voor de officiële 

kick-off van de campagne in het Kaaitheater 

van Brussel. In een gevarieerde show geven 

we alle geheimen van de komende editie prijs: 

waar we rijden, welke de gaststeden zijn, hoe 

de pelotons worden samengesteld, hoe de 

trainingen aangepakt moeten worden, … We 

geven tips om het startgeld in te zamelen en 

ook concrete informatie over de wetenschap-

pelijke projecten die met de opbrengst van de 

1000 km gesteund zullen worden. De show is 

ook het moment om de meters en peters van 

de campagne ‘officieel’ voor te stellen. Dit jaar 

trappen An Swartenbroekx, Jelle Cleymans en 

Tomas Van Den Spiegel met ons mee.’ 

NICK, HET IS DE ZESDE KEER DAT JIJ MET 
EEN TEAM MEEFIETST IN DE 1000 KM. HOE 
BEN JE EROP GEKOMEN OM MEE TE FIET-
SEN DE EERSTE KEER?
‘Ik heb een spotje gezien op tv, eind novem-

ber 2010, nee 2009. En dat sprak mij direct aan 

omdat mijn vader toen maagkanker had en 

mijn schoonmoeder had darmkanker. Ze had 

geperforeerde darmen wat er eigenlijk toe ge-

leid heeft dat ze dan leverkanker, longkanker, 

hersenkanker kreeg… In die zin moest ik niet 

lang nadenken om daar aan mee te doen. Dat 

bedrag van 5000 euro werd niet gezegd, maar 

hebben we dan wel gezien op de site, dat was 

wel veel, maar ik zei: dat zal wel lukken met 

de connecties die ik heb… Ik zag dat wel zit-

ten. Dus ik heb mij dan op de kar gezet en ik 

heb dat jaar in mijn eentje 5500 euro verza-

meld, dus ik heb die 1000 km dan ook alleen 

afgelegd.’ 

WAT WAS ER ZO SPECIAAL AAN HET 
SPOTJE?
‘Het spotje zei dat ze eigenlijk met die gel-

den mensen gingen helpen in de ziekte zo-

dat kankerpatiënten op een betere manier de 

ziekte kunnen doorstaan. Dat sprak mij wel 

aan, want ik heb gezien hoe mijn vader er-

onder geleden heeft, ik heb gezien hoe mijn 

schoonmoeder afgezien heeft. ’

NET DOORDAT JE DAT VAN ZO DICHTBIJ 
MEEGEMAAKT HEBT?
‘Ja ik heb mijn vader zo zien liggen, hij was er 

bijna niet meer…mijn schoonmoeder is dan 

overleden in 2012. We hebben ze nog 4 jaar 

bij ons gehad en dat is ook door de onderzoe-

ken die ze gedaan hebben, dat ze nog heeft 

kunnen genieten. De laatste 2 jaar die ze nog 

had, hebben we al haar wensen nog doen 

uitkomen. Door die medicatie, door het we-

tenschappelijk onderzoek heeft zij inderdaad 

wel langer geleefd. Vroeger zou dat niet waar 

geweest zijn. Dat was eigenlijk mijn motivatie 

om mee te doen in 2010. En zo groeit dat: die 

microbe zit erin en blijft erin. Ik ben de trekker 

van het Olgha Challenge Team. Olgha (Oos-

tende-Leuven-Gent-Hasselt-Antwerpen) 

komt uit de eerste editie. Het tweede jaar had 

ik 2 teams, het derde jaar 3 teams, het vierde 

jaar 2 teams en vorig jaar ook 2. Dit jaar gaan 

we voor 3 of 4 teams. 

Door de ogen van 2 kenners
v.l.n.r. Nick Holvoet en Sanne Maes
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EN DAT ZIJN ALTIJD WEVELGEMSE TEAMS 
GEWEEST?
‘Ik kom uit Wevelgem, Daphne ook en Erik 

Desombere komt uit Menen. Dit jaar zijn we 

met 13 fietsers. Vorig jaar hebben we reclame 

gemaakt en iedereen een beetje aangestoken 

om deel te nemen. We zijn met 13 fietsers die 

actief gaan fietsen en daarnaast zijn er nog 

personen die voor de fondsenwerving zorgen. 

