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Spreekt je aan
WEVElGEM

Bibliotheekweek

Wevelgemse bedrijven 
openen hun deur
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INHOUD

GEMEENTERAAD
Hierbij vind je een selectie uit de voorbije gemeenteraad. De volledige verslagen van de openbare zitting vind je terug op 
www.wevelgem.be/verslaggemeenteraad. Je kan deze ook inkijken in het gemeentehuis van elke deelgemeente en in 
de bibliotheek en haar filialen. Het openbaar gedeelte van de gemeenteraad kan je bijwonen. De volgende zitting vindt 
plaats op vrijdag 11 oktober 2013 om 18u30 in de raadzaal van het ‘Oud Gemeentehuis’ (Grote Markt 26).

Biometrische gegevens in paspoorten en bepaal-
de vreemdelingenkaarten
Volgens de Europese richtlijnen moeten biometrische gegevens opge-
nomen worden in de paspoorten en verblijfstitels voor onderdanen 
van derde landen.  Tussen 1 september 2013 en begin 2014 moeten 
de diensten burgerzaken daarvoor operationeel zijn.
De FOD Binnenlandse Zaken financiert deels de aankoop door de ge-
meenten van de biometrische packs.  Een biometrische pack bestaat 
uit een scanner voor foto’s, een vingerafdruklezer, een handtekening-
apparaat en een chiplezer.
De totale kostprijs komt neer op 18.500 euro (excl. BTW).  De FOD 
Binnenlandse Zaken neemt de kosten van 2 packs op zich, vandaar 
de overeenkomst tussen de FOD Binnenlandse Zaken en de gemeen-
te Wevelgem.
De gemeente beslist zelf om nog 2 extra packs aan te kopen, om zo 
de optimale dienstverlening te garanderen, ook in de deelgemeen-
ten.  In totaal zal de gemeente dus over 4 packs beschikken.

Week van de fairtrade: win gratis choco
Wie op 12 oktober een lege chocopot meebrengt naar de 
wereldwinkel, krijgt er een gratis pot Oxfam Fair Trade-choco 
voor in ruil. Bovendien kun je ook nog eens deelnemen aan een 

wedstrijd waarmee je een jaar lang GRATIS choco kunt winnen.

Aankoop afvalcontainers begraafplaatsen
Het huidige inzamelsysteem met bigbags is niet ideaal. Bij wijze 
van proef werd reeds een nieuw soort afvalcontainer geplaatst op 
de begraafplaats Gullegem bij een heraanleg. Deze voldoet aan de 
verwachtingen. Daarom worden ook de andere begraafplaatsen 
met dergelijke afvalcontainers uitgerust. Er komt 1 bijkomende voor 
begraafplaats Gullegem, 2 voor de begraafplaats Menenstraat, 2 voor 
begraafplaats Moorselestraat en nog eens 2 voor de begraafplaats 
Moorsele. 

De kostprijs wordt geraamd op 25.000 euro incl. btw.

Mededeling: Begraafplaatsen
In het teken van de gedenking met Allerheiligen is het van 31 oktober 
tot en met 2 november op de begraafplaatsen niet toegestaan om:
· graftekens of erbij horende voorwerpen te plaatsen of weg te 
nemen.  
· opschriften op graftekens te beitelen of bestaande opschriften 
dieper te maken
· bouw-, beitel- of schilderwerken uit te voeren
· de begraafplaatsen te betreden met kruiwagens, watertonnen, 
ladders of andere werktuigen.

Het is toegestaan draagbare herinneringstekens, kransen, bloe-
men neer te leggen en de graftekens te reinigen.

06 11.11.11
 Uit solidariteit met het Zuiden04 Blunt stelt nieuwe cd voor

 Overzicht seizoensaanbod
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WZC Ter Mote verhuist 
naar woonzorgcentrum Elckerlyc
Op woensdag 23 oktober 2013 verhuizen de bewoners van woon-
zorgcentrum Ter Mote naar het gloednieuw woonzorgcentrum 
Elckerlyc, Elckerlycplein 1 in Wevelgem (gelegen tussen Artoisstraat 
en Parkstraat).
In de infokrant van november nemen wij alvast een kijkje in het 
gloednieuwe woonzorgcentrum. 

