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04 09Geert en Milas
Orgaandonatietraat

Week van de Amateurkunsten
Gullegem 950

Orgaandonors in cijfers
In totaal zijn er in Wevelgem op dit moment al 430 mensen geregistreerd 

als orgaandonor. Maar we kunnen beter! Hou hier elke maand in de gaten 

of het cijfer stijgt of niet. Ben jij al geregistreerd? (meer info op p.4)

Hinder Gent-Wevelgem
27 maart
Dit wielerfestijn kan voor wat hinder zorgen. Alle info daarover vind je 

binnenkort op www.wevelgem.be.

Op de cover
In april organiseert de gemeente infosessies over orgaandonatie. Op 

de cover vind je Nika en Ibe Vandoorne, Elsie Verhaeghe en Hilde Van-

doorne. Zij zijn familie van Bart Vandoorne, een Moorselenaar die enkele 

jaren geleden na een harttransplantatie overleed. Samen met Conny 

Vansteenkiste, Henk Vandenbroucke en Ann Verbrugghe roepen ze 

op om je te registreren als orgaandonor. Lees het getuigenis van Geert  

en Milas Luyckx op pagina 4.
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INHOUD

19 22  Gemeenteraad
Overzicht

Renovatie
Site Wijnbergkerk

Zomer op het
speelplein
Vanaf maandag 4 juli tot en met woensdag 31 augustus is er elke 
werkdag (07u30 tot 17u30) speelpleinwerking. Enkel op 21 juli en 15 
augustus is er geen werking. Tijdens de zomervakantie kan je net 
zoals in de kleine vakanties inschrijven per halve dag. Hierdoor is 
het mogelijk om een gepersonaliseerd programma voor je kind op 
te stellen. Via de gemeentelijke jeugddienst krijgt iedere deelnemer 
een fiscaal attest toegestuurd. 

Inschrijfdag 23 april
Op 23 april starten de inschrijvingen. Tijdens de inschrijfdag kunnen 

maximum drie kinderen per ouder ingeschreven worden. Deze inschrijf-

dag is vooral belangrijk als je kind in de peuterklas of eerste kleuterklas 

zit omdat op deze leeftijdsgroepen een beperking van 60 kinderen per 

dag staat.

Tussenzaal van SPWe basis en SPWe | za. 23 april | 09u00 tot 12u00 

www.katjeduk.be | www.haasjeover.be
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Geert en Milas Luyckx:
wachten op een nieuw hart
Over orgaandonatie wordt nog altijd te weinig gepraat. We houden het te makkelijk ver van ons af. ‘Ik snap niet waarom niet meer mensen zich 
spontaan laten registreren als orgaandonor,’ zegt Geert Luyckx. Geert is toezichter bij de gemeentelijke sportdienst en werd tien jaar geleden 
geconfronteerd met een hartfalen. Kort na zijn harttransplantatie volgde de diagnose dat ook zijn zoon Milas een nieuw hart moest krijgen. ‘Het 
is jammer dat er zoveel mensen zeuren om onbenulligheden,’ zeggen ze.

Geert, hoe kwam je aan de weet dat je een 
nieuw hart nodig had?
Geert: ‘Tien jaar geleden kreeg ik plots last 

van gezwollen voeten en als ik ging wandelen 

kreeg ik al na zo’n 200 à 300 meter last van 

kortademigheid. Je staat daar eerst niet bij 

stil en je denkt al zeker niet dat er wel eens 

iets ernstigs aan de hand zou kunnen zijn. Op 

een dag kwamen we thuis na een kaarting op 

school. Ik was erg kortademig en mijn voeten 

waren erg gezwollen. De volgende morgen 

stond ik op en mijn voeten waren nog steeds 

gezwollen. Mijn vrouw spoorde me aan om 

niet te gaan werken en naar de spoed te gaan. 

Daar zagen ze heel snel dat mijn hart verzwakt 

was. Als je hart niet goed functioneert, hou je 

vocht op. Dat stapelt zich op rond je hart en 

daardoor wordt alles veel lastiger. Ze hebben 

dan een bètablokker opgestart en een vocht-

afdrijver geplaatst. Op die manier was ik weer 

een beetje beter.’

Maar genezen was je natuurlijk niet…
Geert: ‘Algauw zijn mijn nieren beginnen 

blokkeren, gelukkig hebben ze die terug kun-

nen opstarten. Dan is mijn schildklier te snel 

beginnen werken door de medicatie. En op 

het slechtste moment hebben ze dan een 

inwendige defibrillator gestoken omdat mijn 

hartslag soms boven de 180 ging. Ik kreeg 

dan een shock om die terug een beetje sta-

biel te krijgen. Het is beter dat je die shocks 

niet krijgt, maar ik heb er toch een achttal 

gehad. Het voelt alsof je aan een elektrische 

cabine hangt, je bent wel een kwartiertje van 

de kaart. Maar achteraf voelde ik me stukken 

beter omdat mijn hart weer stabiliseerde. Ik 

kon blijven werken, al ging dat de ene periode 

veel beter dan de andere.’ 

Wanneer hebben de dokters dan beslist dat 
je een nieuw hart nodig had?
Geert: ‘Ik voelde dat het verder bleef ver-

zwakken en door de aanhoudende medicatie 

kreeg ik andere vervelende symptomen. Ik 

werd overgebracht naar Leuven en na onder-

zoek bleek dat mijn hart maar voor 10 à 15 % 

meer werkte. Er werd weer vocht afgedreven, 

maar dat was dan weer niet goed voor mijn 

nieren. Vier jaar terug hebben ze dan beslist 

om mij op de wachtlijst voor een nieuw hart 

te plaatsen.’

En dan was het wachten…
Geert: ‘Ja, een jaar lang. Dat is wel een beetje 

een raar gevoel. Je zit te wachten op het hart 

van iemand anders. Je weet absoluut niet 

wanneer je de oproep mag verwachten. De 

wachtlijst is lang en het hangt af van je leef-

tijd, je gestel, je bloedgroep… wanneer je aan 

de beurt komt. Op 7 april 2013, op een zater-

dag om vier uur ’s nachts, kreeg ik een tele-

foontje uit Leuven. Ze verwachtten me binnen 

de twee uur in het ziekenhuis.’
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Hoe verliep de operatie?
Geert: ‘Alles ging vrij goed. Het is een zware 

operatie die ongeveer vijf uur duurt. Het her-

stel is lang en onzeker. Maar op 1 mei was ik 

thuis. Het was mooi weer en ik dronk met 

mijn vrouw een glas champagne op het ter-

ras. Ik ben een fervent kubber en het kostte 

me moeite om die dag niet even langs te 

gaan op het kubb-kampioenschap op het  

Sint-Pauluscollege. Ik leerde de maanden die 

volgden omgaan met een nieuwe levensstijl. Ik 

ben erg blij met mijn job bij de sportdienst. Ik 

ga weer regelmatig zwemmen en fietsen.’

Het ging goed met jou, maar al snel kwam 
het ontstellende bericht dat ook je zoon 
hartproblemen had…
Geert: ‘Dat was erg schrikken voor ons. Bij  

Milas ging alles ook veel sneller…’

Milas: ‘Ik ging werken met de fiets, maar ik 

moest stoppen halverwege de brug naar Gul-

legem. Ik kon moeilijk ademen. Ik dacht nog: 

slechte conditie. Maar op KSA-weekend kon 

ik nauwelijks nog wandelen. Ik kwam thuis 

en we reden onmiddellijk naar spoed. De di-

agnose volgde snel. Ik kreeg een hartpomp en 

die draag ik sindsdien altijd bij me. De externe 

pomp neemt mijn hartfunctie over. Dat ver-

loopt langs een kabel door mijn buikwand. Ik 

krijg er wel eens een infectie, want eigenlijk is 

het een permanente open wonde. 

Milas: Ik werk niet meer nu, want ik sta sinds 

februari 2015 op de wachtlijst voor een nieuw 

hart. Een oproep om me in Leuven aan te mel-

den, kan elke seconde komen, maar het kan 

ook nog maanden of zelfs jaren duren. Geluk-

kig kan ik me goed bezighouden. Ik ben nog 

steeds lid van de KSA en ik ben coach van 

voetbalploeg FC Sparta De Mythe. Ik moet 

ook twee keer per week naar de revalidatie in 

Kortrijk. Ik krijg er lichte conditietraining. Hoe 

beter mijn conditie is, hoe groter de slaagkans 

van de harttransplantatie.’