We hebben een goed netwerk uitgebouwd 

van ondernemers. Dat is belangrijk voor de 

fondsenwerving. Naar particulieren toe fond-

senwerven lukt wel met pannenkoeken ver-

kopen enzo, maar als je al eens 10 000 euro 

moet inzamelen, dan is het handig als je een 

uitgebreider netwerk hebt. Nu zitten we met 

gasten van Wevelgem, van Menen, van Heule 

en van Ieper.’ 

WAS JIJ AL LANG AAN HET FIETSEN, WAS 
JIJ AL GOED GETRAIND?
‘Neen, ik ben aan het fietsen –ik ben nu 48- 

sinds mijn 41ste. Ik heb 30 jaar gevoetbald en 

ik heb dan mijn knie kapot gevoetbald  en het 

enige wat je dan nog mag doen is zwemmen 

en fietsen. Dus ik heb de keuze gemaakt om 

een fiets te kopen en zo heb ik mij dan kandi-

daat gesteld voor die 1000 km. ‘

WAT IS JE MOTIVATIE OM OOK DIT JAAR 
OPNIEUW MEE TE DOEN?
‘’t Is niet moeilijk hé dit jaar, we zitten in We-

velgem, ik moet wel meedoen. ‘k Heb gelobbyd 

om KOTK naar Wevelgem te krijgen en dus dit 

jaar moeten we meedoen en naar Wevelgem 

rijden, sowieso. Het wordt alweer een speciale 

editie. Vorig jaar was het een speciale, emo-

tionele editie voor mij. Het moest een editie 

worden waarbij een van mijn beste vrienden, 

Geert Vermeeren, zou deelnemen samen met 

mij. Ik had hem aangezet om te beginnen fiet-

sen en toen hij in 2013 naar aankomst kwam 

kijken op de grote markt in Mechelen beloofde 

hij mij om in 2014 mee te doen. Spijtig genoeg 

koos Geert op 22 november ervoor om uit het 

leven te stappen... Hij verliet ons zo plots en 

ik heb hem 1000 km gemist aan mijn zijde. Ik 

mis hem nog elke dag.... Nu fietst hij altijd met 

mij mee op mijn schouder als bewaarengel… Ik 

hoop dat ze hier in groten getale in één kleur 

-ik wil dat zo graag- of in geel en blauw staan 

te supporteren op 15 mei.’

WAT IS JE DOEL?
‘Wij hebben voor onszelf in ons eerste verslag 

gezet dat we dit jaar 20 000 euro zouden moe-

ten verzamelen om alle personen hun kilome-

ters te laten rijden. Ik hoor al van sommigen, 

zoals Erik, dat ze goesting hebben om de 1000 

km te rijden. Ik denk dat als we verdergaan, we 

nog meer zullen verzamelen. ’t Zal misschien 

een super jaar worden. We hebben de kilome-

ters opgeteld van iedereen die zal rijden en we 

zouden moeten 4 teams verzamelen die in to-

taal 4000 km fietsen. We hebben dus gezegd 

dat als je 250 kilometer, een dag, wil fietsen, 

je eigenlijk 1250 euro moet binnenhalen. Dus 

5 euro per kilometer. Dus iedereen moet een 

beetje instaan voor zijn fondsenwerving.’

HOE GAAT DAT PRECIES DIE FONDSENWER-
VING?
‘We doen groepsactiviteiten. We zullen nu op 

de kerstmarkt staan in Lauwe, we doen een 

breugelnamiddag, we hebben ons eigen bier-

tje ‘het gouden soupapke’… We hebben ook 

bierkaartjes gemaakt. Dus eigenlijk verwach-

ten we veel van dat biertje. We verkopen dat in 

pakketjes van 4 als kerstgeschenk aan 10 euro. 

We verkopen ook pannenkoeken en cava. De 

vraag naar cava is zeer groot, dus we gaan een 

cavaverkoop doen. Bierdrinkers zullen bier 

kunnen kopen en niet-bierdrinkers zullen cava 

kunnen kopen.’

DE 1000 KM, JE BENT DAAR EEN VOLLEDIG 
JAAR MEE BEZIG TOCH?
‘Eigenlijk moet je je fondsen werven van no-

vember-december tot mei. Dit jaar is het te-

gen 1 mei denk ik, dus in 4-5 maanden moet je 

eigenlijk je fondsenwerving doen. De 1000 km 

vergt inderdaad wel wat voorbereiding, we zijn 

met dat biertje al bezig van oktober. Tegen dat 

dat allemaal in orde is. Je bent daar inderdaad 

wel een 8-tal maanden mee bezig hé.’

