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Ophalen bloempotten op de  
gemeentelijke begraafplaatsen

Familieleden die naar aanleiding van Allerheiligen bloemen op de  

gemeentelijke begraafplaatsen geplaatst hebben, kunnen de bloem-

potten en –kransen terug ophalen tegen 30 november. Na de vermelde 

datum worden ze eigendom van de gemeente.

Geplaatste bloem- en sierstukken moeten door de familie en nabe-

staanden zelf worden verwijderd. Ze kunnen gedeponeerd worden in 

de verzamelpunten voor restafval op elke begraafplaats.

Oeps… foutje!
In de ophaalkalender van Gullegem-

Moorsele is er in de maand november 

en december een fout geslopen. 

De ophalingen van restafval en PMD 

staan verkeerdelijk op woensdag 26 

november, 10 december en 24 december. De ophalingen gaan zoals  

gewoonlijk door op dinsdag 25 november, 9 december en 23 december.

Sluitingsdagen
Dienst burgerzaken in Gullegem en Moorsele is gesloten op zaterdag  

1 november. Alle diensten, ook het OCMW, zijn gesloten op dinsdag 11 

november.

RECYCLAGEPARKEN
De Wevelgemse recyclageparken zullen op zaterdag 1 en 15 november, 

maandag 10 en dinsdag 11 november gesloten zijn.

Nieuw nationaal vervoersplan NMBS
In de nacht van 13 op 14 december gaat de NMBS over op een nieuw 

vervoersplan. Wat dat concreet zal betekenen voor de treinen vanuit 

Wevelgem, kom je via de button ‘En wat verandert er voor mij’ op www.

nmbs.be te weten.

Nieuw onthaal 
Nieuwe openingsuren, nieuwe naam

Energieschaarste
Ons energieverbruik verminderen 
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Gemeenteraad
Goederenloods wordt nieuwe trouwzaal
Vanaf 1 januari 2015 wordt de Goederenloods de 

nieuwe trouwzaal. Het is een uitzonderlijk mooie 

locatie en op wandelafstand is er bovendien vol-

doende parkeergelegenheid. Na de burgerlijke 

huwelijksvoltrekking wordt er, mits op voorhand 

aangevraagd en betaling van een retributie (100 

euro), een glaasje geschonken voor alle aanwezi-

gen. De locatie kan niet gereserveerd worden voor 

(huwelijks)recepties, (huwelijks)feesten, …

Renovatie dak CC Guldenberg
Wevelgem heeft ingetekend op de burgemees-

tersconvenant en werkt aan een beperking van de 

eigen CO2-uitstoot met 15% tegen 2018. Binnen 

deze beleidsdoelstelling werden verschillende ac-

ties uitgewerkt. Een van de acties is het planmatig 

investeren in energiebesparende maatregelen in 

de gemeentelijke gebouwen. In dit kader wordt 

het dak van het cultureelcentrum –n.a.v. de reno-

vatie- bijkomend geïsoleerd.

Openbare verlichting trakelweg, Leie, ter 
hoogte van de Vlamingstraat
Langs de Trakelweg is er nog geen openbare ver-

lichting geplaatst. Voor de vele fietsers en vracht-

wagens is dat momenteel geen veilige verkeerssi-

tuatie. Daarom voorziet het ontwerp 9 lichtpunten 

bij te plaatsen. Hierbij is rekening gehouden met 

de geplande ontwikkelingen n.a.v. het revitalise-

ringsproject industriezone Wevelgem-Zuid. Het 

ontwerp houdt ook rekening met project Cor-

rid’Or, met de vernieuwde aanleg rond de oude 

Leiearm aan Wevelgem-Zuid.

Verbeteringswerken Torrestraat, Rommelen, 
Wittemolenstraat & Oude Tramweg
Elk verkeersslachtoffer is er één te veel. Daarom 

maakt Wevelgem werk van de verbetering van een 

aantal straten en het invoeren van snelheidsrem-

mende maatregelen. In de Torrestraat en Romme-

len zijn volgende maatregelen voorzien : 

• Invoeren van snelheidsregimes: 50 km/u in 

de Torrestraat, vanaf het begin van de straat 

tot woning nr. 196, 70 km/u in de Torrestraat, 

vanaf woning nr. 196 tot en met Rommelen

• Aanleggen van rijbaankussens op een 5-tal 

locaties in de Torrestraat

• Verplaatsen van de bebouwde kom ter 

hoogte van Torrestraat 72

• Markeren van parkeervakken op de rijweg, 

binnen de bebouwde kom.

• De bestaande wegverharding wordt voor-

zien van een nieuwe asfaltlaag.

In de Wittemolenstraat zijn volgende verbete-

ringswerken voorzien: 

• Overlagen van de bestaande betonverhar-

ding met een asfaltlaag 

• Plaatsen van paaltjes tussen fietspad en 

rijweg om de fietsers te beveiligen

• Aanleggen van rijbaankussens ter hoogte 

van de Herthoek.

In de Oude Tramweg, vanaf de Sint-Janslaan tot 

de Ledegemstraat, worden de greppels en asfalt-

verharding van de rijweg vernieuwd. Er wordt ook 

een aantal voetpaden heraangelegd.

12 20 Zwembaddagen
 14 tot en met 16 november

Herdenkingen Wapenstilstand
Ode aan oorlogsslachtoffers
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Nieuw onthaal 
nieuwe openingsuren
nieuwe naam
Met de slagzin ‘Wevelgem spreekt je aan’ ging Wevelgem enkele jaren geleden een duidelijke uitdaging aan. Vanaf 5 januari kan je dat in de dienst-

verlening van de gemeente ook merken. Rechtstreeks de burger aanspreken vertaalt zich in een duidelijk onthaal. Het onthaal in het gemeente-

huis – het kasteel in de volksmond – verhuist naar het ‘administratief centrum’ waar het samensmelt met het huidige onthaal. Het administratief 

centrum wordt trouwens omgedoopt tot gemeenteloket. Voor die naam haalde de gemeente de mosterd bij onze noorderburen, die inzake dienst-

verlening een inspirerend verhaal opleveren.

Als burger moet je vlot je weg naar het juiste loket vinden. Bij het centraal onthaal kan je bij de onthaalbedienden terecht met al je vragen. Zij zullen 

je een flink eind op weg helpen. De komende maanden wordt een voorlopige centrale balie uitgebouwd. Geïnspireerd door technieken als ‘service 

design’ wil de gemeente vooral van de benedenverdieping van haar lokettengebouw een ontmoetingsruimte met de klant maken. Efficiënt werken 

betekent dat er zoveel mogelijk digitaal aangeboden wordt. Goede web-formulieren, een sterk digitaal loket, maar ook een webwinkel met pro-

ducten moeten vlot en makkelijk terug te vinden zijn.

Voor eenvoudige vragen kan je als burger telefonisch terecht op het centrale nummer 056 43 34 00. Voor specifieke vragen zal je per dienst naar een 

‘onthaalnummer’ kunnen bellen. Op die manier kom je sneller bij de juiste ambtenaar terecht. Is de persoon die je nodig hebt er niet, dan noteert een 

collega jouw vraag en geeft die door. De betrokken ambtenaar belt je dan terug.

Ook in de vrijetijdsdiensten en bij de politie werden de openingsuren zoveel mogelijk gelijkgesteld en  waar mogelijk en wenselijk zijn ze afgesteld op de 

openingsuren van de administratieve diensten . De nieuwe openingsuren gelden pas vanaf 5 januari. 

Een gedetailleerd overzicht van de nieuwe openingsuren vind je in het hart van de infokrant van december.
Vanaf 5 januari 2015

OPENINGSURENOPENINGSUREN

Gemeenteloket Wevelgem
Gemeenteloket Wevelgem enkel op afspraak
Gemeenteloket Wevelgem enkel burgerzaken
Burgerzaken Moorsele
Burgerzaken Gullegem

*

* Moorsele en Gullegem: 1ste, 3de en 5de  Wevelgem: 2de en 4de

De gemeente wil zonder omwegen rechtstreeks bereikbaar zijn 
met eenvoudige en duidelijke openingsuren. Dit betekent voor de 
diensten in het gemeenteloket:
• meer flexibiliteit in de openingstijden, met onder andere werken 

op afspraak;

• meer locaties met zaterdagvoormiddagopening;
• clustering van dienstverlening op bepaalde ogenblikken;
• gerichtere dienstverlening;
• geen opening op donderdag, zodat intern efficiënt gewerkt 

kan worden, met o.a. het plaatsen van een aantal overleg-
momenten.

Gemeenteloket 
Wevelgem
Vanackerestraat 12

8560 Wevelgem

Burgerzaken Gullegem
Peperstraat 10

8560 Gullegem

Burgerzaken Moorsele
OC De Stekke
Sint-Maartensplein 12 

8560 Moorsele



Energieschaarste 
Door een reeks onvoorziene omstandigheden in de loop van 2014 is een flink deel van het Belgische productiepark voor elektriciteit weggevallen.  