Je gaat er goed mee om. Je verliest je moed 
niet…!
Milas: ‘Ik heb geen keuze. Het komt wel goed… 

De stiefma van mijn vriendin kreeg vorige zo-

mer ook een nieuw hart. De operatie was heel 

zwaar, maar ook met haar gaat het goed nu, 

al moest ze al enkele keren weer naar Leuven 

voor nazorg. De eerste maanden na de opera-

tie zijn de moeilijkste en de belangrijkste. Het 

is zoeken naar de juiste medicatie. Die tast je 

weerstand aan en het is hopen dat je gespaard 

blijft van bijwerkingen. Maar we leven allen 

vol goede moed. Je leert leven in het nu. En je 

leert het af om je op te winden over onbenul-

ligheden.’

Geert: ‘Milas is 20 nu. Ik hoop dat hij net als 

ik een goede en aangepaste job kan vinden. 

Maar daar denken we voorlopig niet aan. Het 

is wachten op het bevrijdende telefoontje uit 

Leuven en een geslaagde harttransplantatie. 

Het is wel een voordeel dat ik hem goed kan 

ondersteunen, ik weet toch een beetje wat er 

op hem afkomt. Toen ik naar Leuven ging, had 

ik geen idee wat er zou gebeuren. Ik kan Milas 

wat voorbereiden.’

Voelt het niet raar te leven met het hart van 
iemand anders?
Geert: ‘Op het eerste moment wel, maar ik 

stel me er eigenlijk niet veel vragen bij. Via een 

omweg zou ik kunnen weten van wie het hart 

is, maar ik heb daar geen behoefte aan. Het is 

ook voor de andere familie niet leuk, zij zijn 

tenslotte iemand kwijt…’

Voel je je een beetje ambassadeur, roep je 
mensen op om orgaandonor te worden?
Geert: ‘Ja, ik doe via Facebook wel eens een 

oproep. Of ik spreek er mensen over aan. Te 

weinig mensen zijn ermee bezig. Iedereen is te 

druk bezig met het leven van alledag. Maar als 

het in je eigen omgeving gebeurt, sta je er in-

eens wel bij stil. Het is nochtans een erg kleine 

moeite. Even langsgaan op het gemeentehuis, 

een papiertje invullen... Als meer mensen het 

zouden doen, zou mijn zoon Milas, en vele an-

deren, nu misschien niet zo lang in angst en 

onzekerheid moeten leven.’

Ben jij al orgaandonor? 
Jaarlijks sterven in België ongeveer 100 mensen die wachten op een nieuw orgaan. Door vooraf je mening over orgaandonatie kenbaar te 
maken en je te laten registreren als donor, kan je helpen dit aantal te beperken. Je registreren duurt letterlijk enkele minuten, is gratis en kan 
je doen bij de dienst burgerzaken. Orgaandonatie blijft het ultieme gebaar van solidariteit onder mensen. 

Dienst burgerzaken
Gemeenteloket, Vanackerestraat 12

www.wevelgem.be/orgaandonatie

Infosessies orgaandonatie
Wil je meer te weten komen over orgaandona-

tie? Kom dan naar een gratis infosessie.

Programma 
• voorwoord door schepen 

•  orgaandonatie: praat erover

•  voordracht door transplantcoördinator Stijn 

Dirix van UZ Leuven

•  getuigenis

•  vraagstelling

Wo. 20 april om 14u30 in OC de Stekke (MO2)
Inschrijven: 0470 93 67 67 of 

MO2@moorsele.be

Di. 26 april om 19u30 in LDC Elckerlyc
Inschrijven: 056 43 55 10 of 

ldc.elckerlyc@ocmwwevelgem.be

Wo. 27 april om 14u30 in LDC Het Knooppunt
Inschrijven: 056 43 20 80 of 

hetknooppunt@ocmwwevelgem.be
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Buitenspeeldag 2016
Howdy! Op woensdag 13 april gaan we weer allemaal buitenspelen! We laten voor één dag alle computers, tablets, smartphones, tv’s, Playstations 
en Wii’s links liggen. Dit jaar krijgt de buitenspeeldag een western-jasje. We hopen zoveel mogelijk kinderen verkleed in cowboy of indiaan te 
mogen ontvangen!

De buitenspeeldag vindt plaats op het speel- en multisportterrein naast 

de sporthal in Moorsele. 

Iedereen is welkom vanaf 12u00 voor een gezellige picknick. Voor alle 

deelnemers aan de picknick (tot 12 jaar) is er een heerlijk dessert. Daarna 

kunnen de kids van 13u00 tot 17u00 buiten ravotten. Er zijn allerlei toffe 

attracties en buitenspeelactiviteiten voorzien.

Alle deelnemers krijgen een leuk Buitenspeeldag-aandenken. Ook ouders 

en grootouders zijn meer dan welkom op deze dag. Zij kunnen genieten van 

een drankje en hopelijk ook van de voorjaarszon in onze saloon.

Yee-haaaa!
De Buitenspeeldag is volledig gratis. Inschrijven is niet nodig.

Info
www.wevelgem.be/jeugd of jeugddienst@wevelgem.be 

Speelstraat
Bewoners kunnen onder bepaalde voorwaarden (een gedeelte van) hun straat 
organiseren als speelstraat. De straat wordt dan tijdelijk verkeersvrij gemaakt 
en exclusieve speelruimte voor kinderen. Er moet hiervoor niets betaald worden.

Voorwaarden:

De straat heeft een maximumsnelheid van 50km/uur. | De bereikbaarheid en door-

stroming van omliggende straten moet blijven. | De straat of wijk moet een over-

heersend woonkarakter hebben, zonder doorgaand verkeer. | De aanvraag van de 

speelstraat wordt gesteund door een ruime meerderheid van de straatbewoners. De 

aanvraag moet komen vanuit 3 gezinnen uit de straat. 

Een straat kan volledig of gedeeltelijk als speelstraat ingericht worden, afhanke-

lijk van de plaatselijke situatie. Een aanvraag tot speelstraat moet voor 1 mei 2016 

bezorgd worden aan de gemeentelijke jeugddienst (Porseleinhallen, Cultuurpad). 

Meer info: www.wevelgem.be/speelstraat.
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Boterhammen 
in de bib
Dit voorjaar kruidt de bibliotheek je middagpauze. Drie sprekers 
vertellen een boeiend verhaal terwijl je in de bib je boterhammetjes 
kunt verorberen. Breng je gevulde brooddoos mee. De bib serveert 
er een kop soep, een spraakmakend getuigenis, een sterk staaltje 
journalistiek of een gekruid verhaal bij.

Belpop: de Belgische muziek is uniek (Jan Delvaux)
Jacques Brel, Ferre Grignard, Arno, Deus, Stromae… Het zijn maar  

enkele van de vele Belgische muzieksensaties met internationale  

allure. Voor een klein landje zijn we goed vertegenwoordigd op de  

internationale muziekscène. Muziekencyclopedist Jan Delvaux maakt 

programma’s voor Radio 1 (De Dikke Delvaux) en voor Canvas (Bel-

pop). Tegelijk schreef hij een aantal interessante boeken over onze 

vaderlandse muziekgeschiedenis. Volgens Bart Peeters weet hij meer 

over Belpop dan Wikipedia. Tijdens Boterhammen in de bib vertelt hij 

over de muzieknoten in onze grond en het muziektalent in ons bloed.

Praktisch 
Do. 14 april | 12u00 tot 13u15 | de Bib in het park | € 5 (soep inbegrepen), 

gratis in ruil voor 5 UitPASpunten | Inschrijven kan t.e.m. 12 april (in de 

bib, 056 43 35 40 of bibliotheek@wevelgem.be)

Digidokter
streaming
Op zaterdag 23 april maakt de Digidokter je wegwijs in de jungle van 
streaming-producten en -diensten. 

In een 'altijd-online'-wereld waarin we ons vandaag bevinden is het 

lokaal hamsteren van media steeds meer een zinloze onderneming. 

We kunnen al lang niet meer zonder Spotify en Netflix... Behalve een 

verkenning van 'diensten' is er ook een kennismaking met een aantal 

producten om media thuis te streamen. Wat kunnen we concreet met 

deze apparaten doen? Is het nodig om een dure investering te doen of 

zijn er goedkopere alternatieven?