’T IS TOCH MEER DAN EEN HOBBY?
‘Ja, ’t is meer dan een hobby. We kunnen ei-

genlijk een VZW'tje oprichten die dat goeie 

doel vertegenwoordigt hé. Tijdens die maan-

den moet je ook nog intens trainen ook. Als 

je 1000 km wil rijden, dan moet je daarvoor 

trainen. De bedoeling is dat we dan met 13 ook 

samen gaan fietsen.’

ZIJN DIE 13 ALLEMAAL VRIENDEN VAN JOU?
‘Mijn dochter doet voor de eerste keer mee. 

Ze zal misschien de jongste deelneemster 

zijn (19). Je mag vanaf 16 jaar meedoen. Mijn 

vriend Erik doet mee. Businessrelaties van mij: 

Wouter Duvelier, een beenhouwer,… Meestal 

mensen waarvan er iemand in de familie kan-

ker heeft. Van de beenhouwer heeft zijn vader 

nu kanker bijvoorbeeld. ’t Is altijd gerelateerd 

aan de ziekte. ’t Zijn vrienden en kennissen hé. 

Mensen die al eens naar Mechelen gekomen 

zijn om de aankomst te zien de zondag en die 

eigenlijk wel de microbe te pakken hebben 

en ook wel eens willen deelnemen. Het is een 

kippenvelmoment als je daar aankomt.’

’T IS HARTVERWARMEND?
‘Ja en emotioneel. Door de rit leer je ook nieu-

we mensen kennen met andere verhalen. ’t 

Deed me echt pijn om Leo terug te zien. Hij 

ziet er niet goed uit. We hebben mekaar vast-

gepakt. Je bouwt daar een band mee op. Leo 

kreeg in 2012 pancreaskanker en fietste tot 

vorig jaar zelf mee.’

HEB JE NOG EEN BOODSCHAP VOOR 
DE WEVELGEMNAREN?
‘Wevelgem moet uit zijn pijp komen voor 

de langste erehaag. ’t Is maar een kleine 

moeite hé. De renners komen aan tussen 

11u30 en 13u00 en ’t is een brugdag…’
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Santé en bedankt 
In de drie deelgemeentes werd getoast op een nieuw jaar. Dankzij de opkomst van vele inwoners werd het drie keer een fijn feest. Bedankt aan alle 

deelnemers en hopelijk tot volgend jaar. 

foto's Berno Decherf
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Zondag 29 maart wordt de 77ste Gent-Wevelgem gereden. Deze wielerhoogdag ligt nog veraf, maar stip de datum 
alvast aan in jouw agenda. Binnenkort zal de mascotte van Saint Vélo weer het Wevelgemse straatbeeld opfleuren. 

Dit jaar is er een nieuwe editie van Saint Vélo Classic. Dat is een koers voor café-, vrienden- en bedrijfsploegjes in het centrum 
van Wevelgem, als voorprogramma op de aankomst van de elite herenkoers. De plaatsen zijn beperkt. Wees er dus heel snel bij 
als jouw team wil deelnemen. Aan de aankomststreep zal het er een beetje anders uitzien dan vorig jaar. De tent van Club Saint 
Vélo verdwijnt. Aan het erepodium wordt een fijn dorp gebouwd voor het publiek, met drank- en eetstandjes en randanimatie. 
Want Gent-Wevelgem, dat is Saint Vélo. En Saint Velo is … koers, leute en feest. In de infokrant van maart kom je te weten hoe 
je viptickets voor de receptie kan winnen.

INFO:
www.saint-velo.be 

kalendertip
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Ook tijdens de krokusvakantie is 
er iedere dag Haasje-Over. Elke 
dag kunnen kinderen van 2,5 jaar  
(zomerklas) tot 12 jaar (6de leerjaar)  
leuke en afwisselende activitei-
ten beleven onder begeleiding van  
vrijwilligers en met ondersteuning 
van hoofdleiders.

De Porseleinhallen worden deze kro-

kusvakantie ingenomen door aller-

lei striphelden. Suske en Wiske, Jom-

meke, de Blauwbloezen, Robbedoes… 

alle striphelden komen een weekje 

op vakantie in de Porseleinhallen om 

er samen met ons een super leuke  

vakantie van te maken. 