Info
Tel. 056 43 55 20
www.ocmwwevelgem.be 

12/10 Infomoment Heerlijke Heulebeek
Op zaterdag 12 oktober organiseert de gemeente opnieuw een 
infovergadering rond de Heerlijke Heulebeek. Naast de uitgewerkte 
visie op de Groene Slinger in Moorsele, komt ook een stand van 
zaken omtrent de uitvoering van het actieplan Heerlijke Heulebeek 
aan bod. 
De toelichting vindt plaats in de cafetaria van de Sporthal Gullegem, 
Peperstraat 2 in Gullegem vanaf 10u30. 
Mogen wij je vragen om je voor deze infovergadering in te schrijven 
via wonen@wevelgem.be of op tel. 056 43 39 25. Na de toelichting 
wordt nog een drankje aangeboden.

Doewa in de herfstvakantie
De nieuwe Doewa is uit!  
Kinderen zullen zich alvast niet vervelen de komende herfstvakantie! 
Onze vrijetijdsdiensten hebben weer heel wat in petto. We schotelen 
je opnieuw een grote hap sport voor. Ook deze keer in samenwerking 
met enkele Wevelgemse sportverenigingen. Er is vakantiewerking, 
cultuur en bib! 

De nieuwe Doewa zal verdeeld worden via de scholen en op de web-
site kan je binnenkort het volledige programma terugvinden. 

Let op voor modder op de weg!
De komende maanden bestaat de kans dat er hier en daar modder 
blijft liggen op de weg. Wees dus zeker en vast voorzichtig, vooral bij 
regenweer.
Onze gemeente spoort de landbouwers aan om bordjes op de weg 
te plaatsen als er modder ligt en dringt bij hen aan om de modder 
zo vlug mogelijk te verwijderen. Deze bordjes stellen wij gratis ter 
beschikking. 
Ergens modder op de weg gezien? Contacteer ons via het meldpunt 
tel. 056 433 433 of meldpunt@wevelgem.be.

10 Open Bedrijvendag
 Neem een kijkje achter de deuren 08 Bibliotheekweek 2013

 Kom binnen en zet je!

Vacatures
op de achterzijde
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BLunT 
STELT nIEuWE 
PLAAT VOOR

Interview

Blunt stelt op 19 oktober zijn nieuwste 
plaat “Both Sides” voor in OC De Stekke 
in Moorsele. Het album is de 5e lang-
speler van de folkgroep. Blunt bestaat al 
meer dan 10 jaar en speelde al op di-
verse podia in binnen- en buitenland. De 
band bestaat uit Pieter Nuyttens (zang, 
keyboard en gitaar), Bart Sanders (zang, 
viool), Stéphane Landtmeters (gitaar), 
Stijn Deldaele (bass en achtergrondzang) 
en Gino Verstraete (drums, achtergrond-
zang). Pieter en Gino, beiden woonachtig 
in Moorsele, blikten alvast vooruit op hun 
nieuwe album.
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G: “We brengen nog steeds folkrock, maar in een modern jasje. Onze 
muziek klinkt echt verjongend. Wat ook logisch is, we spelen met een 
compleet andere bezetting dan tijdens onze vorige plaat.”

P: "“Both sides” staat voor de keerzijden van de medaille. We hebben 
er als groep een moeilijke periode opzitten, in die zin dat enkele stich-
tende leden de band verlieten, oa. Rik Vandewalle, zanger en violist. 
Met hem viel een belangrijke spil weg. Niet alleen voor de zang, die 
nu door twee mensen wordt ingevuld, maar hij was tot voordien ook 
diegene die alle nummers schreef. Het was voor ons als groep ook 
zoeken naar een nieuwe identiteit. Een zoektocht naar onze toekomst, 
waar we naartoe wilden, … Aan de andere kant van de medaille zijn er 
ook belangrijke zaken gebeurd op privévlak. Enkele bandleden, waar-
onder ik, werden vader. Een gebeurtenis die je leven wel beïnvloedt, 
en dus ook je muziek."

G: “Nu worden de nummers geschreven door alle bandleden, behalve 
ik. Drummers kunnen geen nummers schrijven! (lacht) Maar elk band-
lid heeft zo zijn eigen muzikale achtergrond. Van singer –songwriter 
tot hardrock, van jazz tot pure folk. Al die invloeden worden samenge-
bracht. Elk bandlid kan een nieuw nummer of idee meebrengen naar 
de repetitie.”