Na de lezing volgt een 'spreekuur' waarin je allerhande pc-vragen kunt 

stellen. Je kan de vraag eventueel vooraf doorsturen naar de lesgever.

Praktisch
Za. 23 april | 10u00 tot 12u00 | Bib in het park | € 3 | Inschrijven en  

eventuele vraag voor de lesgever: bibliotheek@wevelgem.be
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je gemeentesecretaris  
Kurt Parmentier kan  
contacteren in het  

Gemeentehuis (Kasteel) ?

Vanackerestraat 16  
 056 43 34 10 
kurt.parmentier@wevelgem.be

je de gemeenteraad kan 
herbeluisteren via 

www.wevelgem.be/ 
verslaggemeenteraad ?

je ook live de gemeenteraad 
kan bijwonen?

www.wevelgem.be/ 
gemeenteraad

50 jaar De Betere Film
De Betere film toont al 50 jaar topfilms in Wevelgem. Om dat te vieren, haalt het cultuurcentrum in april drie filmpareltjes van onder het stof. 
Heemkring Wibilinga toont in dit kader een kleine tentoonstelling in de foyer van CC Guldenberg.

Het gouden jubileum gaat van start met de anti-oorlogsfilm Paths of 

Glory uit 1957. De film werd geregisseerd door de legendarische Stanley 

Kubrick met in de hoofdrol Kirk Douglas als Colonel Dax. 

Dax is commandant in het Franse leger tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

Terwijl zijn soldaten in de loopgraven schuilen tegen een Duitse aanval 

krijgen ze de opdracht om een zelfmoordmissie te beginnen. 

De missie faalt, waarna de Franse generaals als voorbeeld drie soldaten 

voor de krijgsraad slepen. Het is aan Dax om te voorkomen dat de drie 

tot de doodstraf veroordeeld worden.

Paths of Glory (1957) - Stanley Kubrick 
vr. 1 april om 20u30 in CC Guldenberg 

Chinatown (1974) - Roman Polanski
 vr. 15 april om 20u30 in CC Guldenberg 

The Quiet Man (1952) - John Ford
vr. 22 april om 20u30 in CC Guldenberg

Info
€3 - 056 43 34 95 - cultuurcentrum@wevelgem.be 

abonnees De Betere Film: gratis in ruil voor 10 UiTPAS-punten
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Week van de Amateurkunsten
 
Dit jaar is het thema van de Week van de Amateurkunsten (WAK) ‘MATCH’. Over kunstenaarscollectieven, samenwerking, uitdagingen, blind 
dates,... Over hokjes en grenzen en hoe die te doorbreken. Over meedoen, gewoon voor de sport... of net niet? Over selectie, battles, wedstrijden, 
competitie en confrontatie.

Basisschool De Gulleboom en Unizo gingen alvast de uitdaging aan en 

lieten groot en klein samenwerken aan verschillende kunstwerken in 

het thema 950 jaar Gullegem. De kunstwerken worden van 29 april tot 

en met 6 mei tentoongesteld in verschillende etalages in Gullegem. 

Deelnemende etalages: Apotheek Desmet, Smulhuis, Slagerij Debo Ver-

eecke, Slagerij Hans en Stefanie, Apotheek Multipharma, Optiek Meu-

wes, La Luna, Isabel Vanhalst, Bakkerij Nico, Bakkerij Alain, Apotheek 

Vander Stichele, Bakkerij Stefaan, M Mode, Chocoladehuis, Impuls, Druk 

Hautekiet, Bakkerij Gaeremynck, Vastgoedkantoor Devrieze, De na-

tuurhoeve Noppe, Boerderij Pottie, Germagas en OC de Cerf.

WAK-expo
Dit jaar worden plaatselijke beeldende kunstenaars tijdens WAK weer in 

de kijker geplaatst. Alle kunstenaars kunnen twee werken exposeren op 

de tentoonstelling in OC de Cerf. 

Al wie nieuwsgierig is naar het werk van de plaatselijke kunstenaars is wel-

kom op de openingsreceptie op vrijdag 29 april om 20u00 in OC de Cerf 

(vooraf aanmelden via 056 43 34 95 of cultuurcentrum@wevelgem.be).

Info
Gratis | za. 30 april t.e.m. zo15 mei | Ma. t.e.m. vr.: 10u00 tot 12u00

Wo., za., zo. en feestdagen: 10u00 tot 12u00 en 15u00 tot 18u00

Theater Lokaal: 950 jaar Gullegem
Naar jaarlijkse traditie werken alle toneelverenigingen van Wevelgem 

samen aan een theaterwandeling. Dit jaar werd de activiteit ingepast in 

het kader van de WAK op 30 april.

Theater Lokaal vindt dit jaar plaats in het centrum van Gullegem naar 

aanleiding van de festiviteiten rond Gullegem 950.

De zes theaterstukken hebben een Gullegemse link: van bekende Gulle-

gemse verhalen tot een klein gesprek in de wachtkamer van de dokter….

Meer info op p.10 

Lokale helden
Vorig jaar was er een eerste succesvolle editie van Lokale helden in 

Wevelgem. Naar aanleiding van Gullegem 950 is er dit jaar een nieuwe 

editie in Gullegem. Lokaal talent maakt zijn opwachting op het podium 

en verzorgt een gratis minifestival met veel sfeer en gezelligheid in het 

centrum van Gullegem. Iedereen is van harte welkom!

Info
Vrijdag 6 mei | centrum van Gullegem | www.wevelgem.be/wak

© Ellen Loncke

GULLEGEM
950
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Theater Lokaal: 950 jaar Gullegem
Theater Lokaal vindt dit jaar plaats in het centrum van Gullegem naar aanleiding van de festiviteiten rond Gullegem 950. De zes theaterstukken 
krijgen dan ook elk een Gullegemse link. Van bekende verhalen tot een klein gesprek in de wachtkamer van de dokter. Dit jaar gingen de organi-
satoren in zee met regisseur Philip Strobbe en auteur Johan Catteeuw. 

Philip Strobbe: “Ikzelf had geenszins ambitie 

om teksten te schrijven waardoor we al vlug 

bij Johan Catteeuw terechtkwamen... Vanaf 

ons eerste contact had ik het gevoel dat we 

er “boenk” opzaten. Alles was bespreekbaar 

en werd na een plaatsbezoek aan de verschil-

lende locaties in een voorlopige vorm gego-

ten. Dat resulteerde finaal in vinnige teksten, 

overgoten met een humorsausje.

Volgende uitdaging voor mij is om alle zes de 

toneelverenigingen warm te maken voor het 

“Theater Lokaal” project. 

Ik weet nu al dat ik zal kunnen terugvallen op 

een grote groep toffe en talentvolle toneelspe-

lers. Ook niet te versmaden zijn de vele onge-

ziene medewerkers achter de schermen. Aan 

allen alvast een dikke merci voor de inzet!”

Johan Catteeuw: “Het was voor mij als auteur 

een ongelooflijk boeiende opdracht om zes stuk-

jes “confectie-toneel” te schrijven voor Theater 

Lokaal. Zes verschillende locaties, verschillende 

bezettingen en verhalen die dan nog eens al-

lemaal een link kregen naar Gullegem 950. Mijn 

goed gevoel was er ook direct bij toen Philip 

en ik het haast direct eens waren over het feit 

dat we nergens een podium zouden gebruiken. 

Spelen in de “naturelle” setting verhoogt de 

betrokkenheid van het publiek, voegt een extra 

dimensie toe en prikkelt de fantasie. 

De verhaallijnen zaten al grotendeels in mijn 

hoofd na ons plaatsbezoek en onze eerste 

“beslissingen” ter plaatse… We doen iets met 

die glazen wand… we gaan die toog gebrui-

ken… we zetten een priester in de preek-

stoel…. we spelen tegen de muur tussen die 

twee poorten… De rest was hard werken en 

veel contentement, zowel tijdens als na het 

schrijven. Geniet ervan… met uw maten.”