Zo bestaat er een verhoogde kans op energieschaarste. Die kans is extra groot bij een strenge winter met als piekuren van 17u00 tot 20u00. Op 

korte tijd is het niet mogelijk om productiecapaciteit bij te bouwen. Wat we wel kunnen doen is ons energieverbruik verminderen of verschuiven 

naar de daluren. Lukt ook dat niet, dan is het ‘afschakelplan’ een allerlaatste noodmiddel. Dat plan voorziet zes afschakelschijven die twee tot drie 

uur kunnen worden afgeschakeld op basis van een rotatiesysteem. 

Meer informatie en een kaart van het afschakelplan: economie.fgov.be/nl/elektriciteitsschaarste/afschakelplan

Iedereen, dus ook wij die het geluk hebben om niet in een zone van het afschakelplan te wonen, kan hinder ondervinden. Delen van Kortrijk, 

Kuurne, Deerlijk en Waregem zijn bijvoorbeeld wel in het afschakelplan opgenomen. Wees dus solidair en draag je steentje bij tot de beperking  van 

het risico op schaarste en afschakeling.

WAT KAN JE DOEN?

Beperk je verbruik op de momenten waarop de globale vraag het 

hoogst is. 

VERLICHTING

• Doof de lichten zodra je een ruimte of een gang verlaat.

• Beperk het aantal brandende lampen en stem de lichtsterkte af op 

wat je wil doen (koken, lezen, tv-kijken …).

• Gebruik lampen die weinig verbruiken: een led- of spaarlamp ver-

bruikt veel minder elektriciteit dan een gloeilamp. Halogeenlampen 

zijn echte ‘energievreters’.

• Gebruik zoveel mogelijk natuurlijk licht.

ELEKTRISCHE VERWARMING

• Verwarm enkel de leefruimten als je thuis bent tot maximaal 19°C-

20°C.

• Sluit ’s avonds de gordijnen en rolluiken.

• Laat ‘s nachts, of als je overdag niet thuis bent, de temperatuur zak-

ken tot maximaal 15°C-16°C.

• Stel de temperatuur in op 12°C als je meerdere dagen afwezig bent.

ELEKTRISCHE TOESTELLEN

• Gebruik je wasmachine, droogkast of vaatwasser na 20u00 of tijdens 

de daluren (over het algemeen tussen 22u00 en 6u00).

• Gebruik een microgolf- in plaats van een klassieke oven.

• Was op lage temperatuur, bijvoorbeeld 30° C.

• Gebruik een laptop in plaats van een vaste computer.

APPARATEN IN WAAKSTAND

• Schakel alle apparaten volledig uit als je ze niet gebruikt. Zet ze dus 

niet in waakstand.

• Trek de lader van je gsm of laptop uit het stopcontact zodra het toe-

stel is opladen.

• Steek de apparaten zonder schakelaar in een contactdoos mét scha-

kelaar en zet de schakelaar uit wanneer je de apparaten niet gebruikt.

Ook de gemeente doet een inspanning in de gemeentelijke gebouwen. 

Meer daarover in de volgende infokrant.

 



kalendertip

Hij komt, Hij komt!
Ook dit jaar is de Sint ons niet vergeten. Op zondag 23 november komt de stoomboot om 14u00 aan ter hoogte van de Lauwebrug. Na een warm 
onthaal trekken de Sint en zijn pieten, samen met de aanwezige kinderen, in stoet naar de Porseleinhallen. We shaken daarna op de grootste hits 
van ‘Jeuk’. Je kan ook met de Sint op de foto. Tot slot voorzien de pieten voor alle brave kinderen wat lekkers.

Bij regenweer komt de Sint om 14u00 aan in de Porseleinhallen. Dit zal op zaterdag 22 november gecommuniceerd worden op www.wevelgem.be/
jeugd en via Facebook. Het Sintfeest is volledig gratis. Inschrijven is niet nodig.

TEKENWEDSTRIJD
Voor alle kinderen van 2 tot 8 is er ook een 
tekenwedstrijd verbonden aan dit evene-
ment. Tekeningen werden verdeeld via de 
Wevelgemse scholen en kan je afhalen op de 
jeugddienst. (Porseleinhallen, Cultuurpad 1) En… Dit 
jaar kan ook de affiche van het Sintfeest je iets 
leuks opleveren! Hou het dus in het oog.

ORKEST
Ben je tussen 4 en 10 en wil je graag deel  
uitmaken van het orkest van de Sint?  Schrijf 
je dan in voor de workshop ‘muziek maken 
met afvalmaterialen’ en toon wat je kunt 
aan de Sint tijdens het Sintfeest. Meer info: 
jeugddienst@wevelgem.be

HELPENDE HANDEN
Voor ons Sintfeest zijn we nog op zoek naar 
helpende handen. 
Interesse?
Contacteer ons via:
william.devoldere@wevelgem.be
tel. 056 43 35 53
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PARKEREN
Je niet mag parkeren op de 
rijbaan wanneer deze ver-
deeld is in rijstroken, behalve 
wanneer verkeersborden dit 
toelaten?

FIETSPOMP
Je sinds begin oktober ter 
hoogte van de ingang van 
het zwembad je fietsbanden 
gratis elektrisch kan op-
pompen? Bedoeling is om in 
Gullegem en Moorsele ook 
één te plaatsen. 

PARKEREN
In Wevelgem, auto’s ge-
bruikt door personen met 
een handicap, onbeperkt 
mogen parkeren in een  
blauwe zone met hun kaart?
 

pakt voedselverspilling aan
jaarlijks gaat wereldwijd 1,3 miljard ton voedsel verloren. In het Zuiden hangt voedselverlies vooral samen met 

armoede en ongelijkheid en ondermijnt het de inkomens en voedselzekerheid van boeren. Tegelijk is het voor 11.11.11 duidelijk dat het Noorden een 

grote verantwoordelijkheid draagt voor de verspilling.

HOE PAKT 11.11.11 HET PROBLEEM VAN VOEDSELVERSPILLING AAN? 
Enerzijds wijst ze de politici op haar verantwoordelijkheid met een stevig eisendossier. Anderzijds 

steunt ze via haar lidorganisaties programma’s en organisaties in het Zuiden. Op www.sorryisniet-

genoeg.be lees je alles over de campagne. Om de acties te realiseren steunt 11.11.11 op de inzet van 

vrijwilligers van plaatselijke 11-groepen.

11-GROEP GULLEGEM
• Sensibiliserende marktactie op vrijdag  31 

oktober. Informatie over voedselverspilling 

van op het veld tot op het bord, met fo-

totentoonstelling en gratis tasje soep van 

verloren groenten.

• Deur-aan-deur actie tijdens het weekend 

van 8 en 9 november. Zin om een handje toe 

te steken? Meld je aan via gullegem111111@

hotmail.com. 

11-GROEP WEVELGEM
• Op zaterdag 8 en zondag 9 november, van 

9u00 tot 13u00: deur-aan-deur verkoop van 

Omer en chocolade. Helpende handen zijn 

zeker nog welkom! wevelgem111111@hot-

mail.com  

11-GROEP MOORSELE
• In Moorsele kan je bijdragen binnenbrengen 

via de collectebus aan de infobalie van de 

Spar (Sint Janstraat 12). 

• Onlangs is de werking van 11-groep Moor-

sele gestrand. Voel je het kriebelen om die 

weer nieuw leven in te blazen? Neem dan 

contact met hade.vanhoutte@11.be

Natuurlijk hoeft niemand te wachten op een deur-aan-deuractie om 11.11.11 te steunen. Storten kan altijd op BE30 0000 0000 11 11. Giften vanaf 40 

euro zijn fiscaal aftrekbaar. Op www.11.be vind je alle informatie.
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Carry Goossens ken je als Oscar uit F.C. De Kampioenen of als theaterfiguur, maar Carry heeft ook een muzikaal kantje. Maak kennis met zijn 
liefde voor cowboys en countrymuziek in zijn Cowboy Conference. Yihaaaa! 

Carry, deze voorstelling komt er waarschijn-
lijk niet toevallig. Vanwaar de keuze om een 
voorstelling te maken met countrymuziek 
en cowboys als thema?
'Eigenlijk speelt  toeval wel een belangrijke rol 

bij het ontstaan van deze voorstelling. Mijn 

goeie vriend Bobby Setter gaf enkele jaren 

geleden een feestje naar aanleiding van zijn 

afscheid als artiest. Op dat feestje had ik voor 

een verrassing gezorgd. Ik coverde een num-

mer van Johnny Cash met een zelf geschreven 

tekst over Bobby en zijn carrière. De reacties 

de avond zelf waren al zeer goed, maar enkele 

dagen later kreeg ik telefoon van Bobby zelf 

die zei dat ik ‘er iets meer mee moest doen’, 

en hij heeft me overtuigd.

Voor het eerst in mijn leven heb ik zelf een 

tekst geschreven en heb ik zangles gevolgd. 

Daardoor kon ik een eigen voorstelling ma-

ken, met daarin countrynummers verwerkt. 

Voor mij was dat een beetje een droom die 

uitkwam, want ik ben al heel lang fan van 

countrymuziek. Vroeger was het ook niet echt 

‘done’ om daarvoor uit te komen, maar de 

laatste jaren is dat gelukkig veranderd.'

