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8 oktober 

Gullegem 950, daar hoort een verjaardagsfeest bij

De Gullegemse jeugdverenigingen (KSA Arbeid Adelt, KSA de Grietjes, Chiro Okido, Tempeliers 
Gullegem-Moorsele en +13 werking) krijgen elk een opdracht voorgeschoteld en exact één week 

de tijd om deze taak tegen het verjaardagsfeest op 8 oktober te volbrengen.

INHOUD

06 10Hert Hert Hoera 
Verjaardagsfeest Gullegem 950

Koning zonder schoenen
Kindertheater

Burgerzaken Moorsele nu ook op 
donderdag

Sinds 8 september kan je telkens op donderdagvoormiddag terecht bij 

de dienst burgerzaken Moorsele. Dit idee werd geopperd omdat er op 

donderdagvoormiddag telkens markt is in Moorsele en het handig is als 

de dienst burgerzaken dan open is. 

Je kan van 8u00 tot 12u00 naar de markt op het Sint-Maartensplein. 

De dienst burgerzaken is open van 9u00 tot 12u00. De dienst burgerza-

ken is op maandagvoormiddag niet meer open maar wel nog steeds op 

maandagnamiddag van 16u00 tot 18u30.

Op de cover
Frank Verschuere uit Gullegem siert deze maand de cover. In zijn hand 

een bord vol lekkers: bananentaartjes en eclairs, enkele van de gerech-

ten die in het teken van (h)eerlijk Gullegem gemaakt zullen worden. (H)

eerlijk Gullegem houdt in dat de Gullegemse handelaar die eraan mee-

doet minstens één fair trade of lokaal en duurzaam ingrediënt verwerkt 

heeft in zijn product/gerecht. Bovendien kan je als klant ook nog eens 

punten sparen op een spaarkaart. Wat je met die gespaarde punten kan 

doen, lees je op pagina 5.
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18 22  Digitale Week
8 tot 16 oktober

School- of studietoelagen
Hulp nodig bij je aanvraag?

November =
nieuwe infokrant
Kijk nog maar eens goed naar de infokrant die je nu in je handen hebt, want die van november zal 
er een stuk anders uitzien. De gemeente ging met jullie opmerkingen uit de online-enquête en 
focusgroepen aan de slag en liet een nieuwe infokrant opmaken door een grafisch bureau.

De nieuwe infokrant zal 4 pagina’s dunner zijn en een beetje kleiner. Compacter dus, maar daarom 

niet minder interessant. Hij zal niet meer zo hard blinken, maar mat zijn. Dankzij 3 bladpijlers wordt de 

infokrant in duidelijke structuurblokken ingedeeld: beleid, beleef en burger. 

Onder ‘beleid’ krijg je informatie over het beleid en de dienstverlening van de gemeente. Het bestuur 

kadert beleidsbeslissingen en maakt je wegwijs in het brede palet van voorzieningen. 

‘Beleef’ is een rubriek waarin je informatie over vrijetijdsactiviteiten kan vinden. Een handig uitneem-

bare vrijetijdsagenda vormt de basis. Enkele opmerkelijke evenementen worden eruit gelicht. 

Onder ‘burger’ vind je informatie over leven in Wevelgem en de mensen die er wonen. Wie is de We-

velgemnaar? Hoe ervaart hij zijn gemeente? Deze rubriek wordt aangevuld met korte informatieve 

berichten die je als burger zeker niet mag missen.



Vacature
Ploegverantwoordelijke, dienst openbare infrastructuur en mo-
biliteit, cel signalisatie, voltijds, niveau D4-D5 (m/v), contractueel 
onbepaalde duur

Functie-inhoud
• Je staat in voor de dagelijkse aansturing, efficiënte organisatie van 

de werkzaamheden en begeleiding van de cel signalisatie 

• Je bent ook verantwoordelijk voor alle werken in het kader van tij-

delijke en permanente wegsignalisaties, bewegwijzeringen en weg-

markeringen.

Verloning
Een brutomaandwedde van 2 310,51 euro, een interessante verlofrege-

ling, extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering 

en fietsvergoeding), terugbetaling vervoersonkosten openbaar vervoer.

Selectieprocedure
Een praktische en mondelinge proef.

Uiterste inschrijvingsdatum
26 oktober 2016

Meer info
Alle verdere inlichtingen over deze functie en de selectieprocedure: 

www.wevelgem.be/vacatures-gemeente, Lynn Geeraert, 056 43 34 30 

lynn.geeraert@wevelgem.be

 

Sluitingsdagen
november
Gemeenteloket, gemeentehuizen, cultuurcentrum en de jeugddienst 
Op dinsdag 1, woensdag 2, donderdag 10 en vrijdag 11 november zullen het 

gemeenteloket, de gemeentehuizen in Gullegem en Moorsele, het cul-

tuurcentrum en de jeugddienst, gesloten zijn.

Bibliotheken, OCMW en het zwembad
Op dinsdag 1, woensdag 2 en vrijdag 11 november zullen alle bibliotheken, 

het OCMW en het zwembad gesloten zijn. De bibliotheken zullen ook op 

zaterdag 12 november ook gesloten.

Recyclageparken
Het recyclagepark aan de Rijksweg in Gullegem zal gesloten zijn op 

maandag 31 oktober, woensdag 2 november en vrijdag 11 en zaterdag 12 

november. Het recyclagepark aan de Nijverheidslaan in Gullegem is be-

halve op die dagen ook gesloten op dinsdag 1 november.
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(H)eerlijk Gullegem
 
Gullegem 950 is een feestjaar voor iedereen. Ook voor horeca, zelfstandigen, bedrijven,… Zestien handelaars werden bereid gevonden om onder de 
naam (H)eerlijk Gullegem via een spaaractie duurzame gerechten te promoten. Deze actie start op zaterdag 24 september en eindigt op 16 decem-
ber 2016. Een deelnemende handelaar bereidt en verkoopt een ‘(H)eerlijk Gullegem’ gerecht waarin minstens één fair trade of lokaal en duurzaam 
ingrediënt verwerkt zit.

Als klant spaar je stempels op een kaart door een gerecht van de actie 

te kopen of te consumeren. Een volle kaart kan je inruilen voor een fair-

tradegeschenk. Bovendien volgt op ‘Gullegem Wintert’ een trekking, 

waarbij je Wevelgemse kadobonnen kan winnen.

Fair Trade & duurzame lokale voeding
De gemeente Wevelgem wil eerlijke handel en duurzame, lokale voe-

ding stimuleren. Op die manier steekt ze zowel de kleinschalige boer in 

het Zuiden als de duurzame boer in het Noorden een hart onder de riem.

Fair Trade draagt bij tot een duurzame ontwikkeling voor de kleinscha-

lige producent in het Zuiden. Ze garandeert een kostendekkende prijs 

en sluit contracten op lange termijn af. Ook de sociale ontwikkeling 

van de arbeiders in het Zuiden moet gerespecteerd worden. Bovendien 

moet de teelt op een ecologisch verantwoorde manier gebeuren.

Ook bij duurzame lokale voeding krijgt de producent een eerlijke ver-

goeding. De producten worden via de korte keten gekocht, recht-

streeks bij de landbouwer. Dit betekent een grote besparing op het 

aantal voedselkilometers. De producten zijn vers, natuurlijk en bevat-

ten geen additieven. Biologische producten zijn beter voor het milieu!

Welke Gullegemse handelaars nemen deel aan de spaaractie?
Bakkerij Stefaan / Bistro Mike’s / Brasserie Bergelen / Brood & banket 

Alain / Brood en banket Nico / Da Romeo / De Gouden Bank / De Gulle-

gember / Het Broodje / Het Smulhuis / Koffiehuis De Hofnar / Restaurant 

De Cuisien / Restaurant De Gouden Kroon / ’t Rusteel / Slagerij Debo – 

Vereecke / Slagerij Hans & Stefanie

Meer info
Alle info over hoe je deelneemt aan de spaaractie vind je in de brochure 

die je kan krijgen in de gemeentehuizen, de bibliotheken of bij één van 

de deelnemende handelaars en op www.wevelgem.be/heerlijkgullegem.

GULLEGEM
950
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8 oktober 

Gullegem 950, daar hoort een verjaardagsfeest bij

De Gullegemse jeugdverenigingen (KSA Arbeid Adelt, KSA de Grietjes, Chiro Okido, Tempeliers 
Gullegem-Moorsele en +13 werking) krijgen elk een opdracht voorgeschoteld en exact één week 

de tijd om deze taak tegen het verjaardagsfeest op 8 oktober te volbrengen.

Fotosalon
Fotogroep EOS – Wevelgem bestaat al meer dan dertig jaar en telt meer 
dan 50 leden. Maandelijks komt de groep tweemaal samen in de Oude 
Pastorie in Gullegem. Er worden gastsprekers uitgenodigd, foto’s be-
sproken, wedstrijden georganiseerd. Er wordt samen gefotografeerd en 
informatie uitgewisseld over fotografie en nabewerking.