Praktisch 
30 april | 18u00 tot 18u45 verdeling van de 

groepen | einde wandeling: 22u30| Wie samen 

wil wandelen met enkele vrienden komt best 

samen | afspraak aan Dwarsschuur ’t Goet Te 

Wynckele, Peperstraat z/n, Gullegem | Tickets: 

€ 3 v.v.k., € 5 a.d.d., gratis toegang in ruil voor 

5 UiTPASpunten | Tickets verkrijgbaar via CC 

Wevelgem: 056 43 34 95, cultuurcentrum@we-

velgem.be of online via webshop.wevelgem.be

Deelnemende toneelverenigingen
’t Neerdak, Pogen, Hoger op, De Lustige 

Slijters, Gregoriusgilde, W.A.T. op scène en 

Broodje krab
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UiTPAS April
Hieronder een overzicht van alle omruilvoordelen in april in Wevelgem.

5 punten
• Gratis: kinderfilm De Pinguïns van Madagascar op 7 april in CC Guldenberg

• €2 korting voor 20 sessies “Joggen voor beginners” vanaf 12 april in Gullegem

• Gratis: theaterwandeling “Theater Lokaal” op 30 april in Gullegem (meer info: p. 10)

• €3 korting op de creasessie “Huisdecoratie in klei” op 14 april in LDC Elckerlyc in Wevelgem

10 punten
• Gratis: 50 jaar De Betere Film: Paths of Glory (Stanley Kubrick) op 1 april in CC Guldenberg

• Gratis: 50 jaar De Betere Film: Chinatown (Roman Polanski) op 15 april in CC Guldenberg

• Gratis: 50 jaar De Betere Film: The Quiet Man (John Ford) op 22 april in CC Guldenberg

• Gratis: Boterhammen in de bib met Jan Delvaux op 23 april in de Bib in het park (meer info: p. 7)

20 punten
• Gratis: inkom voor voorstelling “Ex Aequo” van Circus Katoen op 17 april in CC Guldenberg

Wat moet je doen om deze punten om te ruilen? 
Neem je UiTPAS mee naar de balie waar de activiteit plaatsvindt. De punten worden dan onmid-

dellijk van je kaart gehaald in ruil voor je gratis ticket of korting.

Wil je ook UiTPASaanbieder worden?
In september werd de UiTPAS beschikbaar in onze gemeente. In eerste instantie stapten de ge-

meentelijke vrijetijdsdiensten in in dit programma. Het is de bedoeling dat ook verenigingen en 

particuliere organisaties de UiTPAS gaan aanbieden. Op dinsdag 22 maart was er een infoavond 

voor verenigingen en organisaties. Kon je er niet bij zijn, maar wil je toch meer info?

Voor al je vragen over de UiTPAS
uitpas@wevelgem.be, 056 43 39 13 of www.wevelgem.be/uitpas

Zoemen met bloemen
Bijen zijn onmisbaar voor een zomer met bloemen. Je kan makkelijk zaadmengsels bestellen 
om de bijen naar je tuin te lokken. Deze gratis zaadmengsels kun je bestellen in individuele 
verpakkingen van 10 gram.

Eén mengsel is samengesteld uit éénjarige planten. Dit is ideaal voor de beginnende tuinier die 

een bloot stukje grond wenst in te zaaien. Zo krijg je een ‘bloemenakker’, die je elk jaar opnieuw 

moet beginnen vanaf de blote grond. 

Een tweede mengsel is samengesteld uit hoofdzakelijk meerjarige, inheemse planten. Dit is 

eerder geschikt voor de gevorderde tuinier die streeft naar een bloemrijk hooiland. Je verkrijgt 

een ‘bloemenweide’, die mits een goede aanpak volgens de regels van de kunst en met wat 

geluk een duurzaam resultaat kan opleveren.

Bestellen kan op drie manieren:
Via webshop.west-vlaanderen.be | via het gratis nummer 0800 20 021 | per mail: provincie@

west-vlaanderen.be  

Ook in de NME-bezoekerscentra (Bulskampveld, De Palingbeek, De Gavers, Blankaart, De 

Nachtegael) kun je zaden verkrijgen. 

Producten beschikbaar
als er nog bijen zijn. 

Producten beschikbaar
zonder bijen. 
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Jouw activiteit in de infokrant? Vul hem in via het aanvraagformulier op www.wevelgem.be/infokrant. Of via ww.uitdatabank.be in Vlaanderen.

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

Op deze activiteit krijg je
UiTPAS punten.

APRIL

VR. 1 APRIL
NATUUR | WERKDAG BERGELEN
Elke eerste vrijdag van de maand kan je mee-
helpen in de vrije natuur 
14u00 | gratis | Nec De Rand, Rijksweg Gullegem
Patrick Gheysens, 056 41 77 22, 
gheysens.foulon@skynet.be

VR. 1 APRIL
SPORT | LOOP JE FIT
11 lessen | Gezinsbond Moorsele | 20u00 | € 5, 
€ 8 (niet-leden) | vertrekpunt: OC De Brouwe-
rij Moorsele | inschrijven tot 1 april: 056 50 58 
27, theysdebergh@telenet.be

ZO. 3 APRIL
NATUUR | NATUURFOTOGRAFIE IN DE LENTE 
De lesgever onthult niet te versmaden tips om 
de natuur nog beter in het vizier te krijgen. 
15u00 | gratis | NEC De Rand, Rijksweg Gulle-
gem johan.vandenberghe@west-vlaanderen.
be, 0497 51 09 76

DI. 5 APRIL 
WORKSHOP I MIJN LIEVELINGSKLEUR IS…
ZELF VERF MAKEN
Je experimenteert met verrassende ingre-
diënten en onderzoekt wat de mooiste kleur 
geeft. Deze unieke kleur test je op verschil-
lende materialen. Voor 5de en 6de leerjaar. 

  14u00 – 17u00 | € 6 | CC Guldenberg 
inschrijven: jeugddienst 056 43 35 50, 
jeugddienst@wevelgem.be

DI. 5 APRIL
FAMILIEDAG | GEZELSCHAPSPELLEN- 
NAMIDDAG 
Met randanimatie zoals grime, springkasteel, 
kleuren, een knikkerbaan bouwen, volkspellen 
spelen, bouwen met de grote blokken, ... Je 
kan er ook smullen van lekkere pannenkoeken.
14u00 | € 2, € 5 voor gezinnen | JC Ten Goud-
berge, Deken Jonckheerestraat Wevelgem 
www.spellenclub13.be

WO. 6 APRIL
LEESCLUB | ‘HET HOUT’ VAN JEROEN 
BROUWERS

 

Boek van de Nederlandse auteur Jeroen Brou-
wers. Iedereen kan de bijeenkomsten bijwo-
nen. De leden wisselen leeservaringen met 
elkaar uit, waardoor lezen nog prettiger wordt. 
19u30 | gratis | Bib in het park | met hapje en 
drankje

WO. 6 APRIL
NATUURWORKSHOPS KINDEREN | LEREN 
OVERLEVEN IN DE NATUUR
Kinderen leren specifieke technieken rond 
overleven in en met respect voor de natuur. 
14u00 – 16u00 | € 4, kinderen van het 2de, 3de 
en 4de leerjaar | NEC De Rand,, Rijksweg Gul-
legem | www.stadlandschapleieschelde.be/
natuuracademie, 056 23 40 17, johan.vanden-
berghe@west-vlaanderen.be

DO. 7 APRIL
FILM | DE PINGUINS VAN MADAGASCAR

 

De vier pinguïns bundelen hun krachten met 
de chique spionagedienst de 'north wind' 
die onder leiding staat van agent classified. 
Samen moeten ze het opnemen tegen de 
kwaadaardige dr. Octavius Brine .  
14u30 | € 3, gratis = 5 uitpaspunten | CC Gul-
denberg | CC Wevelgem 056 43 34 95, cultuur-
centrum@wevelgem.be

DI. 12 APRIL
SPORT | JOGGEN VOOR BEGINNERS
In de omgeving van sporthal Gullegem. 
19u00 tot 20u00 | €50 voor 20 lessen (geen les 
op 5 mei) | sportdienst Wevelgem

DI. 12 APRIL
KOKEN | DE KEUKEN VAN MIJN KINDERTIJD
Wat staat er op het menu: een kaasram-
mequin, balletjes gehakt met ouderwetse to-
matensaus en een macaronipudding.
19u30 | € 5, € 7 | OC De Stekke | inschrijven voor 
2 april: Rosemie Witdouck, hofbos 66, 056 42 
02 91, rosemie_witdouck@hotmail.com 

WO. 13 APRIL
NATUURWORKSHOPS KINDEREN | SPEUR-
NEUZEN

 