Countrymuziek wordt bij ons soms wel ge-
linkt aan conservatief en republikeins Ame-
rika. Klopt dat wel? 
'Ik ben al een aantal keer in Wyoming geweest, 

en de meeste mensen waarmee ik daar in con-

tact kom zijn inderdaad republikein. Maar het 

conservatisme van dit deel van Amerika is 

volgens mij toch van een andere orde en heeft 

andere wortels dan in Europa. Het is moei-

lijk uit te leggen. Je moet er echt een aantal 

keer geweest zijn en die mensen hebben leren 

kennen, om het een beetje te kunnen snap-

pen. Ik raak dit ook maar een heel klein beetje 

aan in mijn voorstelling, omdat het toch vooral 

entertainment moet blijven.'

Wat trekt jou zo aan in het cowboyleven om 
telkens naar daar terug te keren?
'Ik noem het altijd ‘The art of simplicity’.  

En dat uit zich in diverse zaken: Geen I-pod, 

I-pad of I-phone en andere hoogtechnologi-

sche snufjes! 

Maar dan wel paardrijden (Bobby en ik zijn al 

heel lang echte paardenliefhebbers), logeren in de 

bergen en het verkennen van de prachtige 

natuur,… Ook de gemoedelijke hardheid van 

die cowboystaten trekt me enorm aan. De 

mensen zijn er heel zacht in hun oordeel 

over alles, maar zijn door de rudimentaire 

natuurelementen soms ook verplicht om hard 

te zijn in hun doen en laten.'

Kan je ook iets meer vertellen over de voor-
stelling zelf?
'In de voorstelling vertel ik een verhaal met 

veel autobiografisch materiaal, waarin een 

tiental countrynummers wordt gezongen. Die 

countrynummers moesten aan drie voorwaar-

den voldoen: ik moest ze zelf graag horen, ze 

moesten passen bij mijn bas-bariton stem en 

ze moesten passen in het verhaal dat ik wou 

vertellen.

De voorstelling bestaat ongeveer uit drie kwart 

tekst en één kwart muziek. De liedjes starten 

vaak met de oorspronkelijke lyrics, maar gaan 

dan verder in mijn eigen Nederlandstalige ver-

sie die het verhaal ondersteunt.'

Tot slot, hoe zou je onze lezers nog willen 
overtuigen om zeker te komen kijken?
'Ik wil iedereen die mij een beetje kent van op 

tv of van in het theater oproepen om ook eens 

kennis te maken met een andere Carry. 

Mijn conference wordt speels en tegelijker-

tijd nostalgisch. Er komen heel wat idolen van 

mezelf aan bod, die bij vele mensen van boven 

de veertig een belletje zullen doen rinkelen. 

Ik denk onder meer aan Bobbejaan Schoepen, 

Bob Davidse, de TV-serie Bonanza, en nog 

vele anderen…'

INFO

woe 26 november | Matinee | Acaciastraat 1, 

8560 Wevelgem | 14u30 | €10 | Organisatie CC 

Wevelgem | www.ccwevelgem.be 

‘Carry’s Cowboy Conference’

kalendertip



Hoe bellen naar noodnummers? 
Als je een noodnummer moet bellen, bevind je je meestal in een stressvolle situatie. Toch is het belangrijk dat je precieze en juiste informatie kunt 
meedelen aan de operator en dat je zijn vragen kunt beantwoorden.

Probeer voor je de noodcentrale belt het volgende te weten te komen: de juiste locatie, het soort noodgeval en of er gewonden zijn.

VOLG DEZE STAPPEN:

• Vorm het nummer 112 voor de BRANDWEER en AMBULANCE. Vorm 

het nummer 101 voor dringende POLITIEHULP.

• Wacht rustig op antwoord en blijf ook rustig tijdens het gesprek. 

Haak niet in!

• Geef het juiste adres waarnaar de hulpdiensten zich moeten bege-

ven (stad, straat, nummer, kruispunt, jaagpad, speciale toegang, praatpaal, enz.) en 

eventueel wat de gemakkelijkste manier is om er te geraken. Als je 

niet belt vanaf de plaats van het incident, vertel dit dan ook aan de 

operator. Voorkom dat de hulpdiensten nodeloos rondrijden en het 

slachtoffer hierdoor moet wachten op hulp.

• Beschrijf wat er is gebeurd (brand, ongeval, agressie, inbraak, hartaanval, enz.).

• Geef aan of er mensen in gevaar of gewonden zijn en hoeveel.

• Haak niet in vooraleer de operator zegt dat je mag inhaken. De 

operator is getraind in het stellen van de vragen en alle vragen zijn 

belangrijk om zeer snel de juiste hulp ter plaatse te kunnen sturen.

• Hou ook je telefoonlijn vrij zodat de operator je kan terugbellen als 

hij meer informatie nodig heeft.

• Als de situatie zou verergeren of verbeteren, bel dan terug naar de 

noodcentrale om dit mee te delen.

OPGELET!

Bij grootschalige rampen bellen verschillende mensen naar de noodcentrales. In dat geval, zal een operator je enkel vragen om bijkomende bruik-

bare informatie. Als je niet meer informatie hebt, mag je inhaken als de operator je zegt dat je mag inhaken. Zo zijn de telefoonlijnen in de nood-

centrales sneller terug vrij om andere noodoproepen aan te nemen. Als je per ongeluk een noodnummer hebt gebeld, hang dan niet op, maar zeg 

de operator dat alles in orde is. Op die manier is de operator er zeker van dat er geen sprake is van een noodgeval.

Er bestaan op vandaag nog 2 noodcentrales!

VERGEET DUS NIET:

voor dringende medische hulp of bij brand bel je het nummer 112 en voor dringende politiehulp bel je het nummer 101.

112
101

NOODNUMMERS
112
101

BRANDWEER 
EN AMBULANCE
DRINGENDE
POLITIEHULP
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Dit is een initiatief van de provinciegouverneur West-Vlaanderen.



11

Met zijn allen naar de Boekenbeurs
Van 1 tot 11 november loopt in Antwerp Expo weer de Boekenbeurs. Tussen de duizenden boeken is er ook dit jaar recent werk van Wevel-
gemse auteurs te vinden. 

 
BART VAN LOO
Napoleon: de schaduw van de revolutie

Bart Van Loo schuimt deze maanden samen 

met Eddy et les Vedettes de theaterzalen af 

met Une belle histoire, de schitterende show 

bij zijn succesvolle boek over het Franse chan-

son. Eerder schreef hij vol passie over andere 

Franse thema’s: gastronomie en liefde.  Nu 

komt hij met een kanjer van een boek over 

Napoleon, de mythische keizer die vechtend 

door Europa trok en strandde in een drassige 

weide nabij Waterloo. Op de Boekenbeurs zal 

je het boek nog net niet vinden: ‘Geen veld-

slag in het boekenbeursgeweld, wel een aan-

val op de eindejaarsperiode,’ luidt het bij de 

uitgeverij.

 

RIK VANWALLEGHEM 
Op drift 

Rik Vanwalleghem kennen we van tientallen 

boeken over de wielersport, maar deze zo-

mer verraste hij met zijn debuut als roman-

schrijver. ‘Thriller’ staat er op de cover, maar 

dat is 'Op drift' niet helemaal. Het is wel het 

stomende verhaal van een journalist bij wie de 

stoppen doorslaan. Vanwalleghem gooit in het 

boek alle remmen los. In krachtige zinnen en 

ronkende metaforen razen de auteur en het 

hoofdpersonage door het verhaal. 

STEPHANIE COOREVITS 
Love cooking

Bijna-beste hobbykok Stephanie Coorevits 

debuteerde dit jaar met het bijzondere kook-

boek 'Love cooking'. Het is een fraai uitgege-

ven kookboek voor mensen die dromen van een  

hollywoodlichaam, maar niet ten koste van al-

les. Haar ‘gezondige’ keuken balanceert tussen 

gezondheid en zalige zonde. Stephanies pen is 

bovendien even pittig als haar kruidenmixen.

 

FREDERIK VANHAVERBEKE
Excess Returns: a comparative study of the 
methods of the world's greatest investors

Frederik Vanhaverbeke debuteerde met het 

beursboek 'Excess Returns', het resultaat 

van een doorgedreven studie van de manier 

waarop een hele groep topbeleggers de beurs 

klopt. Frederik (4 mei 1973) studeerde af als bur-

gerlijk ingenieur elektrotechniek en werkte 

vele jaren als onderzoeksingenieur aan de 

Gentse universiteit. Na zijn doctoraat werkte 

hij als onderzoeker in Gent en Singapore. Sinds 

2010 is hij obligatiebeheerder bij KBC Asset 

Management in Brussel.

 

‘Ik schreef het boek eerder toevallig,’ zegt 

Frederik. ‘Na enkele ongelukkige investerin-

gen eind jaren ‘90 onderzocht ik systematisch 

en heel grondig hoe topbeleggers de fouten 

vermijden die ik maakte. Toen ik al deze in-

formatie had verzameld met de bedoeling om 

zelf een betere belegger te worden, realiseer-

de ik me dat al die informatie ideaal was om te 

bundelen in een boek.’