Om de twee jaar organiseert de club een tentoonstelling met de beste 

werken van zijn leden. Geert Casier is deze keer het clublid in de kijker 

met een fotoreeks over IJsland. Daarnaast organiseerde de club in het 

kader van Gullegem 950 een fotowedstrijd met als thema ‘Gullegem’. 

De foto’s werden beoordeeld door een deskundige jury. Op de expo 

worden de winnaars bekendgemaakt.

Praktisch
8-9 en 15-16 oktober | gratis | OC de Cerf, Gullegem. Meer info www.

eos-wevelgem.be | Met opening & onthulling op 8 oktober om 17u00.

Hert Hert Hoera
Een verjaardag, daar hoort een verjaardagsfeest bij. Op zaterdag 8 okto-
ber wordt het hert, de mascotte van de viering van Gullegem 950, in de 
bloemetjes gezet. De Gullegemse jeugdverenigingen (KSA Arbeid Adelt, 
KSA de Grietjes, Chiro Okido, Tempeliers Gullegem-Moorsele en +13 
werking) krijgen elk een opdracht voorgeschoteld en exact één week 
de tijd om deze taak te volbrengen. Ook jouw hulp is van groot belang 
om deze opdrachten te laten slagen.

Op zaterdag 1 oktober (om 12u00 stipt) worden de opdrachten meege-

deeld via een videoboodschap op de facebookpagina van de gemeente.

Op zaterdag 8 oktober is iedereen van harte welkom op het plein voor 

de Dwarsschuur voor het verjaardagsfeest van het hert en de resultaten 

van de opdrachten.

Welke jeugdvereniging is een echte 950-vereniging? 
Draag ook zelf je steentje bij. De Gullegemse jeugdverenigingen zullen 

jouw hulp goed kunnen gebruiken. 

Praktisch
1 oktober | 12u00 | bekendmaking van de opdrachten via de facebook-

pagina van de gemeente

8 oktober | 18u00 | gratis | verjaardagsfeest van het hert | Plein voor de 

Dwarsschuur 't Goed te Wynckele Gullegem  

Meer info 
www.wevelgem.be/hertherthoera of via facebook.

GULLEGEM
950

GULLEGEM
950
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Let op: 
Modder op de weg
Het is weer druk voor de land- en tuinbouwers: aardappelen, bieten, maïs maar ook heel 
wat groenten worden geoogst, velden worden geploegd en bezaaid voor het nieuwe seizoen. 
Die werken kunnen niet altijd in optimale omstandigheden gebeuren. Vooral de regen kan 
een spelbreker zijn. Bevuilde landbouwmachines en -voertuigen kunnen de openbare wegen 
aardig bemodderen met de gekende risico’s op ongevallen tot gevolg. 

Afgevallen bladeren kunnen wegen bijvoorbeeld ook vervuilen en gevaarlijk maken. Pas jouw 

rijgedrag aan, matig in elk geval jouw snelheid zodat remafstanden kleiner worden. Besteed 

bijzondere aandacht op die plaatsten waar je signalisatieborden, gevaarsborden ‘Modder op 

de weg’ ziet of waar je tractoren met oranje knipperlichten ziet staan…. Misschien wordt de 

weg daar net gereinigd.

Niet parkeren 
op de stoep 
Wevelgem wil veiligheid van de zwakke weggebruiker extra onder de aandacht brengen.  
Regelmatig ontvangt het gemeentebestuur meldingen van inwoners dat voertuigen op het 
voetpad geparkeerd staan. Voor de zwakke weggebruikers en in het bijzonder voor rolstoel-

gebruikers, blinden en slechtzienden en jonge ouders met een kinderwagen, kan dit voor 

gevaarlijke situaties zorgen. Het is verboden gedeeltelijk of helemaal op het voetpad te par-

keren. De wijkagenten en interventieploegen van de politiezone kregen de opdracht hieraan 

extra aandacht te besteden. 

Wegenwerken met 
verkeershinder
Onderstaande werken kunnen in de maand oktober voor wat verkeershinder zorgen. 
Meer info: www.wevelgem.be/verkeershinder of via de facebook van de gemeente.

Matexi – Wittemolenstraat
Eind oktober starten de werken voor de aanleg van een nieuwe verkaveling tussen de Vrij-

straat, Nieuwenhove en de Wittemolenstraat in Moorsele. De ontsluiting van de verkaveling 

zal gebeuren via de Wittemolenstraat en de Vrijstraat. De aansluiting met de Vrijstraat ter 

hoogte van het kruispunt met de Karrestraat wordt voorbehouden voor fietsers. De riolering 

wordt aangesloten op de bestaande leidingen ter hoogte van het kruispunt Vrijstraat/Karres-

traat wat tijdelijk voor wat hinder kan zorgen in de Vrijstraat. De werken zullen uitgevoerd 

worden door aannemer Bisschop uit Langemark. Het werfverkeer zal langs Nieuwenhove – 

Wittemolenstraat rijden.
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Het gemeente- en OCMW-
personeel op 12 september 

meewandelde en liep tijdens 
Levensloop Kortrijk?

Je in de herfstvakantie 
je kindje vanaf 16u00 kan 

komen ophalen bij Haasje-
Over?

De infokrant volgende 
maand in een nieuw jasje zal 

zitten?

De Bib wordt groot!
In december 2015 kwam de bibliotheek na twee jaar verhuizen en verbouwen weer naar het park. Stilaan is ze de kinderziekten ont-
groeid en wordt de bibliotheek groot. De jaarlijkse Verwendag op zaterdag 8 oktober wordt één grote babyborrel. Iedereen is van harte 
welkom. Cadeautip? Het zou fijn zijn als je kwam!

Bib in het park
9u00 tot 12u30 Peuterland
Alle peuters en hun ouders krijgen een VIP-be-

handeling! Er is een springkasteeltje, een kleine 

trampoline en je kan kennismaken met alle bib-

materialen voor peuters en ouders.

9u30 Rondleiding + bezoek achter de schermen
Je krijgt alle afdelingen te zien en je ontdekt 

ook de bib achter de schermen. Na de rondlei-

ding krijg je koffie en cake. 

9u45 en 10u30 Initiatie Babymassage
Onder begeleiding van een kinesitherapeute. 

Voor baby’s tussen 2 en 9 maanden. Een sessie 

duurt 20 minuten (sessie 1 om 9u45, sessie 2 om 

10u30). Gratis (max. 10 deelnemers per sessie), 2 

badhanddoeken meebrengen. Inschrijven vóór 

4 oktober: bibliotheek@wevelgem.be of 056 

43 35 40.

10u30 De Vertel-Ster
‘Vertel-Ster’ Marijke Goossens is een doorge-

winterde verhalenverteller. Ze vertelt voor alle 

kinderen van de 2de en 3de kleuterklas en het 

1ste en 2de leerjaar. Inschrijven is niet nodig.

11u00 tot 12u30 Babyborrel
De Bib in het park is tien maanden oud. Hoog 

tijd dus voor een ‘babyborrel’. Je wordt getrak-

teerd op een glaasje cava en passende hapjes!

Bibliotheek Gullegem
9u45: Pieter Casier vertelt voor alle kinderen 
van de 2de en 3de kleuterklas en het 1ste en 

2de leerjaar. 

10u45-12u00: Happy Hour met gratis bierproe-

verij voor alle bezoekers i.s.m. de Gullegemse 

brouwerij Gulden Spoor. Inschrijven is niet nodig.

Bibliotheek Moorsele
9u45: Elise Demuynck vertelt voor alle kinde-

ren van de 2de en 3de kleuterklas en het 1ste en 

2de leerjaar. 

10u30-11u30: Happy Hour met gratis bier-

proeverij voor alle bezoekers i.s.m. Brouwerij 

Eutropius. Inschrijven is niet nodig.

Praktisch
Zaterdag 8 oktober vanaf 9u00

Gratis toegang

bibliotheek@wevelgem.be
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Een verhaal dat er niet was
Van 21 oktober tot 10 november loopt in de Bib in het park de tentoonstelling ‘A story that wasn’t’. In deze bijzondere expo gaat Helena 
Lemonnier op zoek naar de mogelijkheid van een alternatieve realiteit.

Helena Lemonnnier (°1989) heeft Wevelgemse roots. Haar vader groeide 

op in Wevelgem, haar grootmoeder woont er nog steeds. Helena be-

haalde een masterdiploma Beeldende Kunsten (fotografie) en Audiovi-

suele Kunsten (film) aan de Hogeschool Sint-Lucas in Brussel. Ze werkt 

in haar artistieke praktijk rond herinnering via fotografische beelden en 

fictieve verhalen. 