Spannend natuurspel in het domein bergelen 
(NEC De Rand)
14u00 – 16u00 | € 4, kinderen van het 2de, 
3de en 4de leerjaar | www.stadlandschapleie-
schelde.be/natuuracademie 

DO. 14 APRIL
SPORT | LOPEN VOOR BEGINNERS
We starten vanaf nul en na 10 weken loop je ze-
ker 5 km! Afspraak donderdag en maandag aan 
de sporthal aan het zwembad van Wevelgem.
19u00 | € 25 | henkhoorens@hotmail.com, 
www.joggingclubwevelgem.be

DO. 14 APRIL
CREA | HUISDECORATIE IN KLEI
Ben je creatief en werk je graag met klei? Ie-
dereen maakt een persoonlijk werkje. Wij zor-
gen voor het meeste materiaal. 
14u00 | € 20, 5 uitpaspunten = € 3 korting | 
LDC Elckerlyc Wevelgem | inschrijven tot 8 
april op 056 43 55 10 of ldc.elckerlyc@ocmw-
wevelgem.be

uitinwevelgem
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ZA. 16 APRIL
FAMILIE | KAMISHIBAI VERTELTHEATER: 
BANG MANNETJE
Bang mannetje is bang voor van alles. Zijn jul-
lie soms ook wel eens bang? Kom dan luisteren 
naar het verhaaltje en jullie worden omgetoverd 
in een best wel dapper mannetje of meisje! Als 
verwerking van het verhaal volgt een knutsel-
tafereel met klei. Geschikt voor kinderen vanaf 
de kleuterklas tot en met het eerste leerjaar. 
14u00 – 16u30 | € 4 voor leden, € 6 voor niet-
leden (koek en drankje inbegrepen) | Mokio 
lokalen Moorsele | inschrijven kan tot 12 april 
bij Martine Decneudt, Korteweg 13, 0496 18 24 
80, tinny.winny@hotmail.com

16-17 EN 23-24 APRIL
EXPO | GESMAN EN CARLOS CALUWIER

 

Gesman is schilder, tekenaar en muzikant. Zijn 
kunstwerken zijn realistisch, met een scherp 
street-art kantje. Carlos Caluwier is beeldend 
kunstenaar. Hij maakt creaties die hun unici-
teit behouden, los van grootte of kleur, waar 
ook tentoongesteld. Openingsreceptie op 
vrijdag 15 april.  
10u00 – 12u00 en 15u00 – 18u00 | gratis 
Dwarsschuur ’t Goet te Wynckele Gullegem 
www.ccwevelgem.be

ZA. 16 APRIL
MUZIEK | JUBILEUMCONCERT 66-16
Burleske programmeert Ennio Morricone: his 
best music. Zangeres Elise en trompettist 
Freddy Vandewalle staan in de schijnwerper. 
Op publieke aanvraag is Andrei Lugovski op-
nieuw te gast. Naast zijn favoriete songs zingt 
hij samen met Elise het duet 'The prayer', be-
kend van Andrea Boccelli en Céline Dion.
19u00 | CC Guldenberg wevelgem | 056 41 30 
37, jose.deryckere@telenet.be

ZO. 17 APRIL
FAMILIE | CIRCUS KATOEN – EX AEQUO

 

‘Ex aequo’ is een voorstelling van twee jonge 
circusartiesten die je met straffe acrobatische 
capriolen weten te verwonderen en ontroeren. 
Voor families en kinderen vanaf 6 jaar.   
14u30 | € 8, gratis = 20 uitpaspunten, €2 op 
spaarkaart Gezinsbond | CC Guldenberg | CC 
Wevelgem 056 43 34 95, cultuurcentrum@we-
velgem.be

DI. 19 APRIL
ONTMOETING | OP DE KOFFIE MET 
75-PLUSSERS

 

Op deze ontmoetingsnamiddag geniet je tij-
dens de bingo van een heerlijke kop koffie met 
een lekker paasgebak. Voor de winnaar wordt 
een geschenkje voorzien.
14u00 tot 16u00 | € 3 | LDC Het Knooppunt 
inschrijven: 056 43 20 80 of hetknooppunt@
ocmwwevelgem.be

WO. 20 APRIL
MOBIEL | FIETSLABELEN

 

Kom tijdens de markt gratis je fiets labelen.
9u00 - 11u30 | gratis | markt Wevelgem

ZO. 24 APRIL
UITSTAP | DAUWTRIP
We verkennen via landelijke weggetjes het 
dorp Dadizele. We spreken af aan de basiliek 
van Dadizele. We sterken de innerlijke mens 
met een uitgebreid en heerlijk ontbijtbuffet. 
7u45 | 8km |  € 12 (kinderen 3 - 10 jaar: € 7) 
Dadizele | inschrijven voor 20 april bij: Johan 
Theys, Ieperstraat 170, 056 50 58 27, theysde-
bergh@telenet.be

DO. 28 APRIL
LEZING | WO I - VLUCHTELINGEN, LEZING 
DOOR PROF. A. VANNESTE 
1 miljoen Belgen vluchtten naar Nederland, 
350.000 naar Frankrijk en tot 250.000 naar 
Groot-Brittannië. In de lezing wordt ingegaan 
op de vluchtwegen, de gevaren verbonden 
aan een grensoverschrijding, het onthaal, le-
ven en werk en de problemen tijdens het ver-
blijf in het buitenland.
20u00 | € 5, leden Davidsfonds € 3 | OC De 
Stekke | www.davidsfonds.be

DO. 28 APRIL
ONTMOETING | LENTEONTBIJT MET EEN 
GLAASJE CAVA
8u00 tot 10u00 | € 8 | LDC Het Knooppunt 
inschrijven: 056 43 20 80 of hetknooppunt@
ocmwwevelgem.be

13
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950 jaar Gullegem in april
De activiteiten in het kader van Gullegem 950 volgen elkaar snel op. April wordt alvast een gevulde maand met allerlei activiteiten in het 
kader van het herdenkingsjaar. 

8 APRIL TOT EN MET 15 APRIL

EXPO ‘ONZE GEMEENTE IN DE KONINKLIJKE 
NEDERLANDEN 1815-1830’
In 2015 werden Nederland en het latere België 

samengevoegd tot het Koninkrijk der Neder-

landen. Het koninkrijk hield vijftien jaar stand. 

Sprekende citaten, spotprenten, historische 

objecten en multimedia geven je voeling met 

de tijdsgeest van het Verenigd Koninkrijk der 

Nederlanden en de beginjaren van het onaf-

hankelijke België. 

gratis | OC de Cerf | organisatie heemkring De 

Meiboom Gullegem

ZA. 9 APRIL

GULLEGEM 950 QUIZ. 
Algemene kennisquiz met Gullegemse toets. 

Stel een team samen van vijf personen met  

minimum drie personen uit Wevelgem.  

Inschrijven kan via g950@wevelgem.be

20u00 | €10 per team (5 drankbonnen inbe-

grepen) | OC de Cerf

WO. 13 APRIL

BOEKPRESENTATIE ‘GULLEGEM EN MOOR-
SELE IN DE NEGENJARIGE OORLOG' 
Ter gelegenheid van '950 jaar Gullegem' pu-

bliceert de Heemkundige kring De Meiboom 

Gullegem de studie van E.H. Roger Witdouck 

over ‘Gullegem en Moorsele in de Negenjarige 

Oorlog 1688-1697'. Het boek is rijkelijk geïl-

lustreerd met kaarten, afbeeldingen, illustra-

ties en archivalia in kleurendruk over veruit 

de armoedigste en meest miserabele periode 

ooit uit het bestaan van de twee dorpen. Om-

wille van de problematiek wordt de boekpre-

sentatie ingeleid door professor Rik Coolsaet. 

Coolsaet haakt in zijn inleiding in op de hui-

dige vluchtelingenproblematiek.

gratis | OC de Cerf 

ZO. 17 APRIL

LENTECONCERT ’T IS GEBEURD! 
Dominiek Vandevenne en Kunst Veredelt Gul-

legem nemen jullie met hun grappige, pak-

kende en speelse teksten en muziek mee op 

een frisse wandeling doorheen 950 jaar Gul-

legem. Tickets te koop bij Kunst Veredelt.