 

Het doelpubliek is iedereen die succesvol 

wenst te beleggen. ‘Mijn keuze voor het En-

gels lag eigenlijk in de logica van alle informa-

tie die ik had verzameld. Die was allemaal in 

het Engels. Bovendien is het Engelse afzet-

gebied groter dan het Nederlandstalige.’ Fre-

derik is getrouwd en heeft twee kinderen. ‘Ik 

neem dagelijks de trein naar Brussel, waardoor 

ik toch wel drie uur per dag in de trein door-

breng. Deze treinritten zijn voor mij de ideale 

gelegenheid om te schrijven of om opzoe-

kingswerk voor mijn boeken te doen'.

 

Frederik is de broer van Eveline, die de voorbije 

jaren twee romans publiceerde. ‘Eveline had de 

schrijfmicrobe al van toen ze 11-12 jaar was. Bij 

mij is dit later gekomen, toen ik als onderzoeker 

geregeld artikels moest schrijven. Ik lees zelf 

ook liever non-fiction en daarom zie ik me in de 

toekomst zeker geen romans schrijven.’ Toch 

zijn er nieuwe schrijfplannen: ‘Ik speel op dit 

moment met de idee voor een volgend boek. 

Dit zou dan eerder handelen over toptraders in 

plaats van topbeleggers. Ik heb daar al heel wat 

informatie over verzameld maar moet nu nog 

de tijd vinden om te schrijven.’ 
 
EEN BIBLIOTHEEKBUS NAAR DE BOEKENBEURS 
Op donderdag 6 november organiseert de  
bibliotheek een busreis naar de Boekenbeurs. 
Die dag is er op de beurs een nocturne: de 
beurs blijft open tot 22 uur. Een buitenkansje 
om de stands in alle rust te bezoeken. Boven-
dien zijn er boeiende lezingen in de beursza-
len. Iedereen kan meereizen.

Heenreis: de bus vertrekt om 13u30 op de  

parkeerplaats zwembad Wevelgem

Terugreis: vertrek op de Beurs om 21 uur

Aankomst in Wevelgem: ca. 22 uur

Deelnameprijs: €10 (bus + inkomticket)

Vooraf inschrijven vereist.

1

1

2

3

4

2 3 4

kalendertip

Dit is een initiatief van de provinciegouverneur West-Vlaanderen.
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Zwembaddagen 2014 
Van 14 tot en met 16 november kan je in Wevelgem opnieuw naar de Zwembaddagen.

Dit is het volledige programma:

 VRIJDAG 14 NOVEMBER    KIDSFUIF 

Manu Tytgat (9) was er vorig jaar bij en wil het dit jaar voor geen geld missen:
‘Er waren toen een heleboel activiteiten: er was een groot springkasteel en je mocht al het speelgerief dat je wilde, meenemen in ’t wa-
ter. Er was ook een dj die dansliedjes draaide en we konden dansen in ’t water. Superleuk allemaal.’

Van 17u00 tot 18u15 zijn alle kinderen van het 

3de leerjaar welkom in het zwembad voor een 

spetterende party! Er is hippe muziek en een 

dansinitiatie. 

Van 18u15 tot 19u30 is het de beurt aan het  

4de leerjaar en van 19u30 tot 20u40 aan het 

5de leerjaar.

We sluiten de avond af met een jongerenfuif 

voor tieners van het 6de leerjaar tot en met 

het 2de secundair. Van 20u50 tot 22u00 knalt 

een DJ er op los voor jullie ! 

 ZATERDAG 15 NOVEMBER    WERELDRECORD ONDERWATERBREIEN | SPEELNAMIDDAG | ONDERWATERKAARTEN

Op zaterdag 15 november doet duikersclub de Nereïden een gooi naar het wereldrecord onderwaterbreien. Wil je nog meedoen? Schrijf je dan snel in! 

Geen zin om te breien maar wel zin om onder water te vertoeven? Tussen 10u00 en 12u00 

kan je 4 op een rij of domino onder water spelen. Er is ook een initiatie duiken!

 

Op zaterdagnamiddag is er opnieuw veel waterplezier voor onze jongeren: Van 14u00 tot 

16u45u zorgen we voor extra speelmateriaal in het water. Breng je vrienden mee en leef je 

lekker uit tijdens onze speelnamiddag.

Van 17u00 tot 22u00 kan je onderwaterkaarten dankzij duikclub de Nereïden. 

Wél kaarten maar geen natte kleren? Vanaf 14u00 kan je in sporthal Vanackerestraat bo-

venwaterkaarten.



 ZONDAG 16 NOVEMBER    ONTBIJT- EN APERITIEFZWEMMEN

Ook op zondag 16 november verwachten we jullie allen in het zwembad! Zoals altijd 

zijn we al van 8u00 van de partij tot 12u00. Je kan ontbijt- en aperitiefzwemmen. 

Velen van jullie hebben al een volle spaarkaart verdiend door regelmatig te komen zwemmen,

anderen zullen nog een extra inspanning moeten doen om 6 stempels te verzamelen. 

Nog tot en met zondag 9 november kan je je volle spaarkaart inwisselen!  Vergeet het niet!

Met een volle spaarkaart kan je kiezen voor een ontbijt (met 3 euro opleg) of voor een gratis aperitief na het zwemmen.

Geen spaarkaart bijeen kunnen zwemmen?  Niet getreurd, voor 6 euro kan je aansluiten aan onze ontbijttafels. 

Ontbijt kan van 8u00 tot 10u30. Aperitiefzwemmen van 10u30 tot 12u00.

Tot op de zwembaddagen

Winnaars ‘Week van de Sportclubs’
15 winnaars krijgen elk een waardebon van 15 euro voor een sportkamp of lessenreeks georganiseerd door de Sportdienst. Ze wonnen die door deel 

te nemen aan de diverse activiteiten in het kader van de ‘Week van de Sportclubs’ van 13 tot en met 21 september. Winnaars kunnen hun bon afhalen 

op de sportdienst.

Winnaars: 
Rico Malysse, Michelle Vanhoucke, Naiara Vandenheede, Maxime Braem, Josefien Couckuyt, Liesl Picquart, Nathan Lendire, Soon-Hee Debruyne, 
Lies Willaert, Maxien Couckuyt, Ashley Malysse, Viktor Verlinde, Remi Vermeulen, Noora Vanwalleghem, Benne Parmentier
Proficiat!

Wandel mee dag 11 NOVEMBER 2014

De start is voorzien om 14u00 aan Elckerlyck, Elckerlyckplein 1 in Wevelgem. De groepswan-
deling van 10 km gaat langs rustige straatjes en landelijke paadjes. De natuurliefhebber komt 
dus aan zijn trekken. 

Na de tocht krijgt iedere deelnemer een gratis koffie of chocomelk en een herinnering aan 
de wandeling. 

Inschrijven kan ter plaatse vanaf 13u15. Deelnemen kost 1 euro. Het einde is voorzien rond 
17u00. 

kalendertip
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WEVELGEMNAAR MATHIAS HOLVOET DEED HET NIET VOOR EEN MEDAILLE!

Hij koppelde een persoonlijke uitdaging aan een goed doel. Hij zwom op 16 septem-
ber het Kanaal over voor Mathis Fovel (10). Mathis is het zoontje van een collega van 
Mathias en lijdt aan de ongeneeslijke spierziekte van Duchenne.
www.mathiasholvoet.be
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Zwemmer Louka Vanhoucke sleepte vorig jaar de laatste onderscheiding voor 
sportbelofte in de wacht. 

Wie weet wordt hij dit jaar gehuldigd… Het voorbije sportjaar zwom hij maar 
liefst 5 medailles bijeen.

Nieuwe formule 
huldiging Sportlaureaten 
Zoals elk jaar worden Wevelgemnaars die het voorbije jaar uitzonderlijke sportieve prestaties geleverd hebben of zich achter de sportschermen 

bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, gehuldigd. De viering en huldiging vindt plaats op 23 januari 2015 om 19u30 in CC Guldenberg en wordt in 

goede banen geleid door Sporza-wielerreporter Carl Berteele. Iedereen is van harte welkom op de huldiging en de aansluitende receptie.

Dit jaar krijgt de sportreceptie een facelift. De verkiezingen in de verschillende categorieën vallen weg. Enkele laureaten zullen door Carl geïnter-

viewd worden maar iedereen die zijn of haar kandidatuur ingediend heeft, zal gehuldigd worden. Tijdens de huldiging zullen een tiental clubs of 

personen eens extra in de schijnwerpers gezet worden voor hun prestatie.

WIE KOMT IN AANMERKING

Alle winnaars van een gouden medaille of een kampioenstitel (individueel of in groepsverband) behaald op provinciaal, nationaal of internationaal niveau 

tijdens het sportseizoen 2013-2014.

OPROEP KANDIDATEN

Ken je een Wevelgemnaar of Wevelgemse club/groep die het verdient om gehuldigd te worden?Of ben je zelf kandidaat?