Inschrijven kan nog tot en met woensdag 

11 februari 12u00 op de jeugddienst:

• Porseleinhallen

• Cultuurpad 1 in 8560 Wevelgem

• tel. 056 43 35 50

• www.wevelgem.be/jeugd 

Vacature, we zijn op zoek
Gemeentebestuur Wevelgem is op zoek naar een HULPTECHNIEKER in de dienst  
milieu, cel groen. 

Voltijds - Niveau E (m/v) - contractueel onbepaalde duur

Functiebeschrijving:
• uitvoeren van groenonderhoud

• faunabeheer (oa. ratten bestrijden, eenden- en kippenpopulatie in toom houden, wilde konij-

nen verwijderen, mollen vangen,…)

• polyvalent meewerken aan andere taken binnen het bestuur

Voorwaarden:
• slagen voor de selectieprocedure (praktische en mondelinge proef)

• medisch geschikt zijn

Aanbod:
• een boeiende en gevarieerde functie met mogelijkheid tot een contract van onbepaalde duur 

• geïndexeerde bruto maandwedde (aanvangswedde): 1 775,94 € (index 1,6084)

• interessante verlofregeling

• extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en fietsvergoeding

• terugbetaling vervoerskosten openbaar vervoer

Er zal een wervingsreserve aangelegd worden met een geldigheidsduur van 2 jaar. Er is op korte 

termijn (ten vroegste vanaf maart 2015) nood aan een hulptechnieker die instaat voor het groen-

onderhoud en faunabeheer. Uit de wervingsreserve kunnen in de toekomst ook kandidaten ge-

haald worden die enkel ingezet worden voor groenonderhoud. In de selectieprocedure zal op 

beide luiken getest worden. 

HOE INSCHRIJVEN VOOR DEZE VACATURE?
De kandidaatstellingen moeten per aangetekende brief gestuurd worden aan de heer burge-

meester in 8560 Wevelgem of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden bij de dienst secreta-

riaat, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem. De uiterste inschrijvingsdatum is 18 februari 2015, de 

postdatum op de briefomslag of de datum van ontvangstbewijs dient als bewijs.

Bij te voegen stukken

• uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan drie maanden

Alle verdere inlichtingen over deze selectieprocedure: het selectieprogramma, de toelatings- en 

aanwervingsvoorwaarden en het volledig functie- en competentieprofiel zijn te verkrijgen bij de 

personeelsdienst, Chris Vanderbeke, 056 43 34 30, e-mail: chris.vanderbeke@wevelgem.be
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Smartphones: een slimme keuze?

INFOSESSIE OP ZATERDAG 28 FEBRUARI
Misschien wil je binnenkort je oubollige gsm vervangen door een 

smartphone? Of je deed het al en merkt nu dat niet alles vanzelf gaat?

In deze infosessie laat de Digidokter je alle mogelijkheden en toe-

passingen van de smartphone zien. Zo wordt de keuze voor dit toe-

stel ook echt een slim idee!

Na de lezing (10u00-11u00) volgt een 'spreekuur' (11u00-12u00) waarin 

je allerhande pc-vragen kunt stellen. Je kan je vraag ook vooraf door-

sturen naar de Digidokter (digidokter.vormingplusmzw.be )

PRAKTISCH
Infosessie Smartphones | Za 28/02 van 10u00 tot 12u00 | Noodbib 

Ter Mote | €3 | Info en inschrijvingen: bibliotheek@wevelgem.be 

Organisatie i.s.m. Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaanderen

Oude Leiearm – Wevelgem-Zuid

Om het ‘lelijke plekje’ onder de E403 tussen twee oude Leiearmen 

te kunnen omvormen tot een aantrekkelijke ontmoetingsruimte, 

werden met Europese steun (project Corrid’Or) een aantal verfraai-

ingswerken uitgevoerd.

In het kader van dit project werden in december 2014 een aantal zeecon-

tainers aangekocht en geplaatst. De zeecontainers refereren naar 

het watertransport, maar zijn vooral multifunctionele, verplaatsbare  

elementen. Samen met de containers zorgen ook een nieuw rust-

punt en de vergroening van naburige bedrijven ervoor dat deze onge-

zellige uithoek kon omgetoverd worden tot een bijzondere locatie en 

een plekje om even te verpozen. Ook op andere plaatsen werden in het  

kader van het project Corrid’Or inrichtingswerken uitgevoerd, waar-

door de Leie langzamerhand haar functie als natuurlijke corridor voor  

planten en dieren kan terugkrijgen.