18u00 | € 10 | OC De Stekke Moorsele 

www.kunstveredeltgullegem.be

ZA. 23 APRIL

BOS!
Festival Kortrijk organiseert ‘Bos!’ in Berge-

len. Onder het motto ‘If You Go Down in the 

Woods Today, You’re Sure of a Big Surprise’ 

ontmoet je musici die verrassen, begeesteren 

en vertederen met luidkeels gezang en intie-

me fluistermomenten. Bergelen wordt omge-

toverd tot een muziekbos voor één nacht.

19u30 | €20, -26j €8 | Bergelen, Poezelhoek zn, 

8560 Gullegem | www.festivalkortrijk.be/bos

MA. 25 APRIL

CONCERT 950 JAAR GULLEGEM
Vzw Burleske stelt in het teken van 950 jaar 

Gullegem een big band uit Vlaanderens Top 

3 voor: The Concord Jazz Ensemble met zijn 

huiszangers Marijke, Elise, Pascal o.l.v. Joost 

Deryckere.

20u00 | gratis | zaal Burleske, Poezelhoek 10, 

Gullegem | reservatie: 056 41 30 37

jose.deryckere@telenet.be

29 APRIL – 6 MEI

ETALAGE-EXPO
Een expo door basisschool Gulleboom en 

Unizo in het kader van WAK. De verschillende 

kunstwerken hangen verspreid over verschil-

lende etalages in Gullegem. (Meer info: p.9)

gratis | doorheen Gullegem

30 APRIL – 15 MEI

WAK EXPO
Naar jaarlijkse gewoonte stelt lokaal talent 

zijn werk voor tijdens de WAK. (Meer info: p.8.)

elke weekdag van 10u00 – 12u00, woe-za-zo-

feestdag van 10u – 12u00 en van 15u00 – 18u00 

gratis | OC de Cerf | www.ccwevelgem.be

ZA. 30 APRIL 

THEATER LOKAAL: GULLEGEM 950
Zeven lokale theatergroepen brengen beken-

de en minder bekende Gullegemse verhalen 

over vroeger en nu. (Meer info: p.10.)

18u00 verzamelen | vvk € 3, aad €5, gratis in-

kom in ruil voor 5 uitpaspunten | centrum Gul-

legem | www.ccwevelgem.be

Meer info
De activiteiten vind je ook op www.wevelgem.

be/g950 of www.facebook.com/g950

Heb je zelf nog een activiteit die je wil or-
ganiseren? Of zoek je promotiemateriaal? 
g950@wevelgem.be | www.wevelgem.be/g950

GULLEGEM
950
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Erfgoeddag
Op zondag 24 april is er in Vlaanderen erfgoeddag. Op de website kun je een grote veelheid aan activiteiten terugvinden (www.erfgoeddag.
be). Ook in Wevelgem kun je erfgoed verkennen.

Fietstocht naar schouwen en schoorstenen
Naar aanleiding van Open Monumentendag 2015 werd in Wevelgem een 

fietstocht naar lokaal erfgoed uitgestippeld. Een handige fietskaart leidt 

naar 15 overblijvende fabrieksschouwen en –schoorstenen in de ge-

meente. De meeste schoorstenen hebben hun oorsprong en betekenis 

in de vlasindustrie, maar er verschenen ook torens naast textielfabrieken, 

tapijtweverijen en brouwerijen. De fietstocht is ca. 25 km lang. De gratis 

fietskaart kan je verkrijgen in alle gemeentelijke vrijetijdsdiensten. 

Hijs de vlag!
KSA West en KSA Noordzeegouw treden naar buiten met een bijzon-

der soort erfgoed: vlaggen en hun rituelen. In het secretariaat van KSA 

heb je de unieke kans om merkwaardige vlaggen in hun volle glorie te  

bewonderen. Ook de rituelen die erbij hoorden krijgen aandacht: de 

vlaggenwijding, de groet aan de vlag, het hijsen en strijken van de vlag,  

vlaggenwacht en vlaggenroof… Je ziet er ook een onlangs gerestau-

reerde KSA-vlag die de paus niet wou zegenen in 1931, de studentenvlag 

van Gullegem uit 1912, VKSJ-vlaggen uit de jaren dertig en uiteraard ook 

moderne vlaggen…

Praktisch
Zondag 24 april | van 10u00 tot 18u00 | Dwarsweg 1, Gullegem | Gratis 

Gezocht: oude foto's Gullegem
In het kader van 950 jaar Gullegem doen we een oproep aan de bevolking om op zoek te gaan naar foto’s van bijzondere activiteiten en ge-
beurtenissen in Gullegem. Was je erbij toen de tram zijn laatste rit door de gemeente reed? Heb je nog een oude leerlingenfoto uit je studietijd 
in het VTI? Was je erbij toen jazzlegende Dana Gillespie optrad in de tent van de legendarische Kobbefeesten? Maakte je een intrede van een 
nieuwe burgemeester, een kampioensviering van SK Gullegem of de opening van de ijspiste Finlandia mee? Of heb je een grote reeks foto’s 
van oude carnavalstoeten, communiefeesten of pensioenvieringen? 

In het najaar zullen herinneringen aan evenementen in Gullegem weer 

opgeroepen worden. De foto’s zullen thematisch verzameld worden en 

op grote fotoborden op diverse plaatsen in het straatbeeld verschij-

nen. Oudere Gullegemnaren kunnen herinneringen ophalen, de jongere 

generatie zal zich vast verbazen over zoveel activiteit en actie in een 

veranderde gemeente.

Ga je ook op zoek naar oude foto’s in koekendozen en vergeelde  
albums? Misschien krijgen je vondsten een plaats in de fotocollage.  

Uiteraard blijft de originele foto jouw eigendom. 

Foto gevonden? Contacteer ons!
g950@wevelgem.be, 056 43 39 22

© Joost Demuynck
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Nieuwe 
lessenreeksen 
april-juni
De nieuwe folder voor de lessenreeksen is nu beschikbaar. De sport-
dienst biedt je diverse sporten aan, voor beginners en gevorderden, 
jong en oud of waterratten. 

Je kan de folder vinden in alle sportzalen in Wevelgem of online op 

www.wevelgem.be/lessenreeksenvoorjaar2016.
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Asfalteringswerken op- en afritten 
In het weekend van 22 t.e.m. 25 april worden, in opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, asfalteringswerken uitgevoerd op de A19, 
meer bepaald op de parallelweg van de verkeerswisselaar Moorsele en aan het op- en afrittencomplex nr. 1 Gullegem dat aansluit op die paral-
lelweg. De werken gebeuren enkel in de rijrichting Ieper. Om de duur van de werken te beperken wordt er dag en nacht doorgewerkt. 
 
Vanop de A19 richting Ieper zijn zowel de op- en afrit nr. 1 Gullegem als de afrit naar de E403 richting Brugge afgesloten. Vanop de E403 is zowel 

in de richting Doornik als in de richting Brugge de afrit naar de A19 Ieper afgesloten. Wie op de A19 de afrit Gullegem richting Brugge wil nemen 

(blauwe pijlen), moet omrijden via het volgende complex namelijk de op- en afrit nr. 2 Menen om vervolgens richting Brugge te rijden. Wie op  de 

E403 richting Ieper wil (blauwe pijlen), moet omrijden via de A19 richting Kortrijk en dan een keerbeweging maken aan het knooppunt A19/R8. Wie 

via oprit Gullegem richting Ieper wil, moet de A19 oprijden richting Kortrijk en dan een keerbeweging maken aan het knooppunt A19/R8.Wie via de 

oprit Gullegem richting Brugge wil (paarse pijlen), moet ook omrijden via het knooppunt A19/R8, vervolgens de R8 oprijden richting Bissegem, dan 

de N8 volgen en oprit Wevelgem nemen naar de E403 richting Brugge. 

 

De werken starten, indien de weersomstandigheden het toelaten, op vrijdagavond 22 april vanaf 19u en duren tot maandagochtend 25 april 6u. Om de duur 

van de werken te beperken tot dit ene weekend, zal de aannemer 24u/24u doorwerken. Opgelet! Bij regenweer of te koude temperaturen (de luchttem-

peratuur moet minimum 8 graden celsius zijn om een kwalitatieve toplaag te kunnen leggen) zullen de werken in een ander weekend worden uitgevoerd. 
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Sportelen 50+
Curve Bowls 
Curve Bowls is een variant van de Bowlssporten. Het wordt gespeeld op 

een groene mat, met daarop in het midden een blok, waar de spelers om-

heen moeten bowlen. De moeilijkheid van Curve Bowl komt voort uit het 

feit dat het zwaartepunt van de bol niet in het midden ligt. Hoe trager de 

bol rolt, hoe meer dit zwaartepunt de baan van de bol zal beïnvloeden.