P: “Dat proberen we dan uit te werken. Dat lukt niet altijd meteen. 
Soms is dat uren ploeteren. Een idee kan ook een jaar lang in de koel-
kast verdwijnen, om dan plots in een nummer omgetoverd te worden. 
Er is ook niet echt een rode draad in onze nieuwe plaat. Misschien wel 
heel verborgen zijn het één voor één toch protestsongs.”

Live
G: "We maken nieuwe nummers om live op ons publiek los te laten. 
Wij kunnen onmogelijk dezelfde nummers blijven brengen. Alle nieuwe 
nummers testen we dus eerst uitgebreid bij het publiek. Ook bij “Both 
Sides” is dit het geval. Trouwe fans kennen in feite al de nieuwe num-
mers, al is het natuurlijk spannend afwachten hoe ze klinken op cd.”

P: “Wij hebben wel wat optredens, en vooral in het buitenland. Zeker 
in Duitsland. Een echte folkrock scene hebben we hier in België niet, 
behalve dan twee in Wallonië. Maar in Duitsland heb je echt wel fan-
tastische festivals met een folk en zelfs Middeleeuwse toets. Je kan dat 
niet vergelijken met de sfeer die je hier vindt."

G: “Maar voor eigen volk spelen blijft wel speciaal. Het is leuk om fa-
milie en vrienden in het publiek te zien staan. In het begin stelden wij 
onze cd voor in Folkcentrum Dranouter, en werden bussen ingelegd. 
Nu houden we het dichter bij huis. Inkom is gratis, dus iedereen die 
wil mag afkomen!”

Voorstelling nieuwe plaat
BLUNT stelt zijn nieuwe plaat “Both Sides” voor 
op zaterdag 19 oktober in OC De Stekke. 

Vooraf inschrijven is niet nodig, 
en de toegang is gratis. 

De Adventure Movie Club heeft bovendien 
een verrassing in petto.

BLunT
     info@bluntfolkrock.be 
     www.bluntfolkrock.be
@

Op de nieuwe 
plaat brengen 
we folkrock, 
maar in een 
modern jasje

“

“
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11.11.11 Vernieuwd concept
Voorzitter Jos Deleu: “De verkoop van Omer en truffels was vorig jaar 
meteen een succes. Niet alleen steeg de opbrengst van de actie aan-
zienlijk, ook het aantal medewerkers dat wilde meewerken groeide. 
Wij moesten wel ingrijpen. Tot vorig jaar hielden we vast aan de 
traditionele enveloppenactie, waar wij van deur tot deur de envelop-
pen gingen ophalen. We merkten dat het alsmaar moeilijker werd om 
medewerkers te vinden, en ook de opbrengst daalde. We moesten het 
dan over een andere boeg te gooien.

We besloten grote flessen van het bier Omer en truffels te verkopen. 
Meteen goed voor een verkoop van 1000 flessen en 550 pakken truf-
fels. Een stijging van de opbrengst, en dat is ook de organisatie niet 
ontgaan. Wij wonnen de trofee “De Gouden Elf” met onze vernieuwde 
aanpak, een fijne erkenning voor onze groep."

Extra Medewerkers
Jos: “Maar wij merkten niet alleen dat het nieuwe concept goed was 
voor de verkoop, ook het aantal medewerkers dat de baan wilde 
optrekken steeg. Samen met zo’n 10 - 15 medewerkers trokken wij de 
baan op en konden wij zo’n 85% van onze deelgemeente Wevelgem 
bedienen. Wij krijgen ook veel medewerking van jeugdverenigingen. 

Interview 

“

Op zaterdag 9 november trekken weer 
heel wat vrijwilligers de baan op voor 
11.11.11. In Wevelgem worden Omer en 
chocoladetabletten verkocht. Vorig jaar 
kwam de Wevelgemse werkgroep met 
het vernieuwde initiatief. Meteen een 
schot in de roos, want de nieuwe aan-
pak won meteen de trofee “De Gouden 
Elf”, uitgereikt door algemeen directeur 
11.11.11 Bogdan Vanden Berghe.

Omer en fairtrade 
chocolade uit solidari-
teit met het Zuiden
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“

Dit jaar hopen wij om zeker bij de volledige gemeente 
te kunnen langsgaan. Als we met zijn 30 medewerkers 
zijn moet dit wel lukken. Bovendien proberen wij zo 
duurzaam mogelijk op pad te gaan. We laten de auto 
zoveel mogelijk op kant, en behelpen ons met o.a. 
bakfietsen.”