Stuur dan jouw/zijn/haar kandidatuur door naar de Sportdienst Wevelgem, Vanackerestraat 16 of mail ze door naar sportdienst@wevelgem.be ten 

laatste tegen vrijdag 12 december.

Alle groepen en individuen worden op het einde van receptie gehuldigd en krijgen een aandenken als erkenning. 

Aanwezig zijn op de uitreiking is verreist.
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Boekbaby's lezen vanaf de wieg
Bibliotheek Wevelgem werkt sinds oktober voluit mee 

aan de actie Boekbaby’s van Stichting Lezen en Kind & Gezin.

Je kan kinderen niet snel genoeg in aanraking brengen met boeken. 

Zo krijgen ze snel interesse voor lezen, verhalen en boeken en gaan ze 

dat als iets leuks beschouwen. Want lezen doe je niet alleen omdat 

het nu eenmaal moet, maar vooral omdat het erg prettig is! 

Kinderen die vroeg kennismaken met boeken zijn ook snel taal-

vaardig, kunnen sneller lezen en beter rekenen. Samen in een 

boekje kijken, plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes  

leren kennen, verhaaltjes vertellen en beluisteren, haalt 

bovendien de band tussen ouders en kinderen aan. Het 

is 'quality time', goed voor een levenslange herinnering aan 

warme momenten en geborgenheid.

Sinds 1 oktober krijgen baby’s vanaf 6 maanden via het consul-
tatiebureau van Kind & Gezin een Boekbaby-tas met daarin een 

knisper- en een kartonboekje. Als ze 15 maanden oud zijn, 
ontvangen de ouders van Wevelgemse peuters een 

uitnodiging om een boekenpakket te komen af-
halen in de bib.

INFO

• bibliotheek@wevelgem.be

• te. 056 43 35 50

In het jubileumjaar 'GULDENBERG 1214' 
verschijnt ‘800 jaar Cîteaux in Zuid-West-
Vlaanderen’
                  
Het boek is een globale studie over opeenvol-
gende abdijvestigingen tussen 1214 en 1797.
• Guldenbergabdij, respectievelijk in Moor-

sele, Wevelgem  en Kortrijk
• Groeningeabdij, respectievelijk in Marke, 

Kortrijk-Buiten en binnen de stad Kortrijk
• Abdij van Marquette (Rijsel), in  Aalbeke
• Abdij van Ravensberg (Watten) , in Deerlijk 

en Harelbeke

Jan Van Acker situeert en analyseert 800 jaar 
Cîteaux als uitzonderlijke vorm van kerkelijk 
leven, kunst en cultuur in onze regio.
Philippe Despriet bespreekt in deel 2 de 8 
abdijvestigingen in onze streek. 

Hij behandelt naam en oorsprong, bronnen 
en basispublicaties, abdijkerk en abdijge-
bouwen, abdissen, het feodale kader, de 
religieuze uitstraling, de archeologische 
opgravingen, enz.

Het boek is nr. 88 in de reeks “Archeologi-
sche en historische monografieën van Zuid-

West-Vlaanderen”.  Intekenen kan door 20 
euro over te schrijven voor 30/11 op:

• BE 90 0682 0113 0032 van De Meiboom, 
Gullegem - J Debusseré 056 42 76 55

• BE 80 4685 3582 9177 van Wibilinga Heem-
kring vzw, Wevelgem-Moorsele - L. Corne 
056 32 36 21

                             
Je kan je boek komen afhalen op de voor-
stelling van het boek op zondag 21 december 
om 10u00 in CC  Guldenberg.

800 jaar Cîteaux
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Elckerlyc 1 jaar
Ouderenzorg- en dienstencentrum

De bewoners van het woonzorgcentrum verhuisden van Ter Mote naar de nieuwbouw op het Elckerlycplein (tussen Artoisstraat en Parkstraat). In datzelfde 

gebouw opende begin mei 2014 het dienstencentrum. Een dienstencentrum wil een ontmoetingsplaats zijn voor de thuiswonende inwoners van 

Wevelgem. Kom gerust eens langs om te ontdekken wat wij voor jou kunnen betekenen.

LAAT JE VERRASSEN IN HET DIENSTENCENTRUM ELCKERLYC…
Stap eens binnen in het dienstencentrum Elckerlyc en laat je verrassen in het restaurant met een lekkere maaltijd, het uitgebreide aanbod aan 

activiteiten en cursussen en de handige diensten. Het dienstencentrum is bovendien een ideale plek om mensen te leren kennen.

WAT KUN JE ALLEMAAL VINDEN IN HET DIENSTENCENTRUM?
• Lekkere maaltijd voor € 8.

• Interessante en leuke activiteiten: het maandblad De Wegwijzer met 

meer informatie is gratis te verkrijgen.

• Handige diensten :

• aan een betaalbare prijs: vervoer, hulp bij boodschappen, 

bad of douche, haarverzorging, gebruik kineruimte

• gratis: wegwijs in administratie, computerassistentie, 

bloeddrukmeting en weging, huisbezoeken aan mensen 

met weinig sociale contacten.

WIE IS WELKOM IN HET DIENSTENCENTRUM?
Gezien de aard, het tijdstip en het tempo van de activiteiten, richten we 

ons naar senioren.

INFO
• Dienstencentrum Elckerlyc, Elckerlycplein 1 in Wevelgem

• tel. 056 43 55 10

• Centrumleider Anne Vanhove 

• www.ocmwwevelgem.be/elckerlyc

Word vrijwilliger en gun jezelf de bijzondere ervaring waarin je het verschil 

kan maken voor zoveel mensen. Vrijwilligers zijn cruciaal in de werking van 

Elckerlyc. Daarom willen we een goede vrijwilligerswerking uitbouwen. 

INTERESSE IN VRIJWILLIGERSWERK? 
Maak een afspraak met de centrumleider van het lokaal dienstencen-

trum of de ergotherapeute van het woonzorgcentrum of mail je ge-

gevens door naar elckerlyc@ocmwwevelgem.be

Openbaar onderzoek waterplannen

Nog tot 8 januari 2015 liggen de ontwerpen 

van stroomgebiedbeheerplannen voor Schel-

de en Maas 2016-2021 in openbaar onderzoek. 

Dit lijkt misschien op het eerste zicht een ver-

van-mijn-bed-show, maar het is belangrijk 

om te bepalen hoe de toestand van waterlo-

pen en grondwater verbeterd zal worden en 

wat we moeten doen om ons beter te be-

schermen tegen overstromingen. 

Sommige onderdelen van dit plan hebben 

ook een lokale impact. Alle plannen die met  

water te maken hebben, worden in deze pro-

cedure immers gebundeld. Ook de lokale  

zoneringsplannen, die vastleggen in welke 

zone in de gemeente nog riolering voorzien 

wordt of waar niet, worden geactualiseerd. 

Ook voor Wevelgem zijn, heel beperkt, een 

aantal wijzigingen voorzien. De betrokken be-

woners worden hiervan persoonlijk verwittigd. 

Op www.volvanwater.be krijg je een overzicht 

van de plandelen en acties die voor de ge-

meente relevant zijn. Via geoloketten kom je 

te weten welke acties in jouw buurt gepland 

zijn of hoe en wanneer het afvalwater in je 

straat gezuiverd wordt. Je vindt er ook een 

wegwijsfolder en iedereen kan zijn opmerkin-

gen of bezwaren formuleren via het digitaal 

inspraakformulier. 
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Schatten 
op zolder 

DE COLLECTIE VAN DE GEMEENTE WEVELGEM 
28/11 TOT 14/12 IN OC DE CERF

De gemeente Wevelgem verzamelde doorheen de jaren een mooie 
collectie kunstwerken. Vroeger gebeurde dit eerder sporadisch ter 
gelegenheid van een gemeentelijke viering zoals Moorsele 950 of 
Wevelgem 800. Soms schonk een kunstenaar een werk of kocht de 
gemeente een werk van een verdienstelijk plaatselijk kunstenaar. 

Vanaf 2008 is voor het eerst sprake van een systematisch aan-
koopbeleid als steun aan lokale kunstenaars. Recenter worden 
ook gerichte opdrachten uitgeschreven om kunst in het openbaar  
domein te integreren. Denk maar aan ‘In Tune’ (Anne-Marie van Kerckho-

ve) dat ’s avonds de Porseleinhallen verlicht of de indrukwekkende  
‘Motard’ (Kris Seynhaeve) in de inkomhal van het cultuurcentrum.

In zijn geheel beschikt Wevelgem nu over zo’n vijftigtal werken. 
In een tentoonstelling willen we die bekende en minder bekende 
werken samenbrengen. Een eclectisch overzicht van (hoofdzakelijk) 
Wevelgemse kunst.  Na de tentoonstelling zal een selectie van de 
werken uit de tentoonstelling doorheen de verschillende openba-
re gebouwen circuleren.  Kwestie van iets moois te ontdekken als 
je een reispas haalt, een boek leent of op een voorstelling wacht 
in het cultuurcentrum.