Praktisch
 19 april | sporthal De Vlaschaard | €2 | 13u30 | inschrijven tegen 15 april op 

de sportdienst, Vanackerestraat 16, 056 43 35 60.

Kubb 
Kubb is afkomstig uit Zweden en zou volgens een legende een oud Vi-

kingspel zijn. Kubb is een competitiespel dat zowel in teamverband als 

één tegen één kan gespeeld worden. Je wint door de “koning” omver te 

gooien nadat alle kleine kubbs op het speelveld van de tegenstander zijn 

omgegooid.

Praktisch 
17 mei | sporthal De Vlaschaard | €2 | 13u30 | Inschrijven tegen 13 mei op de 

sportdienst, Vanackerestraat 16, 056 43 35 60.

Senioren
sportdag
Ook dit jaar sluit de gewestelijke Sportwerking (GSW) opnieuw aan 
bij de seniorensportdag ‘West-Vlaanderen blijft bewegen’. Dit is een 
volle sportnamiddag met verschillende activiteiten aangepast voor 
50+ers die er graag nog een actieve levensstijl op nahouden. 

Activiteiten
Wandelen: fotozoektocht 4km (rolstoeltoegankelijk) of thematocht 6km 

of 10km | fietsen: 25, 35 of 45 km | petanque | dans: Line Dance of volks-

dans | Yoga+ | rugscholing | wandelvoetbal | sportcarrousel

Sportcarrousel
Tijdens de carrousel kan je vrij rondlopen en kiezen uit: fitheidstesten, volks-

spelen, curling, krulbol, schietlapschieten, Kubb, gold, geocaching en staan-

de wip. Je kan daarna nog aansluiten bij dans of yoga zolang er nog plaats is.

Praktisch
Do. 12 mei | 13u00 | Sportcentrum, Tieltstraat 46a, 8755 Ruiselede | €6, €14 

(met breughelmaaltijd), € 17 (met breughelmaaltijd en busvervoer) | In-

schrijven t.e.m. 27 april op de sportdienst, Vanackerestraat 16, 056 43 35 60
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@ @ @ @

@ @ @ @

@ @ @ @

@ @ @ @

Nieuwstraat 88 
056 433 412 (kabinet) 
jan.seynhaeve@wevelgem.be 

Lommergoed 13 
0486 02 55 52 
mathieu.desmet@wevelgem.be 

Kolverikstraat 27 
0473 34 25 75 
geert.breughe@wevelgem.be 

Schoonwater 89 
0494 67 33 22 
lobke.maes@wevelgem.be

Spoorwegstraat 77 
0478 94 96 95 
bernard.galle@wevelgem.be 

Rozenstraat 37 
0494 80 39 10 
stijn.tant@wevelgem.be

Wezelstraat 50 
0475 49 65 53 
marie.declerck@wevelgem.be

Hendrik Consciencestraat 31 
0497 25 85 26 
kevin.defieuw@wevelgem.be

Meerlaanstraat 29 
0478 94 96 57 
frank.acke@wevelgem.be 

Neerhofstraat 30 
056 41 92 98 
jacques.vanneste@ua.ac.be

Toekomststraat 4 
0474 32 35 63 
sanderdeflo@hotmail.com

Damberdstraat 6 
056 41 30 77 
luc.defraye@wevelgem.be

Wagenbrugstraat 98 
0494 42 46 74 
koen.grymonprez@telenet.be

Pereboomhof 20 
0498 10 03 15 
nico.hellebuck@telenet.be

Goudbergstraat 71 
0478 96 51 73 
hendrik.libeer@skynet.be

Arch. Vanhoornelaan 75 
0472 47 58 82 
messely.katleen@gmail.com

JAN 
SEYNHAEVE

MATHIEU 
DESMET 

GEERT 
BREUGHE 

LOBKE 
MAES 

BERNARD 
GALLE

STIJN 
TANT

MARIE 
DE CLERCK 

KEVIN 
DEFIEUW

FRANK
ACKE

JACQUES 
VANNESTE

SANDER 
DEFLO

LUC 
DEFRAYE

KOEN 
GRYMONPREZ 

NICO 
HELLEBUCK

HENDRIK
LIBEER

KATLEEN 
MESSELY

 Burgemeester - CD&V Schepen - CD&V Schepen - CD&V Schepen - CD&V

Schepen - CD&V Schepen - CD&V Schepen - CD&V Schepen - CD&V 

OCMW-voorzitter/schepen CD&V* 

*Frank Acke is OCMW-voorzitter en toegevoegd schepen. Hij is aanwezig op de gemeenteraad, maar is geen lid van de gemeenteraad.

Voorzitter gemeenteraad - CD&V CD&V CD&V 

CD&V CD&V CD&V CD&V 

Gemeenteraad
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@ @ @ @

@ @ @ @

@ @ @ @

@ @ @ @

Kezelberg 54 
0494 68 39 50 
emmy.mispelaere@telenet.be

Ter Poperenweg 9
0474 68 32 97
sofiemol79@gmail.com

Bissegemstraat 207 
0474 86 11 57 
agna.mollefait@skynet.be

Lage Kouter 9/101 
0489 33 65 36 
marcelmasquelin@telenet.be

G. Gezellestraat 21 
0497 26 32 26 
carlo.dewinter@wevelgem.be

Groeningestraat 4 
0498 61 09 15 
jasper_stragier@hotmail.com

Artoisstraat 63 
056 40 29 76 
francies.debels@skynet.be

Kortrijkstraat 253 
0475 81 46 79 
marnix.vansteenkiste17@telenet.be

Zwaluwstraat 10 
0476 47 32 04 
andy.vervaeke@skynet.be

Ommeloopstraat 15 
0477 32 62 51 
hannelore.carlu@telenet.be

Lauwestraat 107 
0475 28 75 62 
filip.daem@advalius.com

Normandiëstraat 249 
056 41 28 01 
david.hamers1@telenet.be

Vinkestraat 110 
0496 41 78 14 
martin_hilde@hotmail.com

Lauwestraat 22/102
0478 91 83 42 
joachim.naert@n-va.be

Wittemolenstraat 236 
0475 80 98 42 
ann.steelandt@telenet.be

Kozakstraat 6 bus 1 
056 41 02 44 
hendrik.vanhaverbeke@n-va.be

EMMY
MISPELAERE

SOFIE 
MOL

AGNA 
MOLLEFAIT

MARCEL
MASQUELIN

CARLO 
DE WINTER 

JASPER 
STRAGIER

FRANCIES
DEBELS

MARNIX 
VANSTEENKISTE

ANDY
VERVAEKE

HANNELORE
CARLU 

FILIP 
DAEM

DAVID 
HAMERS

HILDE 
MARTIN

JOACHIM 
NAERT

ANN 
STEELANDT 

HENDRIK 
VANHAVERBEKE 

CD&V CD&V CD&V Vlaams Belang

Groen Groen sp.a sp.a 

sp.a  N-VA N-VA  N-VA  

N-VA N-VA N-VA  N-VA 
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Defibrillators in 
lokale dienstencentra
In België krijgen 30 mensen per dag een hartstilstand. De kans is dus erg groot 
dat iemand ooit in zijn leven in eigen omgeving een hartstilstand meemaakt.

Sinds enkele weken werd er in LDC Elckerlyc en LDC Het Knooppunt een defibril-

lator geïnstalleerd. Een AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan 

het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. 

De AED analyseert het hartritme en bepaalt automatisch of een stroomstoot het 

slachtoffer kan helpen. Het AED-toestel geeft gesproken instructies aan de hulpver-

lener en is heel eenvoudig te bedienen. Het kan dus door iedereen gebruikt worden.

Vormingen defibrillator 

Donderdag 26 april van 14u00 tot 15u30 in LDC Het Knooppunt.

Dinsdag 3 mei van 19u30 tot 21u00 in LDC Het Knooppunt.

Donderdag 12 mei van 14u00 tot 15u00 en van 19u00 tot 20u00 in LDC Elckerlyc.