Fit-cup

In het kader van de actie Moorsele, let’s get fit, gaan generaties de 

strijd aan tegen elkaar. Op zaterdag 21 maart zijn het Sint-Maartens-

plein en OC De Stekke in Moorsele het decor voor het eerste tornooi 

wandelvoetbal, de nieuwste hype.

Voor het tornooi werden 2 generaties samengesteld: de -40-jarigen 

en +40-jarigen. Van beide generaties zoeken we zoveel mogelijk 

ploegen van 6 mannen of vrouwen gemengde ploegen mogen ook 

inschrijven.

Ook de supporters kunnen hun generatie steunen. Kom dus zeker 

langs op 21 maart. De winnende generatie zetten we in de bloeme-

tjes. Inschrijven kan op www.wevelgem.be/fitcup of 056 43 35 27

Informatievergadering luchthaven

De West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem 

organiseert naar jaarlijkse gewoonte haar informatievergadering 

voor de bevolking en de overheden.

Deze vergadering vindt plaats op maandag 23 februari 2015 om 

19u00 in het Luchthavengebouw, Luchthavenstraat in Wevelgem. Je 

bent vriendelijk uitgenodigd.

Tijdens de informatievergadering zal er teruggeblikt worden op de 

activiteiten en verwezenlijkingen van de luchthaven in het jaar 2014.

De milieucoördinator en vertegenwoordigers van de West-Vlaamse 

Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem zullen je graag 

tekst en uitleg geven bij de milieuprestaties van 2014. Deze verga-

dering vindt plaats met de steun van de Provincie West-Vlaanderen.

  

 KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  
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 www.wevelgem.be/uitinwevelgem · februari 2015
Jouw activiteit in de infokrant? Vul hem in via het aanvraagformulier op www.wevelgem.be/infokrant. Of via ww.uitdatabank.be in Vlaanderen.

uitinwevelgemKalender
Koop je tickets met ons webshopicoon op de vernieuwde website!
Ga naar wevelgem.be en klik rechts op het icoon van de webshop.

FEBRUARI

ZO 1 FEBRUARI
SPORT | RUN EN BIKE WEVELGEM
Een Run & Bike is een event waarbij een traject 
van 10 km al lopend en fietsend (MTB) in duo 
afgelegd wordt. De ideale intervaltraining + 
activiteit voor jong en oud. Fun verzekerd voor 
joggers, lopers, MTB'ers, duatleten/triatleten.
10u00 | Lauwebrug, Lauwe | 15 euro/duo | Die-
derik Derijcke | tel. 0473 25 87 70 | diederik@
energyteamzuidwest.be

ZO 1 FEBRUARI
MUZIEK | WINTERCONCERT DE EENDRACHT
De Koninklijke Harmonie De Eendracht uit 
Wevelgem onder leiding van Michiel Lietaert 
maakt een muzikale reis door Amerika.
18u00 | CC Guldenberg | kinderen -12 jaar gra-
tis | 8/10 euro | www.harmoniedeeendracht.be

MA 2 FEBRUARI
INZAMELING | BLOEDINZAMELING RODE 
KRUIS WEVELGEM

 

Iedere Belg heeft 7 op 10 kans dat hij of zij 
ooit bloed nodig heeft. Dat kan bij een be-
valling, ongeval, operatie of ziekte. Bloed is 
in die situaties vaak onontbeerlijk. Toch blijkt 
maar 3% van de bevolking regelmatig bloed te 
doneren. Kom dus bloed geven in Wevelgem. 
17u00 | 20u30 | Porseleinhallen, Cultuurpad 1, 
8560 Wevelgem

WO 4 FEBRUARI
LITERATUUR | MET ANGST EN BEVEN
De Wevelgemse Leesclub bespreekt de roman 
‘Met angst en beven’ van Amélie Nothomb. Ie-
dereen die het boek heeft gelezen of wenst te 
lezen, kan aan de bespreking deelnemen. De bi-
bliotheek zorgt voor een hapje en een drankje.
19u30 | noodbib Ter Mote | gratis

VR 6 FEBRUARI

MUZIEK | ‘DE GROETEN UIT WEVELGEM’
Een goede remedie om de winterdagen te 
overleven is je te laten meenemen op reis. 
De leerlingen SAMW Wevelgem en de mini’s 
van C-Barré nemen je mee op een fantastisch 
klankenavontuur naar verrassende bestem-
mingen. Zorg dat je je rugzak bij je hebt. Wij 
zorgen voor een overlevingspakket van lek-
kere noten en verrassende klanken.
19u00 | vertrekhal CC Guldenberg | tel. 056 42 
14 94 | dp@menen.be 