A story that wasn’t
Een paar oude foto's weggestopt in een tinnen doos in haar groot-

moeders slaapkamer… Die foto's leidden Helena Lemonnier naar het 

verleden van haar grootouders en naar een denkbeeldige correspon-

dentie die onder oorlogsomstandigheden alleen op papier had kunnen 

bestaan. De brieven zijn in de loop van de tijd verloren geraakt. De ver-

dwijning van hun correspondentie gaf Helena de gelegenheid om hun 

verhaal te reconstrueren en een afscheidsbrief te schrijven van een 

jonge soldaat aan de vriendin die hij thuis achterliet. Het stond haar toe 

om een verhaal te creëren dat in 1962 zou zijn geëindigd.

Helena, je woont in het Brusselse, maar wat is je link met Wevelgem? 
Mijn vader is in Wevelgem geboren. Mijn grootmoeder ook en mijn 

grootvader is naar hier verhuisd voor haar. Hij is oorspronkelijk van Hal-

luin, juist over de grens. Het is maar een paar kilometer verderop maar 

toch brengt het een heel andere achtergrond met zich mee. Na mijn 

studie aan het Sint-Lucas bleef ik in Brussel wonen. Ik woon er onder-

tussen al acht jaar.

Heb je nu zelf nog een band met Wevelgem?
Voor mij is Wevelgem vooral de gemeente waar mijn grootmoeder 

woont. Als het in Brussel even te hectisch is geweest, bel ik haar op. 

Met de vraag of ik bij haar mag blijven slapen. We maken dan samen een 

wandeling in de wijk en 's avonds kijken we naar een film. 's Morgens 

ontbijten we samen en dan mag ik altijd haar mooie kamerjas dragen… 

Hoe kwam je het verhaal van je opa op het spoor?
Op een van die dagen bij oma heb ik haar gevraagd om naar oude foto's 

te kijken. Ik vond het heel fijn om naar die beelden van vroeger te kijken 

terwijl oma verhalen vertelde. Een paar foto's hebben me toen erg aan-

gegrepen. Foto's van opa tijdens de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog. 

Opa stuurde die foto's samen met brieven naar oma. De brieven zijn on-

dertussen verloren gegaan, maar de foto's had oma allemaal bewaard. 

Het gebrek aan die brieven was voor mij de aanzet voor mijn werk 'A story 

that wasn't'. Ik kon fantaseren over wat er geschreven werd.

Wat is het concept van de tentoonstelling?
In 'A story that wasn't' begin ik vanuit het idee van toeval: dat iets in 

het verleden op een bepaalde manier gebeurd is, maar evengoed anders 

had kunnen zijn. Het idee dat iets anders had kunnen verlopen, brengt 

mogelijkheden met zich mee. Je kan beginnen fantaseren over ‘wat 

als’... Wat als mijn grootvader in Algerije gestorven was? Mijn groot-

vader heeft de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog overleefd en is na 

thuiskomst met mijn oma getrouwd. Maar in mijn verhaal denkt hij te 

sterven en schrijft hij een laatste brief aan zijn lief, mijn grootmoeder.

Wat waren de reacties op de tentoonstelling in Brussel?
De reacties waren heel uiteenlopend. Sommige mensen vonden het  

geweldig en waren erg geëmotioneerd. Anderen vonden het te weinig 

of hadden niet direct door dat het een fictieverhaal was. Voor mij is het 

een bewuste keuze geweest om niet te veel te willen tonen. Ik wil men-

sen de ruimte geven om zelf over het verhaal na te denken.

Is het bijzonder voor jou om deze tentoonstelling te kunnen opzet-
ten in de gemeente waar je opa woonde?
Eigenlijk wel ja, ik had misschien ook graag mijn grootvaders mening 

gehoord. 

Praktisch
A story that wasn’t

Tentoonstelling van Helena Lemonnier

Van 21 oktober tot 10 november in de Bib in het park

www.helenalemonnier.com
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Koning zonder 
schoenen
 
Met je (klein)kinderen er op uit naar het cultuurcentrum? Dat kan. Maak 
van je zondagnamiddag een koninklijke en fijne cultuurnamiddag dicht 
bij huis.

Komende maand staat in het cultuurcentrum een leuke voorstelling voor 

kinderen vanaf drie jaar op het programma. Een kindervoorstelling over 

verdriet, hoop en geluk. Over geven en krijgen en dat rijkdom veel meer 

is dan rijk zijn. De koning zonder schoenen is een echte klassieker in de 

wereld van het kindertheater. 

Waar dit stuk over gaat? Er was eens een koning met een gouden kroon 

en gouden mantel. Hij had wel honderd paarden en duizend knechten. Die 

koning had alles om blij te zijn. En toch was hij verdrietig. 

Raf Walschaerts, de helft van Kommil Foo, schreef de tekst van dit toneel-

stuk. Het decor werd geïnspireerd op de werken van kunstenaar René Ma-

gritte en acteur Frans Van der Aa stond mee in voor de kostuums. 4Hoog 

wordt door hem ook artistiek geleid.  

Info en inschrijvingen
4Hoog - De Koning zonder schoenen | Zondag 23 oktober 2016 om 14u30  

€ 8 (korting gezinsbond € 2 op spaarkaart) | CC Guldenberg, Acaciastraat 

1, Wevelgem | Voor kinderen vanaf drie jaar | Tickets en info: 056 43 34 95, 

cultuurcentrum@wevelgem.be of webshop.wevelgem.be | Org. CC Wevel-

gem i.s.m. Gezinsbond   

 

Café Derby 
Op café met de 
paus 
1985. Georges (Wim Opbrouck) is marktkramer en handelaar in hart en 
nieren. Wanneer hij de kans krijgt om café Derby te huren en hoort dat 
de paus op het terrein naast het café een openluchtmis zal opdragen, 
ontstaat een briljant plan. Ook zijn vrouw, kinderen én collega's geloven 
erin. Want Georges verkoopt alles, aan iedereen... 

Café Derby is de eerste langspeelfilm van Lenny Van Wesemael, de 

vrouw van acteur Ben Segers. Ze liet zich inspireren door haar eigen 

leven: ook haar vader wou munt slaan uit de komst van de paus en zij-

zelf groeide effectief op in café Derby. Toch gebruikt de regisseuse niet 

graag de term 'autobiografisch’. De film draait rond de relatie tussen 

het personage Sara en haar vader Georges, naar wie zij opkijkt. Maar  

tegelijkertijd ontdekt ze dat hij ook maar een mens is. Acteurs van 

dienst zijn o.a. Ben Segers, Marc Van Eeghem, Geert Van Rampelberg, 

Dirk Van Dijck, Günther Lesage, Chloë Daxhelet en Wim Opbrouck. Café 

Derby was vorig jaar de openingsfilm van het filmfestival Oostende. 

Info en tickets
woensdag 12 oktober 2016 om 14u30 | CC Guldenberg, Acaciastraat 1, 

Wevelgem | € 6 | Tickets: 056 43 34 95, cultuurcentrum@wevelgem.be 

of webshop.wevelgem.be   UiTPAS omruilvoordeel: gratis ticket in 

ruil voor 10 UiTPASpunten

CC Wevelgem organiseert deze filmvertoning in samenwerking met de 

dienstencentra Elckerlyc, Het Knooppunt, Woonzorgproject Moorsele 

MO2 en de ouderenraad.
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Hoe zit het met jouw creativiteit? 
 
In het cultuurcentrum kan je komende weken creatieve cursussen volgen. Een ideale kans voor wie artistiek talent wil ontwikkelen. Er is voor elk 
wat wils.

Gitaar voor beginners
Iedereen speelt wel eens luchtgitaar, maar 

hoe zou jij het doen op een echte gitaar? Deze 

beginnerscursus draait om het spelen van ak-

koorden. Je leert de basisakkoorden en eerste 

noten. Een ervaren lesgever-gitarist leert je de 

kneepjes van het vak en na zes lessen kan je 

enkele nummers spelen. Deelnemers brengen 

hun eigen gitaar mee. Dat mag gerust een elek-

trische gitaar zijn, maar dan zonder versterker. 

Praktisch
Woensdag 12, 19 en 26 oktober en 2, 9, en 16 

november 2016 | van 20u00 tot 21u00 | € 40, 

€ 30 voor leden jeugdhuis Ten Goudberge  | 

jeugdhuis Ten Goudberge, Deken Jonck-

heerestraat 3, Wevelgem | Inschrijven: 056 

43 34 95, cultuurcentrum@wevelgem.be, of 

webshop.wevelgem.be   

Tekenen in Kleur
Deze cursus is op beginnersniveau en leert je 

in enkele stappen (6 sessies) met kleur aan de 

slag te gaan. Per sessie komt een materiaal 

aan bod: vetkrijt, pastel, aquarel… Een ervaren 

lesgever van het Atelier voor Plastische Kun-

sten laat je de wondere wereld van kleurteke-

nen ontdekken. Heb je al wat ervaring? Dan 

ben je zeker ook welkom. Daag jezelf uit en 

mix technieken. 