INFO
• Opening tentoonstelling: vrijdag 28 november om 20u00 in OC 

de Cerf, Kerkstraat 1, Gullegem
• De tentoonstelling is gratis te bezichtigen van 28 november tot 

14 december .
• Op week- en zondagen van 9u00 tot 12u00, woensdag, zater-

dag en zondag ook van 15u00 tot 18u00.
• Org. CC Wevelgem i.s.m. Culturele Raad

Wil je graag een opening van een tentoonstelling bijwonen? 
Schrijf je in op onze gastenlijst. Meer info in het cultuurcentrum: 
tel. 056 43 34 95 of cultuurcentrum@wevelgem.be.

Le Petit Belge

Karen Dewaele

An Tijtgat

Kris Seynhaeve en Karl Verscheure

Giampaolo Amoruso

Annelies Tyberghein

Johan Lapere

Riet Vandecasteele

kalendertip
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De wonderjaren van 
Rik Vanwalleghem
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Op donderdag 27 november organiseren 
bibliotheek en cultuurcentrum Wevel-
gem een bijzondere gespreksavond met 
Rik Vanwalleghem. Rik is bij het grote 
publiek gekend als wielerjournalist en 
directeur van het Centrum Ronde van 
Vlaanderen in Oudenaarde. Vorige zo-
mer verraste hij met zijn spraakmakend 
romandebuut ‘Op drift’.

Wie Rik tijdens zijn jeugdjaren in Wevelgem 

kende, herinnert zich een speelse rebel die 

graag tegen heilige huisjes schopte. Binnen-

kort ruilt Rik het ouderlijk huis in de Rote-

rijstraat voor een woning aan de Brugse Reien. 

‘Ik heb eigenlijk nooit problemen gehad om 

iets achter mij te laten’, zegt hij.

Rik werd in 1952 geboren en groeide op in de 

Roterijstraat, in het huis waar hij vele jaren later 

weer kwam wonen. ‘De straat en de buurt leken 

toen helemaal niet op wat ze nu zijn. De straat 

liep dood en er was veel open ruimte. En alles

rook er naar vlas: er was een zwingelkot, een 

vlasschuur, een roterij. Samen met mijn zussen, 

neven en nichtjes speelde ik tussen de hooimij-

ten en de vlaskapelletjes en joegen we op kik-

kers rond de Perremeersbeek. Ik herinner me 

nog de altijd op de loer liggende boerin Madelei-

ne die ons geregeld op haar crèmekleurige fiets 

achterna zat toen we weer in haar weide hadden 

gespeeld.’ Rik hield er een vreemde hobby op 

na. ‘In mijn slaapkamer kweekte ik spinnen, die 

webben maakten in het raamkozijn. Zeer mooie 

exemplaren, peergroen, wijnrood… Ik voedde ze 

met vliegen en paardenmuggen.’

Rik liep school in het Sint-Pauluscollege dat toen 

nog maar net was opgericht in dat hallucinante 

Joegoslavische paviljoen. Hij had er les van ico-

nische leerkrachten als Roger Duhamel, Norbert 

Moreel en Rudy ‘Tarzan’ Verschoore. ‘Hilarisch 

waren de lessen seksuele opvoeding van de 

priester-leraar Georges Dujardin,’ lacht hij.

Rik was ook actief in de plaatselijke chiro-

jeugd. ‘Het waren boeiende tijden. Midden 

de jaren ’60: we hadden lang haar (tot net over 

onze oren!) en we droegen jeansbroeken die we 

onderdompelden in bleekwater. We kwamen 

in verzet tegen alles wat naar gezag rook. Het 

was verboden om te verbieden. Ik werd ook 

leider in de chiro, maar dat duurde maar vijf 

weken. Ik wou geen uniform dragen en zonder 

mocht niet van de toenmalige proost. Maar je 

kon na de chiro toch niet met korte broek in de 

jeugdclub verschijnen? Zo geraak je toch niet 

aan een lief? En als ik na de chiro eerst naar 

huis ging, mocht ik van mijn ouders het huis 

niet meer uit…’

Rik beleefde zijn wonderjaren. ‘Alles was vrij-

heid - blijheid. We richtten onze eigen heilig-

dommen in: het Zwingelkot in de Nieuwstraat 

en Den Gouden Os in de Lode de Boningestraat. 

In Jeugdclub Ten Goudberge was ik met enkele 

vrienden DJ Piete Kantropus. Ik had een mooie 

platencollectie die helaas in de vlammen op-

ging tijdens een grote brand in het jeugdhuis.’

Na zijn humaniora in het Sint-Jozefscollege 

in Kortrijk wou Rik theater studeren aan het 

Brusselse RITCS. ‘Daar had mijn vader geen 

oren naar. Mijn jongste zus had al een artiest 

in de familie gebracht en hij wou er niet nog 

één. Ik trok naar de Kulak om Germaanse filo-

logie te studeren, maar die studie viel me erg 

tegen. Het volgende academiejaar schreef ik 

me in aan de Gentse universiteit. Ik zou bio-

loog worden’.

Dat diploma leidde hem naar een verplichte 

job bij de Rijksdienst voor Monumenten en 

Landschapszorg. ‘Ik moest landschappen in-

ventariseren en regelmatig moest ik rappor-

ten voorstellen aan een selectiecommissie. 

In een rapport schreef ik eens dat er bij een 

vijver bestaande vogels als de grote trap en de 

kleine trap broedden. Ik voegde er de roltrap 

aan toe… Ik kreeg er geen opmerking over en 

toen wist ik het heel zeker: geen kat die mijn 

rapporten las.’

Na een nachtje stappen reed Rik met een 

vriend halsoverkop naar het jazzfestival in 

Montreux. Terug thuis las hij een vacature in 

een krant die hem naar een baan als journalist 

bij de Vlaamse Uitgeversmaatschappij leidde. 

Hij versloeg er eerst volleybal en zwemmen, 

maar al snel kwam hij terecht bij het wielren-

nen. ‘Het is met voorsprong de rijkste sport 

om over te schrijven. Feit en fictie, goed en 

kwaad: het ligt er allemaal zo dicht bij elkaar. 

Ik versloeg alle wedstrijden en leefde vele ja-

ren een nomadenbestaan tijdens de Ronde 

van Frankrijk. Maar ik versloeg ook Paris-Da-

kar en dat was qua avontuur minstens even 

sterk. Later werd ik hoofdredacteur van Het 

Nieuwsblad en pr-verantwoordelijke van de 

Domo-wielerploeg, maar uiteindelijk kwam 

ik toch snel weer bij mijn grote passie terecht. 

Ik schreef liever over de sport en werd mede-

werker en columnist bij De Standaard’.

Het Centrum Ronde van Vlaanderen in Ou-

denaarde was op sterven na dood toen Rik 

er zijn schouders onder zette. ‘Het duurde 

tien jaar om het museum op de kaart te zet-

ten. Maar nu draait het op volle toeren. Voor 

mij is het thuiskomen. De journalistiek en de 

krantenredactie waren hard werk. Ik voelde 

me steeds meer manager en dat was niet echt 

wat ik wou. Het Centrum is een beetje als de 

jeugdclub of het Zwingelkot, maar dan op 

professionele basis. Ik kan er mijn eigen ding 

doen. Elk jaar organiseer ik op de vooravond 

van het klassieke wegseizoen de Nacht van de 

Flandrien. Die avond, als ik spreek met renners 

en organisatoren en al eens grappen en grol-

len met hen uithaal, voel ik me thuis als een vis 

in het water. Dan kom ik dicht bij mijn eerste 

liefde: het podium. Want acteur in Thuis: dat 

was ik nu echt graag geweest!’

DE BIECHT VAN RIK VANWALLEGHEM
Mieke Dumont (Focus & WTV) is gastvrouw en 
spreekt over de jeugdjaren, het journalisten-
leven, de wielerfascinatie, het romandebuut 
en de schrijfplannen van Vanwalleghem. On-
verwachte en verrassende gasten voegen 
zich in het gesprek. Rik gaat te biecht maar 
betreedt ook zelf de preekstoel. Een ge-
spreksavond met pit én met muziek!

INFO

do 27 november | 20uu15 | OC- De Stekke 

Moorsele | €10 | Kaarten in cultuurcentrum | 

Organisatie: bibliotheek en cultuurcentrum 

Wevelgem 

kalendertip

Rik

‘‘Ik was nu het liefst acteur in Thuis geweest!’’



20

Digitale opzoekingen begraafplaatsen
De gemeente beschikt over 4 gemeentelijke begraafplaatsen: Wevel-
gem Moorselestraat (nieuwe begraafplaats), Wevelgem Menenstraat (oude be-

graafplaats), Moorsele Caesar Gezellestraat en Gullegem Bankbeekstraat.  

Via ‘www.wevelgem.be/begraafplaatsen’ kan je de ligplaats van  
graven op deze begraafplaatsen opzoeken:
1. kies een begraafplaats en geef (een deel) de naam op: verschillende 
gevonden gegevens worden getoond.  Met een eenvoudige klik wordt 
de ligplaats aangeduid van het graf dat je zoekt.  Deze manier van  
zoeken kan ook indien je niet weet op welke begraafplaats het graf 
ligt.  In dat geval kies je geen begraafplaats.  In plaats van op naam kan 
je ook zoeken op overlijdensjaar. 
2. kies een begraafplaats en klik op een graf: op die manier krijg je de 
gegevens van de overledene(n).