ZO 8 FEBRUARI
THEATER | JAN, PIER & POL
Een hilarische komedie van de beroemde au-
teurs, Ray & Michael Cooney die reeds ver-
schillende successen aan hun naam kunnen 
toevoegen waaronder Taxi Taxi, Pak de poen 
en Foei Minister. 
15u15 | CC Guldenberg | 19 euro | www.dekome-
diecompagnie.be | www.ccwevelgem.be 

ZO 8 FEBRUARI
FEEST | BREUGHELTAFEL À VOLONTÉ
Tombola, muziek, animatie en sfeer ten voor-
dele van het Olgha Challenge Team dat mee-
doet aan de 1000 km van Kom op tegen Kanker 
van 14 tot 17 mei.
11u30 | Porseleinhallen Wevelgem | 10 euro (kin-
deren)/15 euro (volwassenen) | www.1000km.
be/olgha-challenge-team-4-teams

MA 9 FEBRUARI
VOORSTELLING | WZC ELCKERLYC EN DE 
SERVICEFLATS TER MEERSCH

 

Wanneer zorgverstrekking thuis te moeilijk 
wordt, kan een verhuis naar een serviceflat 
of een tijdelijk/definitief verblijf in een woon-
zorgcentrum een oplossing bieden. Wat zijn 
hiervoor de voorwaarden? Wat kun je ver-
wachten van ondersteuning? Hoe ziet een 

serviceflat/kamer eruit? Hoe werkt de wacht-
lijst en welk prijskaartje is hieraan verbonden? 
14u00 tot 15u30 | Elckerlyc | inschrijven: ont-
haal Elckerlyc

VR 13 FEBRUARI
FILM | FILMFORUM: DE BETERE FILM: ‘SONG 
FOR MARION’
Over een oude man die in een koor de plaats 
moet innemen van zijn overleden vrouw.
20u30 | CC Guldenberg | 5 euro of 3 euro met 
kaart (= eenmalig 8 euro) | Inschrijven: tel. 056 
21 26 96 of aan de ingang van de zaal 

DO 19 FEBRUARI
FILM | HET REGENT GEHAKTBALLEN 2

 

Flint komt erachter dat zijn meest beruchte 
machine (die water omzet in voedsel) nog 
steeds actief is en nu gebruikt wordt om voed-
sel en dieren te kruisen tot ‘Hapvee’! Met het 
lot van de mensheid in zijn handen, begint Flint 
samen met zijn vrienden aan een overheerlijke-
gevaarlijke missie. De bende moet vechten 
tegen hongerige Tacodillen, Garnapen, Ap-
pelboa’s, Double Bacon Cheespinnen en ander 
Hapvee om de wereld opnieuw te redden! 
14u30 | CC Guldenberg | € 3 | Tickets: tel. 056 
43 34 95 | cultuurcentrum@wevelgem.be



DO 19 FEBRUARI

JEUGD | KNUTSELEN MET JE KLEINKINDEREN
Hou je ervan om creatief bezig te zijn met je 
kleinkind? Wil je eens iets anders doen dan 
samen bakken? Kom dan samen naar onze 
creanamiddag. We maken een decoratieve fo-
tokader. Een leuke foto erbij maakt het com-
pleet… De namiddag richt zich naar kinderen 
vanaf 3de kleuter tot 2de leerjaar.
14u00 tot 16u30 | Elckerlyc | € 4 | inschrijven: 
vóór 13 februari aan het onthaal van Elckerlyc

ZA 21 FEBRUARI 
THEATER | DIMITRI LEUE / RATAPLAN | VAN-
BINNEN BANG VANBUITEN

 

Na het ‘Lortcher-syndroom’ en ‘De diepte van 
het Dal’ is dit het derde deel van het drieluik over 
de wondere wereld van de psyche. Deze keer is 
het een liefdesverhaal dat te kampen heeft met 
angsten en psychoses. Liefde wordt ingewik-
keld als je miljoenen bacteriën ziet en dan pas 
de lippen of de vingers die ze dragen. Teder ver-
teltheater, sensuele beelden, oorstrelende mu-
ziek. Een monoloog met vier. Twee muzikanten, 
een operazangeres en een acteur. 
20u15 | CC Guldenberg | € 16 | Tickets: tel. 056 
43 34 95 | cultuurcentrum@wevelgem.be