Praktisch 
Dinsdag 18 en 25 oktober en 8, 15, 22 en 29 

november 2016 | van 19u00 tot 21u00 | € 99 + 

werkmateriaal (max. €10),  korting van € 9 

in ruil voor 15 UiTPASpunten | Atelier Plastische 

Kunsten, Hoogstraat 10, Wevelgem | Inschrij-

ven: 056 43 34 95, cultuurcentrum@wevel-

gem.be, of webshop.wevelgem.be 

Improviseren
Via eenvoudige en hilarische oefeningen leer 

je de beginselen van de improvisatiekunst: 

ideeën toelaten, samenspelen, reageren, per-

sonages en ruimtes creëren, enzovoort. De 

begeleider gebruikt de formats van de im-

procomedy: snelle, uitdagende opdrachten. 

Tijdens deze reeks ontwikkel je de nodige 

vaardigheden om als improvisator op scène te 

staan. Onder begeleiding van ervaren rotten 

van The Lunatics. Alles uit het niets. Een lege 

scène. Enkel spelers. Je brein staat op open en 

reageert. Er ontstaat theater. Grappig, ont-

roerend, meeslepend, verrassend. Dat is de 

magie van het improvisatietheater.

Praktisch
Donderdag 10, 17 en 24 november 2016 | van 

19u30 tot 22u00 | € 60 | OC de Cerf, Kerkstraat, 

Gullegem | Inschrijven: 056 43 34 95, cultuur-

centrum@wevelgem.be, of webshop.wevel-

gem.be   

De Herinnering
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert crematorium UITZICHT in de periode voor 1 november ‘de 

Herinnering’, herinneringsmomenten om je dierbaren, van wie in het voorbije jaar de crematie 

werd verzorgd in UITZICHT, te herdenken. Op dinsdag 25 oktober is er om 19u00 een vrijzinnig-

humanistische herdenking, met en door het Huis van de Mens Kortrijk. Op woensdag 26 oktober 

vindt er om 19u00 een christelijke herdenking plaats, in samenwerking met Dekenij Kortrijk. Na-

dien is er nog gelegenheid om wat na te praten in de ontmoetingszaal Horizon.

Praktisch
Aula van UITZICHT, Ambassadeur Baertlaan 5 in Kortrijk. Inschrijven: 056 28 29 30  of via 

deherinnering@crematoriumuitzicht.be.



 www.wevelgem.be/uitinwevelgem · oktober 2016
Jouw activiteit in de infokrant? Vul hem in via het aanvraagformulier op www.wevelgem.be/infokrant. Of via www.uitdatabank.be in Vlaanderen.

Kalender uitinwevelgem

Koop je tickets op webshop.wevelgem.be.
Veel plezier!

Op deze act krijg je
UiTPAS punten.

Dit is een evenement
in kader van Gullegem 950.

ZA. 1 OKTOBER 

ALLEN | TWEEDEHANDSBEURS 
13u00-17u00 | € 20 | Porseleinhallen Cultuur-

pad, 8560 Wevelgem | katrien.denys@telenet.

be, 056 40 24 25, gezinsbondwevelgem.be

ZA. 1 en ZO. 2 OKTOBER 

ALLEN | IN DE FOTOCLUB-EXPO 
Za. 13u30-18u00, zo. 10u30-16u30 | gratis  

Dwarsschuur van ' t Goet te Wynckele, Peper-

straat, 8560 Gullegem | pol.tanghe@telenet.be

ZO. 2 OKTOBER 

ALLEN | HERFSTPADDENSTOELEN! 
9u30 | gratis | provinciedomein Bergelen, 

Rijksweg z/n, 8560 Gullegem | johan.vanden-

berghe@west-vlaanderen.be, 0497 51 09 76

MA. 3 OKTOBER 

ALLEN | KERMIS IN DE STEKKE  
14u00-17u00 | € 5 | OC De Stekke, Sint-

Maartensplein 12, 8560 Moorsele | Reservatie: 

mo2@moorsele.be, 0470 93 67 67 

MA. 3 OKTOBER 

16+ | SLOW READING 
19u30 | gratis | Bib in het park | Inschrijven: 

bibliotheek@wevelgem.be 

MA. 3 OKTOBER  

OUDEREN | WANDELEN 
4u30–16u30 | LDC Het Knooppunt, Gulleheem-

laan 20, Gullegem | inschrijven: 0546 43 20 80 

of hetknooppunt@ocmwwevelgem.be 

DI. 4 OKTOBER 

16+ | KOKEN MET EIGEN KWEEK  
19u30-22u00 | € 8 | OC De Stekke, Sint-Maar-

tensplein 12, Moorsele | rosemie_witdouck@

hotmail.com, 056 42 02 91, www.gezinsbond-

moorsele.be

WO. 5 OKTOBER  

VOLWASSENEN | INFOSESSIE DAKISOLATIE 
19u30 | gratis | OC De Stekke, Sint-Maartens-

plein 12, Moorsele | duurzaam@wevelgem.be

WO. 5 OKTOBER 

16+ | LEESCLUB: GODENSLAAP (ERWIN 
MORTIER) 
19u30 | gratis | Bib in het park 

VR. 7 OKTOBER 

ALLEN | FILM: LE SAC DE FARINE 
20u30 | CC Guldenberg | info: Film Forum De 

Betere Film

VRIJ. 7 OKTOBER 

ALLEN | HERFSTONTBIJT 
8u30 | € 8 | LDC Elckerlyc | Inschrijven vóór 

1/10: LDC Elckerlyc: 056 43 55 00 of ldc.elcker-

lyc@ocmwwevelgem.be

VR. 7 OKTOBER 

JONGEREN EN 16+ | SIMPLE PIGEONS: 
CLUBCONCERT   

 

 

 
 
20u15 | € 10, -26j € 8 | OC De Stekke | Tickets: 

056 43 34 95, cultuurcentrum@wevelgem.be 

VR. 7 OKTOBER 

ALLEN | NATUURWERKDAG BERGELEN  
14u00 | gratis | NEC De Rand, Rijksweg Gul-

legem | Info: Patrick Gheysens, 056 41 77 22, 

gheysens.foulon@skynet.be

ZA. 8 OKTOBER 

ALLEN | HERT HERT HOERA

ZA. 8 OKTOBER 

ALLEN | MUZIKALE HERDENKING HARMO-
NIE BURLESKE 
17u00 | parochiekerk Gullegem | jose.deryc-

kere@telenet.be, 056 40 30 37

ZA. 8 OKTOBER 

ALLEN | VERWENDAG IN DE BIBLIOTHEEK  

ZO. 9 OKTOBER 

ALLEN | GELEIDE WANDELING IN BERGELEN 
14u15 | € 1 | Provinciedomein Bergelen, Dorps-

plein zn, 8560 Gullegem | 056 21 37 87, www.

vwofederatie.be/week-vh-bos

ZO. 9 OKTOBER 

ALLEN | HERFSTWANDELING 
13u20 | € 13 | Start: Dorpsplein Lendelede | In-

schrijven vóór 4/10: 056 50 58 27 theysdebergh@

telenet.be | www.gezinsbondmoorsele.be

ZA. 8 EN ZO. 9 OKTOBER 

ALLEN | 19DE GULDENBERGTOCHT 
za. 8u00-13u00, zo. 8u00-10u00 | € 4 | ’t Goet 

te Wynckele (naast Sporthal), Peperstraat ZN, 

8560 Gullegem | www.bondtrappers.tk

WO. 12-19-26 OKTOBER – 16 NOVEMBER 

JONGEREN EN 16+ | GITAARCURSUS VOOR 
BEGINNERS  

14-15-16 oktober 

ALLEN | BUREN BIJ KUNSTENAARS 
www.burenbijkunstenaars.be

ZO. 16 OKTOBER 

ALLEN | MISSIEFEEST 
BaMoschool , Rozenstraat 6, Moorsele | 056 

50 21 57, henray@skynet.be
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Dit is een evenement
in kader van Gullegem 950.