De toepassing is ook mobiel (smartphone, tablet) rechtstreeks raad-
pleegbaar via ‘begraafplaatsen.wevelgem.be’. Het zoekprogramma 
‘geo-loket begraafplaatsen’ werd uitgewerkt in samenwerking met 
de Intercommunale Leiedal. Alles werd in het werk gesteld om juiste  
gegevens ter beschikking te stellen. 

INFO OF EEN FOUT OPGEMERKT
burgerzaken@wevelgem.be

Herdenkingen Wapenstilstand
ODE AAN OORLOGSSLACHTOFFERS

De elfde november is een dag waarop de wereld de slachtoffers van oorlog herdenkt. 2014 is het eerste jaar van de herdenking 100 jaar Eerste We-

reldoorlog. Dat zorgt er voor dat de komende Wapenstilstand een bijzonder symbolisch kantje krijgt.

WEVELGEM
VOS Lode De Boninge organiseert op 11 no-

vember om 11u00 een herdenkingsmis in de 

St.- Hilariuskerk. Aansluitend trekt men in 

stoet naar het monument voor de Wevel-

gemse gesneuvelden aan het gemeentehuis. 

Gevolgd door een verbroedering.

GULLEGEM
Vanuit de culturele raad werd een vernieuwd 

programma uitgewerkt, i.s.m. de lokale  

muziekkorpsen, de basisschool, de parochie 

en verenigingen. 

10u00 gebedsdienst in de Sint-Amanduskerk 

met voorlezing uit de oorlogsdagboeken van 

Gullegemnaars, een passend muzikaal inter-

mezzo en jeugdige tekeningen over oorlog.

10u50 herdenking aan het oorlogsmonument 

met neerlegging van kransen en de afroe-

ping van de plaatselijke oorlogsslachtoffers 

uit 1914. Tijdens het herdenkingsmoment zal 

het centrum kortstondig verkeersvrij gemaakt 

worden, uit respect voor de herdachte slacht-

offers en de ceremonie.

MOORSELE 
Optocht vanaf 10u15 van het Sint-Maartenplein, 

onder muzikale begeleiding. Kransneerlegging 

en aansluitend verbroedering in De Klokke. 

Iedereen welkom.
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 Vrijwillige chauffeurs gezocht 

Rij je graag met de wagen? Heb je wat tijd over? Kom je graag in 

contact met mensen en help je graag iemand? Dan ben jij de ge-

knipte persoon om het team van de Minder Mobielen Centrale te 

versterken!  We hebben al een twintigtal enthousiaste vrijwilligers, 

maar onze Minder Mobielen Centrale is dringend op zoek naar bij-

komende vrijwilligers die minder mobiele senioren willen vervoeren 

naar bv. de markt, de dokter,...

We geven je graag meer informatie over de mogelijkheden, de aan-

geboden verzekeringen (omnium en Burgerlijke Aansprakelijkheid) en de ki-

lometervergoeding. Heb je interesse? Aarzel niet en neem contact 

met ons op:

• lokaal dienstencentrum Het Knooppunt in Gullegem: tel. 056 43 20 80

• lokaal dienstencentrum Elckerlyc in Wevelgem: tel. 056 43 55 10

• MO2 in Moorsele: tel. 0470 93 67 67

 De Grote Verkeersquiz 

FRIS JE KENNIS VAN DE WEGCODE OP MET DE GROTE VERKEERSQUIZ

Vorig jaar deden meer dan 65.000 mensen de Grote Verkeersquiz. 

Zin om het verkeersgevecht aan te gaan? En meteen je kennis over 

de wegcode een beetje op te frissen? Neem de handschoen dan op 

en quiz mee op www.degroteverkeersquiz.be! 

Quizzen kan van 20 oktober tot 30 november. Je krijgt 20 meerkeu-

zevragen voorgeschoteld over de wegcode, kwetsbare weggebruikers, 

verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit. Wie minstens 14 op 20 haalt, 

maakt al kans op een prijs! De hoofdprijs is een reischeque van 1000 

euro! Ontdek alle andere prijzen op www.degroteverkeersquiz.be.

Erik Van Looy en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde wensen je al-

vast veel succes!

 Tentoonstelling originele kerststallen  

De dagen worden korter, de bladeren verkleuren en vallen  

verschrompeld neer, de verwarming wordt hoger gezet, stilaan 

dromen we van de winter en de sfeervolle kerstperiode.

Om de kerstsfeer in ons huis binnen te halen, organiseren we van 11 

tot en met 14 december in Het Gulle Heem een tentoonstelling van 

originele kerststallen. We zoeken ook nog een aantal kerststallen. 

Heb jij een erfstuk in je bezit of staat er op zolder nog één of an-

der exemplaar verborgen? We geven ze een mooie plaats in onze  

tentoonstelling. Een modern kunstwerk, een origineel gemaakt  

exemplaar door grootvader, een kerststal uit een Afrikaans of Azia-

tisch land,… alles is welkom, als de kerststal maar in het oog springt. 

Heb je een bijzondere kerststal en ben je bereid om deze in veilige 

omstandigheden aan het publiek te tonen, neem dan contact op 

met  Stine of Hannelore of bel naar 056 43 20 80.

 Blue Assistant worden: een kleine moeite 

Blue Assist is een project dat het voor iedereen met een ondersteu-

ningsvraag mogelijk moet maken op een geruste manier mee te 

doen aan het openbare leven. 

Blue Assist is in de praktijk een icoon met een hulpvraag. ‘Ik toon een 

vraag, jij kunt mij helpen.’ Het icoon helpt de verbinding te maken 

tussen de hulpvrager en een burger/hulpbieder (voorbijganger, winkelier, 

buschauffeur, ober, loketbediende, …). De vraag maakt duidelijk welke nood 

de persoon heeft, (vb. “Stopt deze trein ook in Aalter?”) en helpt hem of haar 

om dagdagelijkse dingen alleen te durven doen. De bus nemen, bood-

schappen doen, een cd kopen, …

Een kleine moeite voor een wereld van verschil. 

Word zelf Blue Assistant: schrijf je in via www.blueassist.eu.

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

kalendertip
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 www.wevelgem.be/uitinwevelgem · oktober 2014
Jouw activiteit in de infokrant? Vul hem in via het aanvraagformulier op www.wevelgem.be/infokrant.

uitinwevelgem

OKTOBER

VR 31 OKTOBER
THEATER | ‘DE BUITENKANT VAN MENEER 
JULES’  

 

Ontroerende theatermonoloog over liefde en 
afscheid (Kurt Defrancq /auteur Diane Broeckhoven)

19u00 | Aula Crematorium Uitzicht, Ambassa-
deur Baertlaan 5 in Kortrijk | gratis | inschrijven 
via site | tel. 056 28 29 30 | info@crematori-
umuitzicht.be | www.crematoriumuitzicht.be

NOVEMBER

WOE 5 NOVEMBER
FILM | TOT ALTIJD

 

Dit op ware feiten gebaseerd verhaal van Mario 
Verstraete is een ontroerende film over vriend-
schap en dood. De film begint met een her-
kenbare scène: vier vrienden die samen tegen 
kernwapens vechten. Waarna het leven voor 
elk van hen een eigen weg gaat. Tot Mario ge-
troffen wordt door multiple sclerose en strijd 
voert voor het recht op euthanasie en de vier 
herenigd worden... 
14u30 en 20u15 | CC Guldenberg | €6 | Tickets: 
056 43 34 95 | cultuurcentrum@wevelgem.be 
CC Wevelgem i.s.m. Ouderenraad, Cel Welzijn 
LDC Elckerlyck en LDC Het Knooppunt

VR 7, ZA 8 & ZO 9 NOVEMBER

THEATER | HET KAARTENHUIS
Een lach en een traan, en veel humor door relatie- 
en generatiestoornissen ! Wordt het huis ooit ge-
bouwd? Of blijft het een kaartenhuis?  Uiteindelijk 
komt het allemaal nog goed, maar hoe?
Vr, Za 20u00 – Zo 18u30 | OC De Stekke | €7 
Kaarten via Willy Haezebrouck  tel. 056 41 20 11 
tel. 0498 60 98 61 of marc.masselis@busmail.
net | www.toneel-hoger-op.be

ZA 8 NOVEMBER
MUZIEK | EIN DEUTSCHES REQUIEM
Het Gents Madrigaalkoor brengt ‘Ein Deut-
sches Requiem’ van Johannes Brahms met so-
praan Hilde Coppé, bariton Josep-Ramon Olivé 
Soler, vierhandige piano: Hans Ryckelynck & 
Hein Boterberg. Dirigent is Johan Duijck.
20u00 | Sint-Hilariuskerk Wevelgem @ | €12/15 
Kaarten via Luc Corne tel. 056 32 36 21 of cor-
neherman.luc@telenet.be