Inschrijven
Knooppunt: 056 43 20 80 of hetknooppunt@ocmwwevelgem.be. Elckerlyc: 056 43 

55 10 of onthaal.elckerlyc@ocmwwevelgem.be.

Wandel, dans, 
rol of bol. 
Donderdag 21 april organiseert LDC Elckerlyc een activiteitennamiddag in het 
kader van de week van de valpreventie. Iedereen is van harte welkom.

Tijdens een groepswandeling (van 14u00 tot 19u00) is er de mogelijkheid om deel 

te nemen aan een valpreventieparcours. Dit parcours is bedoeld voor mensen die 

nog geen valrisico hebben, maar wel eens willen ervaren hoe dit voelt. Tussendoor 

kan je genieten van verfrissende dranken en versnaperingen of deelnemen aan 

één van de andere activiteiten:

14u00: 5 km groepswandeling

14u30: workshop: hoe begeleid ik iemand in een rolstoel?

15u30: workshop: rollatordansen

16u00: workshop: linedance

17u30: 3 km groepswandeling

Door deel te nemen aan één of meer van deze activiteiten help je mee het doel van 

1 000 000 stappen te bereiken.

Inschrijvingen workshops of wandeling:
Onthaal Elckerlyc, Elckerlycplein 1 8560 Wevelgem, 056 43 55 10, 

onthaal.elckerlyc@ocmwwevelgem.be



21

Heraanleg park Wevelgem 
In 2011 keurde de gemeenteraad een beheerplan voor de Gemeentelijke Hovingen goed. De komende maanden zullen diverse werken worden 
uitgevoerd om het verouderde kasteelpark een eigentijds karakter te geven. Hierbij wordt rekening gehouden met hedendaagse noden en er 
is aandacht voor de geklasseerde elementen in en rond het park.

Momenteel wordt in samenspraak met het agentschap Onroerend Erf-

goed de berceau (lovergang) gerenoveerd. Een secuur werk dat deze 

zomer moet afgerond worden. De berceau zal daarom afgesloten blij-

ven tot augustus. 

De vijver en zijn omgeving kregen al een grondige opknapbeurt. Tijdens 

de renovatie van de bibliotheek werd ook de omgeving ervan aange-

pakt. De aanpalende gazons worden dit voorjaar nog gezaaid. 

Het is de bedoeling om de rest van het park in drie fasen af te werken. 

Het huidige tennisveld wordt nauwelijks nog gebruikt. In het najaar zal 

het veld worden verwijderd en vervangen door een ruime  evenemen-

tenweide. Deze weide kan o.a. dienen voor de parkconcerten en als 

speelveld voor de jeugdverenigingen en vakantiewerking. 

In 2017 wordt de heraanleg rond het Gemeentehuis (Kasteel) gepland. 

Tegelijkertijd zal de speelzone onder handen genomen worden.

Hiervoor zal een ontwerp worden opgemaakt in nauw overleg met de 

gebruikers zoals de jeugdverenigingen, scholen en vakantiewerking. 

Hier worden ook mogelijkheden gezocht om terug een creatief water-

spel te integreren. 

In die fase wordt tussen de twee prieeltjes een kunstproject van kun-

stenaar Céleste Boursier-Mougenot gerealiseerd. Tegelijkertijd worden 

ook de diverse wandelpaden in het park heraangelegd.

Het is de bedoeling dat het gemeentepark in het voorjaar van 2018 vol-

ledig is gerenoveerd.

Meer info
Dienst milieu | 056 43 34 60 | groen@wevelgem.be
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Renovatie omgeving Wijnbergkerk
De renovatieprocedure voor de site van de parochiekerk Onbevlekt Hart van Maria (Wijnbergkerk) ging onlangs van start. Deze site omvat de 
kerk, de pastorij, de vrijstaande toren en het Maurits Lauwersplein. 

De site is beschermd door het agentschap Onroerend Erfgoed. Ze is van 

de hand van de broers Nico en Hans Van der Laan met de hulp van ar-

chitect Jozef Lietaert. 

Het is vooral de bedoeling om de vervallen omgeving terug in ere te 

herstellen met behoud van de oorspronkelijke visie en in de geest van 

de vermaarde architecten. De uitgangspunten van deze architecten 

waren het plastisch getal en een aantal stijlelementen van de Bossche 

School. Vijf kernwoorden spelen hierbij een belangrijke rol: soberheid, 

eenvoud, maatvoering, atrium en ruimtegevoel.

Via een wedstrijdformule werden voor de renovatie de ontwerpers 

Land & Origin aangesteld. In nauw overleg met de buurtbewoners, de 

kerkfabriek en de specialisten van Onroerend Erfgoed zullen zij een 

plan uitwerken.

De goedkeuring van het dossier is voorzien in de eerste helft van 2016, 

zodat de werken nog dit najaar kunnen beginnen.
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Wegenwerken Lauwestraat

1. Aanleg van de gasleiding aan de onpare kant 
De distributiebeheerder moet werken uitvoeren in de parkeerstrook 

en rijweg en dit vanaf de Goudbergstraat tot aan de Grote Markt. De 

werken zullen van start gaan begin april (na Gent-Wevelgem) en een 

4-tal weken duren.

Eénrichtingsverkeer is voorzien van de Grote Markt richting Lauwe. 

Fietsers zullen wél in twee richtingen kunnen rijden.  

2. Eandis voert overkoppelingen uit aan beide kanten 
Om de gasaansluitingen van de oude naar de nieuwe leidingen over 

te zetten, voorziet de distributiebeheerder een 8-tal weken werk in 

mei-juni. Voor deze werken blijft doorgaand verkeer mogelijk. Er zal 

plaatselijk wat hinder zijn ter hoogte van de overkoppelingen zelf. 

Na de overkoppelingen zal het asfalt plaatselijk hersteld worden. 

Nadien zal de hele strook aan beide zijden vernieuwd worden.

Tentoonstelling Atelier Plastische Kunsten

Ook in 2016 is het mogelijk om te gaan kijken naar de werken van 

de leerlingen van het Atelier Plastische Kunsten. In april en mei kan 

je in de Bib in het park de creativiteit gaan bekijken van:  

• de jongeren (8 april tot en met 16 april)

• de kleuters en lagere schoolkinderen (23 april tot en met 4 mei)

• de volwassenen (14 mei tot en met 21 mei)

In het weekend van 3 juni kan je in De Dwarsschuur terecht voor de 

tentoonstelling van Gullegemse leerlingen. 

Het gemeentebestuur biedt op de openingsavond van de tentoon-

stelling steeds een glas aan.

1 mei - Voor elk wat wils

Steps Shopping Day
Verschillende winkels openen opnieuw hun deuren op 1 mei vanaf 

10u00. 

Tuin- en hobbysalon
Het salon staat sinds jaar en dag synoniem voor het ontdekken van 

nieuwe trends voor de tuin. 

Bloemenmarkt
Je kan opnieuw genieten van de geuren en kleuren van de bloemen-

markt en je tuin opfleuren met verse planten en bloemen. 

Praktisch
speelplaats Sint-Pauluscollege, Porseleinhallen en parking Gulden-

bergplein | 8u00 tot 18u00 | gratis

Café Saint-Vélo op Gent-Wevelgem

Programma | zondag 27 maart
11u00: opening Café Saint-Vélo met DJ Maddis

11u30: paaseierenworp

12u00: Würst on Tour met de haute dogs van Jeroen Meus

13u00: optreden van Anke Huysentruyt & Kitana Vervaeke (The Voice 

Kids 2015)

14u10: aankomst dames, aansluitend huldiging winnares

14u45: optreden Paul Severs (LIVE)

17u10: aankomst heren, aansluitend huldiging winnaar 

Doorlopend kinderanimatie, ambiance met dj maddis, talrijke eet-

en drankstandjes, live-uitzending op grote schermen. 

www.saint-velo.be | Parking zwembad en Guldenbergplein

Gratis toegang

 KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  

 7 RACES IN FLANDERS FIELDS
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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.

@Tiene Noppe_Een prachtig aapje op het 

carnaval... 

@carnaval bij Davo Wevelgem

@Katelijne Dejaeghere Carnaval ! 

@Hermien Dhelft_ Super weekend gehad met 

het Jeugd Rode Kruis van Wevelgem

@Bert Neve#deeendrachtwevelgem 

#wevelgem

@Lorenzo Naert#dejeugd

@Nele Corne_Genieten van de winterzon 

in Bergelen