Z0. 16 oktober  

ALLEN | MOBIELE FRUITPERS  
9u00-17u00 | Aan NEC ‘De Rand’, Rijksweg, 

Gullegem | contact: duurzaam@wevelgem.be

ZO. 16 OKTOBER 

ALLEN | TWEEDEHANDSBEURS 
13u30-16u00 | stand = € 12 | OC De Stekke, 

Sint-Maartensplein 12, 8560 Moorsele | mar-

nik.couvreur@telenet.be, 056 42 01 46, www.

gezinsbondmoorsele.be

MA. 17 OKTOBER  

ALLEN | ONDERWIJS VOOR DE 21E EEUW 
19u30 | gratis | Porseleinhallen Wevelgem | 

Scholengemeenschap Guldenberg

DI. 18-25 OKTOBER, 8-15-22-29 NOVEMBER 

16+ | TEKENEN IN KLEUR MET VERSCHIL-
LENDE MATERIALEN  

WO. 19 OKTOBER 

16+ | DE SMAKEN VAN BRETAGNE 
19u00–22u30 | € 39 (ingrediënten en drank 

inbegrepen) Porseleinhallen, Cultuurpad 1, 

Wevelgem | Tickets: 056 43 34 95, cultuurcen-

trum@wevelgem.be  

DO. 20 EN 27 OKTOBER 

16+ | KERSTSTUK KNUTSELEN 
19u30-22u30 | € 22 | De Porseleinhallen, 

Cultuurpad 1, 8560 Wevelgem | femmawevel-

gem@gmail.com, 056 42 41 11

VR. 21 OKTOBER 

ALLEN | FILM: LEVIATHAN 
20u30 | CC Guldenberg | info: Film Forum De 

Betere Film

VR. 21 OKTOBER 

16+ | ALEXANDER VANTHOURNOUT: 
ANECKXANDER 
20u15 | € 14, -26j € 12 | OC De Stekke | 

Tickets: 056 43 34 95, cultuurcentrum@we-

velgem.be  

VR. 21 OKTOBER 

ALLEN | DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 

21, 22, 23 OKTOBER & 4, 5, 6, 9, 12, 13 NOVEMBER 

ALLEN | TONEEL "BALLEKES IN TOMATEN-
SAUS" 
20u00 (zondagen om 18u00) | € 8 | Theater-

centrum, Poststraat 15, Gullegem | 056 20 43 

22, info@delustigeslijters.be, www.delustige-

slijters.be

ZA. 22 OKTOBER 

ALLEN | CONCERT ECHO 
€ 10 | 056 40 29 81, geert_balduyck@hotmail.com 

ZA. 22 OKTOBER 

ALLEN | ZETELBLUES!19U30 | SPORTHAL !

 

 
 
Gullegem, Peperstraat 2, 8560 Gullegem | 
www.zetelblues.be

ZA. 22 OKTOBER 

ALLEN | DIGIDOKTER: BESTANDEN OP-
SLAAN IN DE CLOUD 
10u00 – 12u00 | € 5, gratis = 10 UiTPASpunten 

Bib in het park | inschrijven via de bib 

ZO. 23 OKTOBER 

ALLEN | DUBBELCONCERT BRASSBAND 
LEIELAND - KLEPTOMANIACS  
18u30 | OC De Stekke, Sint-Maartensplein 12, 

8560 Moorsele | info@brassbandleieland.be, 

www.brassbandleieland.be

ZO. 23 OKTOBER 

3+ | KONING ZONDER SCHOENEN  

DI. 25 OKTOBER 

16+ | CURSUS OP ZOEK NAAR DE JUISTE 
KLEDING   
19u30-21u30 | € 12 | OC De Stekke, Sint-

Maartensplein 12, 8560 Moorsele | Tickets: 

056 43 34 95, cultuurcentrum@wevelgem.be 

DI. 25 OKTOBER 

ALLEN | T-DANSANT IN ELCKERLYC 
14u00 tot 16u30 | € 3 met koffie en taart | 

LDC Elckerlyc | Inschrijven vóór 21/10 bij LDC 

Elckerlyc: 056 43 55 10 of ldc.elckerlyc@ocm-

wwevelgem.be

DO. 27 OKTOBER 

ALLEN | BOTERHAMMEN IN DE BIB: ETEN: 
VROLIJK GEZOND IS VROLIJK GEZIND 
(HILDE DEMURIE) 
12u00 - 13u15 | € 5 (soep inbegrepen) | Bib in 

het park | Inschrijven t.e.m. 25/10 in de bib, 056 

43 35 40 of bibliotheek@wevelgem.be 

ZA. 29 OKTOBER 

16+ | HAN SOLO: KLOENKE 
20u15 | € 16, -26j € 14 | CC Guldenberg 

Tickets: 056 43 34 95, cultuurcentrum@we-

velgem.be  

ZA. 29 OKTOBER 

16+ | SCHLAGERAVOND MOORSELE FEEST 
19u30 | € 12 (staan), € 25 (zitten) | OC De Stekke, 

Sint-Maartensplein 12, Moorsele 0474 21 96 09

MA. 31 OKTOBER 

ALLEN | WHEN ART MEETS HORROR 
gratis | info: www.facebook.com/sylwevel-

gem, www.sylwevelgem.be

MA. 31 OKTOBER 

12-15 JAAR | CHECKTA HALLOWEEN  
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V.U. Erwin Cools, 2000 Antwerpen • foto Jan Van Bostraeten

UiTPAS
UiTPAS zuidwest blies in september het eerste kaarsje uit! In het eerste 
jaar werd er vooral gefocust op gemeentelijke activiteiten in de regio. 
Vanaf nu mogen alle verenigingen die geïnteresseerd zijn, meestappen 
in het UiTPAS verhaal. Zo geef je als vereniging mensen die geen kans 
maken op vrijetijdsbeleving toch de mogelijkheid om deel te nemen aan 
een betaalbaar tarief.

Voor alle UiTPASgebruikers wil dit zeggen dat je voortaan ook punt-

jes zal kunnen sparen bij activiteiten van verenigingen of privéorga-

nisaties. Op de www.wevelgem.be/uitpas vind je alle deelnemende 

UiTPAS-aanbieders.

De eerste vereniging die aansluit is Femma Wevelgem. Het is een brui-

sende, eigentijdse vrouwenvereniging voor alle leeftijden. Ze organi-

seren met vrijwilligers een jaar rond culinaire, creatieve, sportieve en 

tal van andere activiteiten. Wie benieuwd is naar wat ze nog te bieden 

hebben dit najaar kan een kijkje nemen op www.femma.be/nl/groep/

wevelgem of op hun facebookpagina. 

Vanaf de herfstvakantie zal speelpleinwerking De Stroom werken met de 

UiTPAS. JC Ten Goudberge zal vanaf januari UiTPASaanbieder worden.

Heb je vragen of zoek je meer info? 

www.wevelgem.be/uitpas of uitpas@wevelgem.be

‘Dag van de 
jeugdbeweging’ 
on tour
 
Ben jij ook zo fier om lid of leiding te zijn bij één van de vele jeugdbewe-
gingen? Schreeuw het dan uit en kom op vrijdag 21 oktober in uniform 
naar school of het werk. 

Die dag trekt ook de ‘dag van de jeugdbeweging-bus’ erop uit. Kom in 

uniform langs bij de bus en ontvang een leuke attentie. Je kan er ook 

je vrienden, klasgenoten of leiding uitdagen voor een leuk spelletje. ’s 

Middags kan je komen picknicken rond het busje. Je krijgt een traktaat 

en je kan er genieten van een streepje muziek. Ook wie geen lid is van 

een jeugdbeweging is meer dan welkom. 

Vanaf 18u00 zijn alle leiders en leidsters van harte welkom in de Deken 

Jonkheerestraat (Wevelgem) voor een jeugdbewegingsaperitief. 

De bus kan je vinden op volgende locaties: 
7u30 – 8u30: Sint-Maartensplein Moorsele

12u00 – 13u00: Meiweg Gullegem

15u00 – 21u00: Deken Jonckheerestraat Wevelgem

Deze actie is gratis. Inschrijven is niet nodig. 



15

Ter Mote tegen de vlakte
Wie onlangs aan de Deken Jonckheerestraat 18 passeerde, kon er niet naast kijken. De afbraakwerken aan Ter Mote gingen op 5 september van start. 

Het rusthuis voor valide bewoners werd in gebruik genomen in 1975. 

Door een gewijzigd opnamebeleid, moest het rusthuis vooral zorgbe-

hoevende ouderen in het rusthuis kunnen huisvesten. Na een grondige 

studie is gebleken dat het niet mogelijk was het huidige gebouw om 

te bouwen tot een vervangingsnieuwbouw als woonzorgcentrum. De 

toenmalige bewoners verhuisden eind oktober 2013 naar WZC Elckerlyc. 

Van 2014 tot 2015 huisde de bibliotheek in Ter Mote om zo de Bib in het 

park te kunnen renoveren.

De afbraakwerken zullen nog tot eind november-begin december du-

ren. Nadat het gebouw volledig verdwenen is, zal op het volledige ter-

rein gras gezaaid worden. Op die manier zal het terrein voor verschil-

lende doeleinden gebruikt kunnen worden.
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Sportkampen 
herfstvakantie
Een maand geleden zetten de scholen hun deuren weer open. Op de jaarplanning 
staat de herfstvakantie met stip aangeduid. Voor kinderen die graag sporten, is 
er weer heel wat te doen van 31 oktober tot en met 4 november. 

Je vindt er alles over in de Doewa najaar die via de boekentassen mee naar 

huis is gekomen. Geen gekregen of verloren? Geen probleem. Je kan er al-

tijd één afhalen in één van de gemeentelijke diensten: gemeenteloket, Bib in 

het park, sportdienst in het zwembad,… Maar je kan hem ook online raadplegen:  

www.wevelgem.be/doewa

Lessenreeksen 
sept. – dec. 2016
Je kan nog altijd inschrijven voor de nieuwe lessenreeksen omnisport, conditie-
training, aquagym,… en zoveel meer. 