WOE 12 NOVEMBER
LEZING | IJZEREN OOGST 
Een eeuw na het uitbreken van de Eerste We-
reldoorlog reisde de jonge historicus Korneel De 
Rynck door Europa, langs de belangrijkste plaat-
sen van de oorlog. Hij vond overal sporen terug, 
bezocht monumenten en begraafplaatsen en 
sprak met gepassioneerde kenners. Naar aanlei-
ding van zijn boek ‘IJzeren Oogst’ komt Korneel 
De Rynck vertellen over zijn bijzondere reis.
20u15 | CC Guldenberg | € 5/4 | Bibliotheek We-
velgem i.s.m. Davidsfonds

VR 14, ZA 15 & ZO 16 NOVEMBER

FEEST | BASCUULFEESTEN MOORSELE
VR: The lumbers, Nirvana, Artic mokeys, Sam 
De Bruyn , Simple Pigeons 
ZA: Winnaar DJRally, Peter Phan, Growzy, 
Freaquency, Maddis, Snes, Bonnes  Muziekcar-
roussel ,DJ Pablo
ZO: Plaklint, Lange leegte + eetfestijn met 
stoofvlees en frietjes
Kaarten: Den Travier (Ledegem), Den Duvel (Gul-

legem) JC Ten Goudberge (Wevelgem) en JH Den 
Bascuul (Moorsele) | tel. 0499 66 96 69 | dimas.
lagrou@hotmail.com

ZA 15 NOVEMBER
NATUUR | DAG VAN DE NATUUR 2014 

 

Help mee de wilgen te knotten, takken te ver-
zamelen en een takkenwand op te bouwen. 
Voorzie laarzen en werkschoenen.
9u00 tot 16u00 | Bankbeekvallei, Daalstraat 
Gullegem | Natuurpunt zorgt voor picknick en 
drankje als je vooraf inschrijft bij Patrick Ghey-
sens | tel. 056 41 77 22 of gheysens.foulon@
skynet.be

ZA 22 NOVEMBER
FEEST | GOURMET & BOWLING 
(21+ met een beperking) 

 

Hou je van lekker eten? Of liever een partijtje 
bowling? Met deze activiteit hoef je niet te 
kiezen! Eerst vullen we onze buik met een lek-
kere gourmet en nadien genieten we van een 
spelletje bowling.
18u30 tot 21u15 | Kentucky bowling,  Menens-
traat 425, Wevelgem | € 37 | inschrijven: 056 35 
30 17 of info@destroom.be | www.destroom.be

ZO 23 NOVEMBER
MUZIEK | APERITIEFCONCERT SAX-AU-FOND
Aperitiefconcert ten voordele van Calcutta 
Sponsor Aid met het ensemble SAX-AU-FOND.
10u30 | Theatercentrum, Poststraat 15, Gulle-
gem | €8/10 | Inschrijven bij Greta Vermeersch

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



tel.056 42 15 90 of hugo.demunster@skynet.
be | www.calcuttasponsoraid.be 

ZO 23 NOVEMBER

SPORT | 3DE GASTON REBRY VELDTOER-
TOCHT 
Mountainbiketocht van 28 of 45 km. De rit is 
bewegwijzerd en er is bevoorrading voorzien. 
De 28 km-tocht is voor het grootste gedeelte 
de bestaande Gaston Rebry route. Voor jong 
en oud. Bedoeling is de mensen te doen fiet-
sen via landelijke wegen, boswegeltjes en on-
verharde baantjes.
Start tussen 8u00 en 11u00 | De Schelp | In-
schrijven ter plaatse | tel. 0479 22 91 37 | wou-
terpetra@skynet.be | MTB Osantus Wevelgem

ZA 29 NOVEMBER

FAMILIE | SINTERKLAASFEEST
Sinterklaas en Hoofdpiet komen naar Ter 
Wijngaard. Sinterklaas zal een mooi cadeau en 
lekker snoep meebrengen voor elk ingeschre-
ven kindje. Gevolgd door heerlijke chocolade-
melk en lekkere klaaskoeken.
Ter Wijngaard, Kastanjestraat 7, Wevelgem  
€8/5 | Inschrijven kan tot 7/11. | tel. 0488 72 13 
44 of dupont.kain@hotmail.com

ZA 29 NOVEMBER
FAMILIE | IEDER KIND EEN SINT   

 

Kwb draait met de actie de rollen voor één 
keertje om: we vragen de kinderen om ditmaal 
één stuk speelgoed mee te geven met de Sint. 
Op deze manier vraagt kwb niet alleen aan-
dacht voor de stijgende armoede en ongelijk-
heid in ons land maar probeert kwb actief een 
handje te helpen.
10u00 tot 12u00 | Zaaltje Ter Beke achter kerk van 
Gullegem | tel. 056 41 43 95 of francis.lechantr@
telenet.be | Kristelijke Werknemers Bond

ZA 29 NOVEMBER
SPORT | ZWEMMEN, PLONZEN EN SPETTEREN

 

  
(voor kids met beperking van 3,5 tot 14 jaar en zusjes en 

broertjes) Naast de vakanties waarin onze in-
clusieve speelpleinwerking Kasper doorgaat, 
wordt er maandelijks een activiteit georgani-
seerd voor de kids van Wevelgem. Deze maand 
gaan we zwemmen in ‘t Badhuis in Menen! Leg 
dus jullie zwemkledij en handdoek al maar 
klaar!
14u00 tot 16u15 | Ingang ’t Badhuis,  Slui-
zenkaai 78, Menen | €5 | inschrijven: 056 35 
30 17 of trish.berten@destroom.be | www.
destroom.be

ZA 29 NOVEMBER

SPORT | 15DE STEKSELTOCHT 

 

  

Herfst in het land, wandelen is plezant. Speci-
aal voor de jubileumeditie een nieuw parcours 
richting 't Hoge & Heule. Mooie landelijke 
streek, met onderweg een gratis degustatie 
van warme Italiaanse kruidenwijn. Verzorgde 
rustposten, ook op de kleinste afstand. 
Start vanaf 8u00 tot 15u00 - aankomst voor 
18u00 | OC de Cerf | 7-14-20-25-30 km. | tel. 
0476 30 28 17 of marc.masselis@busmail.net | 
www.bloggen.be/7mijl_stappers

DECEMBER

WOE 31 DECEMBER
FEEST | OUDEJAARSFEEST 

 
Geen zin om oudejaarsavond alleen door te 
brengen? Kom dan naar het oudejaarsfeest van 
de gemeentelijke ouderenraad. Na een aperitief 
met hapjes en een feestmaaltijd is er nog tot 
1u00 een gezellig samenzijn. Busvervoer vanuit 
Moorsele en Gullegem mogelijk (€5). 
18u30 | Porseleinhallen | €25 (inwoner groot-

Wevelgem)| €40 | inschrijven: tel. 056 43 35 27 
welzijn@wevelgem.be

We publiceren jouw activiteit graag 
in onze kalender, maar er gelden wel 
een aantal beperkingen. 

Wat kunnen we niet publiceren?
• Activiteiten competitiekalender

• Puur commerciële activiteiten 

zonder gemeenschapsvormend 

karakter

• Activiteiten enkel voor leden

*De redactieraad behoudt het recht 
om op basis van beschikbare ruime 
items niet te publiceren.

*Bij selectie wordt rekening gehouden 
met de chronologie van aanvragen.

JOUW ACTIVITEIT IN DE KALENDER?
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Colofon verantwoordelijke uitgever Marie De Clerck, schepen, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem, GSM 0475 49 65 53, 

E marie.declerck@wevelgem.be | redactie, lay-out & grafisch ontwerp  Cel Communicatie, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem,

E communicatie@wevelgem.be | Drukwerk Drukta, www.drukta.be

Contacteer je gemeente
   Gemeentebestuur

    Vanackerestraat 16

    8560 Wevelgem

    056 433 400

    gemeentebestuur@wevelgem.be

    www.wevelgem.be

    @Wevelgem8560 · #Wevelgem

    www.facebook.com/wevelgem8560

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

    0903 922 48 (€ 1,5/ minuut)

    geowacht.be

Huisartsen 

Centraal oproepnummer    056 40 47 48

Tandartsen 
Centraal oproepnummer    090 33 99 69

De tandarts is beschikbaar in het weekend en op 

feestdagen van 9u00 tot 18u00

politiezone Grensleie
Centraal oproepnummer    056 51 01 11

BIN Wevelgem
Volg de berichten van het BuurtInformatieNetwerk 

www.bin-wevelgem.be 

    @Wevelgem8560 

Meldpunt
Meldingen en klachten

    056 433 433

    meldpunt@wevelgem.be

@

@

Breng jij onze gemeente in beeld?

Plaats je foto's op instagram, twitter en facebook 

met hashtag

#igwevelgem 
en wie weet haalt jouw foto onze fotomuur.

@Steven_Lapauw_Radio 
Roubaix_ op weg nr huis

@Kjellvhw_Goedemorgen!

@Happiness_outdoors
_ a sea of clouds

@Seelseynhaeve_Eindeloos 
wandelplezier_Bergelen

@Kjellvhw_zonsopgang_a19

@jelledemeulemeester_Thank 
you indian summer

@xxxlotjeXX