ZA 21 FEBRUARI
FEEST | GEZELLIG TAFELEN
(21 + met een beperking)
Na de koude activiteit van december gaan we 
ons lekker warm gaan eten in ’t Rusteel! 
19u00 | 21u00 | restaurant ’t Rusteel (Heu-
lestraat 168, 8560 Wevelgem)  | €40 (aperitief, 
eten, dessert, drank)
inschrijven : info@destroom.be of 056 35 30 17

MA 23 FEBRUARI 
DANS | WORKSHOP LINDYHOP

 

Lindy Hop is een Afro-Amerikaanse-jazz-
dance gebaseerd op een combinatie van 
Charleston en Tapdance. Het wordt gedanst 
op swingmuziek uit de jaren 30 en 40 en is 
weer helemaal in. Lindy Hop is vooral een im-
provisatiedans, waarin expressieve vrijheid 
centraal staat. Tijdens de workshop leren we 
de basistechnieken. Het is aangeraden om per 
twee in te schrijven. 
19u00 | OC de Cerf | € 15 per persoon | Tickets:  
tel. 056 43 34 95 | cultuurcentrum@wevelgem.be

DO 26 FEBRUARI 
MILIEU | HET ABC VAN MINDER TUINAFVAL

 

In deze infosessie leer je hoe tuinafval sterk 
kan verminderen. Snoeihout, traaggroeiend 
gras, mulchmaaien, haagscheersel, bodembe-
dekkers en vaste planten komen aan bod. 
i.s.m. Milieudienst, VELT, MIROM, Tuinhier
19u00 tot 22u00 | Porseleinhallen | gratis | Tic-
kets: tel. 056 43 34 95 | cultuurcentrum@we-
velgem.be

VR 27 FEBRUARI 
FILM | FILMFORUM: DE BETERE FILM: ‘LA 
FILLE DU PUISATIER’

 

Over een man die zijn zwangere dochter wil 
uithuwelijken. 
20u30 | CC Guldenberg | 5 euro of 3 euro met 
kaart (= eenmalig 8 euro) | Inschrijven: tel. 056 
21 26 96 of aan de ingang van de zaal

ZA 28 FEBRUARI
JEUGD | BAKNAMIDDAG KASPER

 

(Voor kinderen van 3,5 jaar tot 14 jaar met en 
zonder beperking) Een activiteit voor echte 
lekkerbekjes: BAKKEN
14u00 | 17u00 – OC de Stekke | € 6 | inschrijven: 
trish.berten@destroom.be of 056 35 30 17  
* Vervoer mogelijk vanuit Wevelgem: afspraak 
om 13u40 aan het zwembad, graag inschrijven
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Contacteer je gemeente
   Gemeentebestuur

    Vanackerestraat 16

    8560 Wevelgem

    056 433 400

    gemeentebestuur@wevelgem.be

    www.wevelgem.be

    @Wevelgem8560 · #Wevelgem

    www.facebook.com/wevelgem8560

Wachtdiensten
Apothekers 
De apotheek van wacht is terug te vinden via: 

    0903 922 48 (€ 1,5/ minuut)

    geowacht.be

Huisartsen 

Centraal oproepnummer    056 40 47 48

Tandartsen 
Centraal oproepnummer    090 33 99 69

De tandarts is beschikbaar in het weekend en op 

feestdagen van 9u00 tot 18u00

politiezone Grensleie
Centraal oproepnummer    056 51 01 11

BIN Wevelgem
Volg de berichten van het BuurtInformatieNetwerk 

www.bin-wevelgem.be 

    @Wevelgem8560 

Meldpunt
Meldingen en klachten

    056 433 433

    meldpunt@wevelgem.be

@

@

Breng jij onze gemeente in beeld?

Plaats je foto's op instagram, twitter en facebook 

met hashtag

#igwevelgem 
en wie weet haalt jouw foto onze fotomuur.

@Christophemoumou_Walking

Naturelovers

@Kjellvhw_Broer en 

zus_RetroAnnee

@Loic_laoureux

RetroAnnee

@seelseynhaeve_sluit het jaar af onder 

een gouden zon

@Jurgenlemaire_Gullegem 

Kerstboomverbranding

@StevenLapauw_Final

Xmastournement

@Tine_is_the_name_Turngala optreden