Dit kan tijdens de kantooruren op de sportdienst, via webshop.wevelgem.be of 

op 056 43 35 60 met vermelding van het reeksnummer. Alle info is beschikbaar op 

www.wevelgem.be/sport.

Zwembaddagen
Dit jaar zijn er opnieuw Zwembaddagen, een initiatief om zwembaden in de kij-
ker te zetten. Noteer alvast 18, 19, 20 november in jullie agenda.

Het volledige programma is nog geheim, maar het zal zeker de moeite zijn. Hou dus 

de de infokrant van november in de gaten voor meer info.

Fietstassen
Wevelgem wil zich profileren als fiets- en wielergemeente. Om het fietsgebruik 
aan te moedigen, is ook de uitrusting van een fiets belangrijk. 

De gemeente biedt de mogelijkheid om een degelijke fietstas aan te kopen.  

Prijzen: enkele fietstas kost 20 euro, een dubbele fietstas 30 euro. Te koop in Bib in 

het park en aan het onthaal van het gemeenteloket. 
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Haasje-Over 
herfstvakantie
Deze vakantie gaat Haasje op reis. Hij heeft zijn koffers gemaakt en 
gaat op weg naar het vliegveld. Maar op het vliegveld komt hij van 
alles tegen! Hij moet zijn bagage ingecheckt krijgen, hij moet het 
juiste vliegtuig vinden, zijn paspoort tonen. Haasje maakt zelfs ken-
nis met de vliegvelddouane. 

Op dinsdag 1 november is er geen werking. Op alle andere dagen wor-

den begeleide activiteiten voorzien van 8u30 tot 16u00. Er is ochten-

dopvang vanaf 7u30. De voormiddagactiviteit start om 8u30 en loopt 

door tot 12u00. Voor de kinderen die over de middag op het speelplein 

blijven is er begeleide middagpauze van 12u00 tot 13u30. De namiddag-

opvang start terug om 13u30. In de namiddag is er van 14u00 tot 16u00 

een begeleide activiteit. Vanaf 16u00 kunnen de kinderen vrij spelen 

tot 17u30.

Nieuw
Vanaf deze herfstvakantie kan je jouw kind doorlopend tussen 16u00 

en 17u00 ophalen. Kinderen die niet vroeger opgehaald worden, kunnen 

nog steeds meegaan met de rijen.

Inschrijven
Inschrijven kan vanaf woensdag 21 september 13u30 in de jeugddienst. 

Inschrijvingen stoppen woensdag 26 oktober om 18u30. Betalen met 

bancontact is mogelijk. 

www.haasjeover.be

www.facebook.com/haasjeover

haasjeover@wevelgem.be

056 43 35 50

Jeugddienst, Cultuurpad 1, 8560 Wevelgem

Namiddagje uit 
voor senioren
Dinsdag 22 november kan je in de Porseleinhallen een leuke namid-
dag beleven met vier schitterende optredens van Dirk Van Vooren, 
Luc Caals, Johnny Clarysse en Sam Gooris.

Na de optredens wordt er koffie en pannenkoeken aan de tafels geser-

veerd. Kaarten kosten 5 euro en zijn verkrijgbaar vanaf 1 oktober tot en 

met 9 november in de filialen van de gemeentelijke bibliotheek en in 

de cel welzijn.

De deuren openen om 13u00. De voorstelling start om 14u15. Het einde 

is voorzien om 18u00. Vanuit de deelgemeenten Gullegem en Moorsele 

is er gratis busvervoer. Bedoeling is dat je dit laat weten op het moment 

dat je je kaarten koopt. Zo ben je zeker van een plaatsje op de bus.

Meer info
Cel welzijn, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem | 056 43 35 27 

welzijn@wevelgem.be
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Digitale Week 
Van 8 tot 16 oktober loopt de Digtale Week, een week vol multimedia activiteiten in heel Vlaanderen, gratis of zeer goedkoop. De activiteiten 
zijn zeer divers, dus zowel beginners als mensen met wat meer ervaring zijn welkom. Meer info op www.wevelgem.be/digitaleweek.

Computerassistentie 
Vrijwillige computerassistenten geven gratis advies en ondersteuning 

bij alle kleine en grote computerproblemen.

Maandag 10 oktober, van 14u00 tot 16u00 in LDC Het Knooppunt | Gratis 

Inschrijven vooraf niet nodig - bij aanvang wel aanmelden aan het onthaal.

Internetbankieren 
Wil je graag je bankrekening van thuis uit kunnen beheren maar durf je 

de stap niet zetten? Of doe je al aan internetbankieren maar heb je nog 

vragen? 

Dinsdag 11 oktober, van 14u00 tot 15u30 in LDC Elckerlyc | € 3 

Inschrijven: LDC Elckerlyc

Muziek maken met de computer 
MusiCasa neemt je mee in de wondere wereld van de muziekproducer 

tijdens een interactieve 1-uur durende workshop gegeven door profes-

sionele producers met muziek in hun aderen.

Meer info? www.musicasa.be

Woensdag 12 oktober om 19u30 in Bib in het park | € 5 

Inschrijven: Bib in het park

Fietstochten uitstippelen met GPS 
Op je computer kan je tochten downloaden van het internet, maar er 

is ook software die je gratis kunt installeren om zelf je tochten uit te 

tekenen. 

Donderdag 13 oktober, van 13u30 tot 15u00 in LDC Elckerlyc | € 3 

Inschrijven: LDC Elckerlyc

Digitale fietstocht naar LDC Het Knooppunt 
Je stippelt een fietstocht uit naar dienstencentrum Het Knooppunt. 

Breng eventueel je eigen fietsgps mee! 

Donderdag 13 oktober, van 15u00 tot 17u00, vertrek om 15u00 in LDC 

Elckerlyc | gratis (versnapering te betalen in de cafetaria) 

Inschrijven: LDC Elckerlyc en LDC Het Knooppunt

Privacy en veiligheid op het internet 
In deze lezing sta je stil bij de veiligheidsaspecten van internet, e-mail, 

sociale media en dat zowel op pc als op tablet en smartphone. 

Vrijdag 14 oktober, van 14u00 tot 16u00 in LDC Het Knooppunt |€ 3 

Inschrijven: LDC Het Knooppunt

Affiches/ flyers ontwerpen met gratis software 
Grafische vormgever en illustrator Wouter Schoutteten stelt je software 

als Photoshop, Illustrator en InDesign voor en helpt je bij het ontwerpen 

van een affiche of flyer voor je vereniging. Breng je eigen laptop mee.

Zaterdag 15 oktober, van 9u00 tot 12u00 in de cafetaria van de Porse-

leinhallen | € 5 | Maximum 12 deelnemers. 

Inschrijven: jeugddienst (Porseleinhallen)

Digidokter: Bestanden opslaan in de cloud 
Clouddiensten rijzen als paddenstoelen uit de grond. Met Dropbox, 

Google Drive of Microsoft OneDrive kan je je bestanden opslaan en 

openen, waar je ook bent. Ook ‘Google Foto’s’ wordt gepresenteerd.

Zaterdag 22 oktober, van 10u00 tot 12u00 in Bib in het park | € 5 of 10 

UiTpaspunten

Inschrijven: Bib in het park 

Hoe inschrijven?
LDC Elckerlyc: 056 43 55 10 of ldc.elckerlyc@ocmwwevelgem.be

LDC Het Knooppunt: 056 43 20 80 of hetknooppunt@ocmwwevelgem.be

Bib in het park: 056 43 35 40 of bibliotheek@wevelgem.be

Jeugddienst: 056 43 35 50 of jeugddienst@wevelgem.be

Leslocaties?
LDC Elckerlyc, Elckerlycplein 1, 8560 Wevelgem

LDC Het Knooppunt, Gulleheemlaan 20, 8560 Gullegem

Bib in het park, Vanackerestraat 20, 8560 Wevelgem

Porseleinhallen, Cultuurpad, 8560 Wevelgem
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Maak het 
groener in Zuid-
West-Vlaanderen
Wist je dat de totale oppervlakte aan privétuinen in Vlaanderen veel 
groter is dan alle natuurgebieden samen? Tuinen, boerenerven en 
bedrijfsgroenschermen spelen een belangrijke rol in natuurbehoud 
want ze bevorderen de migratie van soorten via woongebieden, we-
gen en industriegebieden.

Onder de noemer ‘Maak het groener in Zuid-West-Vlaanderen’ wil Na-

tuur.koepel vzw in samenwerking met de Provincie en het gemeen-

tebestuur, iedereen aanmoedigen om streekeigen bomen en struiken 

aan te planten. Er werden verschillende plantpakketten samengesteld 

volgens het type haag, bosje of houtkant dat je wil. Wil je een bijen- of 

vogelvriendelijke tuin of heb je een boontje voor klimplanten? Het as-

sortiment werd verfijnd en bevat nu ook heel wat soorten die per stuk 

kunnen besteld worden.

Alle pakketten en soorten kan je aanplanten op een beperkte opper-

vlakte, je hoeft dus zeker geen grote tuin te hebben. De pakketten 

worden verkocht aan een zeer voordelige prijs en de opbrengst van de 

actie gaat naar de aankoop van waardevolle natuurgebieden in jouw 

omgeving. Dubbele winst voor de natuur.

Op www.maakhetgroener.be vind je alle info. Je kan je bestelling, con-

tactgegevens en gewenste ophaallocatie online doorgeven. Je kan be-

stellen tot uiterlijk vrijdag 11 november. Je bestelling kan je ophalen op 

zaterdag 3 december op een locatie in je buurt.

Een organisatie van Natuur.koepel vzw met de lokale afdelingen van 

Natuurpunt en Velt, de Provinciale Tuinbouwschool Kortrijk, de provin-

cie West-Vlaanderen en de gemeentebesturen.

Terugblik 
ondernemers-
feest
Op 18 augustus vanaf 18u00, de vooravond van de allerlaatste Par-
kies van 2016, bracht de gemeente voor het eerst alle Wevelgemse 
ondernemers samen. 

Het werd een geslaagde avond met 460 ondernemers groot en klein, 

jong en oud. Het weer was gunstig en de formule werd gesmaakt.  

Iedereen genoot van het heerlijke avondmaal en er werd nog nagekeu-

veld aan bar. 

Bedankt aan alle aanwezigen. Het was plezant. Op naar een volgende 
editie. 
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Gemeenteraad
Snelheidsinformatieborden
Er komen vaste borden langs de kant van de 

weg die de snelheid van de voertuigen via radar 

zullen opmeten en weergeven op een ledbord 

met display. Het is de bedoeling de weggebrui-

ker te laten weten hoe snel hij werkelijk rijdt. 

De snelheidsinformatieborden zullen   

geplaatst worden in de: Ledegemstraat,  

Ieperstraat, Secretaris Vanmarckelaan, Wit-

temolenstraat (ter hoogte van de Burgemees-

ter Lesaffrestraat) Overheulestraat, Koningin 

Fabiolastraat, Hondschotestraat, Driemasten, 

Bissegemstraat, Lauwestraat, Roeselarestraat 

(ter hoogte van de Moerstraat) Gullegem-

straat (ter hoogte van de Reutelstraat).

Raming: 34 122 euro (incl. btw)

 

Zebrapadverlichting met detectie
Vorige zomer werd al aan de oversteekplaats 

in de Overheulestraat ter hoogte van de Kas-

teeldreef een ‘Zebra-Safe’- installatie ge-

plaatst. Het systeem bestaat uit LED-units die 

in de rijweg worden geplaatst en een camera 

met detectie. Van zodra de camera één of 

meer overstekende voetgangers detecteert, 

knipperen de LED-units. Hierdoor krijgen 

overstekende voetgangers meer aandacht. 

Er komt nu ook één in de Hugo Verriestlaan, 

ter hoogte van de Pastorijweg en één in de 

Schuttershoflaan, ter hoogte van het rond-

punt aan de Koningin Fabiolastraat.

Raming: 48 853,75 euro (incl. btw)

Heraanleg omgeving Chiro en KSA Gullegem
Bij de Chiro Gullegem gaat het vooral om de 

vijver in de omgeving, bekend als het kerke-

putje. De vijver wordt opnieuw geprofileerd en 

de oevers worden heraangelegd.

Er wordt een meer visuele verbinding gemaakt 

met de feestweide Kerkstraat en er worden 

betonnen zittreden voorzien. De Chirolokalen 

worden aangekleed met een combinatie van 

een haag en hoogstambomen. 

De uitgebreide nieuwbouwlokalen van de KSA 

zijn ondertussen gebruiksklaar. Rondom het 

gebouw wordt een verharding voorzien. Het 

oude tennisveld wordt vervangen door een 

speelweide met voldoende afscherming naar 

de Vlaskapelstraat toe. Rondom wordt de hui-

dige beplanting wat aantrekkelijker gemaakt, 

maar met voldoende oog voor de speelmoge-

lijkheden. Achter de beschermde dwarsschuur 

't Goet te Wynckele wordt de heuvel verkleind 

om zo meer ruimte te maken voor allerhande 

activiteiten. De bestaande wandelpaden wor-

den geoptimaliseerd.

Raming: 166 368,96 euro (incl. btw).
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(Her)aanleg voetpaden
De laatste jaren investeert de gemeente in voetpaden. Ook dit jaar 

staan er heel wat werken op het programma. Op bepaalde plaatsen in 

de gemeente zijn voetpaden in slechte staat en vormen ze dus een ge-

vaar voor de voetgangers. Op andere plaatsten moeten er nog voetpa-

den aangelegd worden.

Raming: 126 163,13 euro (incl. btw)

Fietsbeugels
 In het kader van het fietsplan zal de gemeente 200 fietsbeugels type 

‘nietje’ plaatsen. Raming: 36 784 euro (incl. btw)

Kunstwerk gemeentelijke hovingen
De gemeente startte in 2014 een traject op voor de realisatie van een 

kunstwerk in de gemeentelijke hovingen. Daarvoor werd een samen-

werking aangegaan met 'De Nieuwe Opdrachtgevers', waarbij deze or-

ganisatie de realisatie van het kunstwerk begeleidt. 

Vanuit 'De Nieuwe Opdrachtgevers' werd de kunstenaar Céleste Bour-

sier-Mougenot (1951, Nice, Frankrijk) voorgesteld om het kunstwerk te 

ontwerpen en te realiseren. Deze Franse kunstenaar heeft een interna-

tionale faam inzake hedendaagse installatiekunst en werkt aan kunst-

projecten over de hele wereld. Hij vertegenwoordigde o.m. Frankrijk op 

de Biënnale van Venetië in 2015. De kunstenaar deed reeds een 3-tal 

plaatsbezoeken en is bereid om zich te engageren voor ontwerp en re-

alisatie van het kunstwerk.

Raming: 60 000 euro (excl. btw)

Financiële ondersteuning van kinderopvanginitiatieven
Wevelgem vindt jonge gezinnen belangrijk en wil dan ook investeren 

in kwaliteitsvolle kinderopvanginitiatieven. Uit onderzoek blijkt dat er 

een heel grote vraag naar kinderopvang is. Het aanbod dekt momenteel 

de vraag, maar er is slechts een beperkt overschot. Rekening houdende 

met de groeiende vraag, is het belangrijk de startende initiatieven op 

allerlei mogelijke manieren te ondersteunen. De gemeente zet de ont-

haalouders jaarlijks tijdens de dag van de onthaalouder in de bloeme-

tjes. Tijdens dit bedankingsmoment krijgen alle bestaande initiatieven 

een Wevelgemse kadobon van 100 euro. Daarnaast komt de gemeente 

ook tussen in de kosten voor een brandweerinspectie om een geldig 

brandveiligheidsattest te verwerven.

Nieuw is de ‘starterspremie’, een Wevelgemse kadobon van 300 euro, 

waarmee nieuwe initiatieven kunnen investeren in het nodige materiaal. 

Ondertekening SAVE-charter
Wevelgem hecht veel belang aan veiligheid en vertaalt dit in een fiets- 

en parkeerplan, maar wil hierin nog verder gaan en ondertekent daarom 

het SAVE-charter. Zo verklaart het gemeentebestuur dat ze bereid is 

een globaal en gecoördineerd beleid te ontwikkelen om alle wegge-

bruikers, en in het bijzonder kinderen en jongeren, beter te bescher-

men. Meer info: save.ovk.be/save-charter-steden-gemeenten

Je kan de volledige gemeenteraad online beluisteren via www.we-
velgem.be/gemeenteraad

De kerk vandaag 
en in de toekomst
Vanuit verschillende instanties wordt nagedacht over de toekomst van 
kerkgebouwen. We horen graag jouw mening!

Monseigneur De Kesel benadrukt in zijn pastorale brief dat de samen-

leving voortdurend in verandering is. Kerkgebouwen blijven een grote 

symbolische betekenis hebben, maar er moet durven nagedacht wor-

den over de bestemming ervan. Dit is niet alleen belangrijk voor de 

overheid, die de kerk financieel ondersteunt, maar ook voor de kerk zelf, 

waar men ervaart dat het beheer van alle aanwezige infrastructuur soms 

de eigen krachten te boven gaat.

Ook de heer Geert Bourgeois schreef als bevoegd minister binnen de 

Vlaamse regering een conceptnota, waarin hij te kennen gaf dat het 

historisch gegroeide aanbod aan parochiekerken steeds meer contras-

teert met het wereldser worden ervan. Daarnaast stelt hij de vraag of 

sommige parochiekerken de ruimtebehoeften van andere maatschap-

pelijke functies kunnen invullen.

Naar aanleiding van bovenstaande insteken, gaat de gemeente voor de 

verschillende kerken in Wevelgem, Gullegem en Moorsele graag het ge-

sprek aan met de bevolking over de toekomst van de kerkgebouwen. 

Denk je graag mee over de toekomst van de kerk in jouw buurt, wil je 
hierbij nauw betrokken worden? Heb je ideeën of zie je mogelijkheden? 

Je bent welkom op de infoavond waar je geïnformeerd wordt over de 

aanpak en verschillende betrokkenen aan het woord zullen komen. 

Bevestig je aanwezigheid door een mailtje te sturen naar:
kerkenplan@wevelgem.be. 

Maandag 24 oktober 2016 | 19u00 | Locatie: OC De Stekke, Moorsele
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School- of studietoelagen
Een school- of studietoelage is een financiële tussenkomst van de Vlaamse Gemeenschap om de studie-
kosten voor zowel kinderen in het kleuter-, basis-, secundair, hoger als universitair onderwijs te verlichten.

Wie kan een aanvraag doen?
• (Pleeg)ouders van leerlingen of studenten

• De meerderjarige student

De grootte van je gezinsinkomen bepaalt of je in aan-

merking komt voor een studietoelage. De personen 

ten laste in je gezin worden uitgedrukt in punten. Hoe 

meer punten, hoe hoger je inkomen mag zijn. 

Hoeveel bedraagt de toelage?
Kleuteronderwijs: 93,21 euro | lager onderwijs: tussen 

104,86 en 157,29 euro | voltijds secundair onderwijs: 

tussen 130,60 en 1152,99 euro (interne leerlingen)  | 

hogeschool, universiteit: tussen 256,33 euro en 

3966,88 euro.

Wanneer kan je een aanvraag doen?
Vanaf 1 augustus 2016 tot en met 30 mei 2017. 

Hoe kan je een aanvraag doen?
Je kan met één dossier een aanvraag doen voor alle 

kinderen uit je gezin: via www.studietoelagen.be of 

op papier.

Hulp nodig bij je aanvraag?
Kom, bij voorkeur op afspraak, langs in het gemeen-

teloket - 056 43 34 00, burgerzaken@wevelgem.be 

of via www.wevelgem.be/studietoelagen.  

Wat breng je mee?
• Bankrekeningnummer van de ouder en/of van de 

meerderjarige student.

• Als je alimentatie ontvangt: alle maandelijkse re-

keninguittreksels van alimentatiegeld die je in 

2014 ontvangen hebt.

• Schoolgegevens van de kinderen: naam en adres 

van de school + naam van de studierichting die 

gevolgd wordt.

• Indien van toepassing: huurcontract kot dat on-

dertekend werd door de verhuurder en de student.

• Indien het gezinsinkomen sedert 2014 gedaald is, 

je huidige inkomstenbewijzen (2016).

Oude geneesmiddelen 
 

Vervallen en niet-gebruikte geneesmiddelen hebben maar één juist adres: de apotheker. 

Wat breng je naar de apotheker?
• Glazen medicijnflesjes: met een inhoud minder dan 250 ml; met een inhoud meer dan 250 ml als 

ze niet leeg zijn, de inhoud niet gekend is en/of ze cytostatische geneesmiddelen (tegen kanker) 

bevat hebben.

• Niet- opgebruikte (zet)pillen en capsules.

• Restjes zalf in de tube.

• Siropen en vloeibare geneesmiddelen, zoals neus- en oordruppels, in hun flessen.

• Restanten van sprays en aërosolflacons zonder verpakking en bijsluiter.

Wat breng je niet naar de apotheker?
• Lege kartonnen doosjes en bijsluiters ▶ papier en karton. 

• Lege glazen flesjes van meer dan 250 ml die geen cytostatische geneesmiddelen bevat hebben 

▶ glasbol.

• Medicijnflesjes voor dieren van landbouwers ▶ risicohoudend medisch afval.

• Lege doordrukverpakkingen, verbanden, kompressen, pleisters, watten, incontinentiemateriaal, lui-

ers, teststrookjes en -strips, vitaminebereidingen en kruidenproducten ▶ restafval. 

• Resten van cosmetica, verzorgingsproducten, bestrijdingsmiddelen en chemicaliën  

▶ KGA (recyclagepark).

• Injectienaalden in een naaldbox (verkrijgbaar bij de apotheker) ▶ KGA (recyclagepark).
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Voordracht ‘gelukkig en gezond ouder worden’

Als je ouder wordt veranderen de relaties die je hebt met jezelf, maar 

ook met je partner en omgeving. Met verouderen maken mensen ook 

de balans van hun leven: waar ben ik geraakt?

Johan Vancoillie, psycholoog in de seniorenkliniek, heeft 17 jaar erva-

ring als therapeut in het werken met senioren en is spreker van dienst. 

Hij schetst op een duidelijke manier de veranderingen die gepaard 

gaan met ouder worden. Hij geeft ook tips over hoe je ermee moet 

omgaan.

18 oktober | 14u00 tot 16u00 | gratis | LDC Het Knooppunt, Gulleheem-

laan 20, Gullegem | Graag vooraf inschrijven: 056 43 20 80 of het-

knooppunt@ocmwwevelgem.be.

Infonamiddag: Waar heb ik recht op?

België heeft een goed uitgebouwde sociale zekerheid. Als we op 

een of andere manier een stuk zorg nodig hebben, zijn er heel wat 

mogelijkheden. Maar, het is niet altijd gemakkelijk om te weten 

waar je terecht moet, waar je wel of niet recht op hebt. En dan zijn 

er nog de verschillen tussen diensten en organisaties. En het ver-

andert regelmatig. Het is soms wel een beetje een doolhof.

Jeroen Folens (CM) en Vicky Claeys (Bond Moyson) komen met hun 

verhaal. Ze loodsen je door de wirwar van mogelijkheden en hou-

den ruimte voor vragen.

20 oktober om 14u00 | € 2 met koffie | OC De Stekke | Inschrijven 

noodzakelijk bij MO2 – Zuurstof voor Moorsele op 0470 93 67 67 

of MO2@moorsele.be

Begraafplaatsen

In het teken van de gedenking met Allerheiligen mag je van 29 okto-

ber tot en met 2 november op de begraafplaatsen: geen graftekens of 

erbij horende voorwerpen plaatsen of wegnemen | geen opschriften 

op graftekens beitelen of bestaande opschriften dieper maken | geen 

bouw-, beitel- of schilderwerken uitvoeren | de begraafplaatsen niet 

betreden met kruiwagens, watertonnen, ladders of andere werktuigen.

Je mag wel draagbare herinneringstekens, kransen en bloemen neer-

leggen en de graftekens reinigen. Ter herinnering: beplantingen, be-

dekkingsmaterialen en andere voorwerpen mogen enkel geplaatst 

worden binnen de afmetingen die voorzien zijn voor het plaatsen van 

het grafteken (grafzerk, urnenzerk). Aanplantingen moeten onder-

houden worden zodat zij zich niet uitbreiden buiten de afmetingen 

van het graf. De hoogte moet beperkt blijven tot 50cm. 

Via www.wevelgem.be/begraafplaatsen kan je de ligplaats van graven 

op de begraafplaatsen opzoeken.

Checkta Halloween

Ben je tussen twaalf en 15 jaar en hou je van griezelen? Dan is 

Checkta Halloween zeker iets voor jou!

Kom op maandag 31 oktober om 18u30 naar OC De Stekke Moorsele 

om de donkerste avond van het jaar te vullen met wat Checkta-fun.

Na een leuke sfeermaker ga je zelf op pad. Onderweg staan je heel 

wat (mysterieuze) verrassingen te wachten. Om 21u00 ben je te-

rug waar je gestart bent. Na de activiteit krijgt iedereen nog een 

opkikkertje aangeboden.

Uiteraard is deze activiteit afgestemd op de doelgroep. Durf jij het 

aan? Schrijf je in via webshop.wevelgem.be . Deze activiteit kost 5 

euro en in ruil voor 5 UiTPASpunten krijg je 2 euro korting.
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Contacteer je gemeente
    Gemeentebestuur

    Vanackerestraat 16

    8560 Wevelgem

    056 43 34 00

    gemeentebestuur@wevelgem.be

    www.wevelgem.be

    @Wevelgem8560 · #Wevelgem

    www.facebook.com/wevelgem8560

Wachtdiensten
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

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 43 34 33

    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.

Team Wevelgem op Levensloop Kor-
trijk! Samen sporten, samen sterk!

@nelededeurwaerderHoe cool is dat
Tattoo Gullegem 950

@fiziko.gezondheidscoach3 toekomstige 
jonge ondernemers op bezoek

@engelsbarbara🚒 Brandweervrouw in wor-
ding  #tzitindefamilie #mijnkleinpleutje

@Lynsey Nuttin_@zomerpicknick 

Bergelen

@stevenlapauw#eersteschooldag met 
de andere lichting

@shaunycannoot_Ik en audry doen mee in 
de nieuwe film Nun  #viewmaster #G950