Gezellig
Jos: “Bovendien is het zeer gezellig. Het is veeleer een 
groepsgebeuren geworden, terwijl we vroeger wat 
meer individueel op toer gingen. We splitsen ons eerst 
op in een achttal wijken en ’s middags genieten we 
van soep of een ander drankje. ’s Avonds  is er dan 
ook nog een gezellig samenzijn. Kortom, absoluut de 
moeite om aan mee te werken.”

WEBSITE VAn 11.11.11
      http://www.11.be

HET 11.11.11-COMITé
Ann, Ilse, Ine, Ine, Jan, Jos, Nele en Pas

Wil jij 11.11.11 een handje helpen? 
Met voldoende medewerkers kan de volledige deelge-
meente Wevelgem genieten van Omer en chocolade.
Je trekt in team de straat op met een bakfiets. 

We verdelen in de voormiddag van 9u30 tot 12u00 en 
’s middags van 13u30 en 16u30.

      wevelgem111111@hotmail.com

Breng je frituur-
olie naar het 
recyclagepark 
en win!
1 t.e.m. 31 oktober 2013

MIROM organiseert i.s.m 
Interafval en Valorfrit de 
Grote Inzamelmaand. Dit is 
het moment om je gebruikte 
frituurolie of -vet naar het 
recyclagepark te brengen. 
Bovendien maak je kans op 
fantastische prijzen (cinema-
tickets, frituurpot, ...).

PRAkTISCH
· www.inzamelmaand.be

Ruil jouw frituur-
recept voor een 
hippe schort 
1 t.e.m. 31 oktober 2013

Stuur jouw succesrecept voor 
een lekker gefrituurd hapje 
voor 31 oktober 2013 naar 
communicatie@mirom.be of 
MIROM Roeselare, Oostnieuw-
kerksesteenweg 121, 8800 
Roeselare. De origineelste 
inzendingen winnen een keu-
kenschort. 

Het nachtregime 
gaat verder 
ook in onze gemeente

In 2010 werd het nachtregime 
voor openbare verlichting 
voor het eerst in onze ge-
meente toegepast. 

Dit betekent dat op bepaalde 
locaties ongeveer de helft van 
de lichtpunten van de open-
bare verlichting afwisselend 
gedoofd wordt tussen 0u00 en 
5u00 ’s nachts. 

Hiermee besparen we zo’n 
7700 euro winst per jaar. Reke-
ning houdend met de investe-
ringskost en de verschillende 
subsidies, is dit goed voor een 
globale terugverdientermijn 
van 3,1 jaar.

Omdat dit ook op vlak van 
lichtvervuiling een gunstig 
effect heeft, wordt dit project 
gesteund door het provinciebe-
stuur West-Vlaanderen via het 
subsidiereglement milieuhin-
derreductie. 

@

Recyclagepark: doe mee en win! · Nachtregime · In het kort

1 op 8 mensen lijdt honger. 
Toch produceert de wereld vandaag 
anderhalve keer meer voedsel dan 
nodig is. Dat is schandalig, want er 
zijn haalbare oplossingen om de 
honger structureel aan te pakken.  
Samen met een brede coalitie van 
ngo's voert 11.11.11 de komende 
2 jaar campagne over het 'recht op 
voedsel'.
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kOM 
BInnEn 
En ZET JE! 
Bibliotheek-
week 2013

De bib knaagt op je vragen
Je plant een reis. Je leert autorijden. Je 
krijgt een kindje. Je koopt een smart-
phone. Je verandert van job. Je wil de 
tuin aanleggen. Een familielid heeft 
een ernstige ziekte. Je wil afslanken. 
Je komt alleen te staan. Je wil een 
buurtfeest organiseren. Iedereen 
heeft honderden vragen. Altijd weer 
andere, altijd weer nieuwe.

De bibliotheek wil je gids zijn als je 
naar antwoorden zoekt. We hebben 
zoveel meer te bieden dan een col-
lectie boeken, tijdschriften en dvd’s. 
We hebben ook een antwoord op je 
vragen. En dat komt niet altijd uit een 
boek. De bibliotheekmedewerkers we-
ten waar ze kunnen zoeken (en waar 
niet). Bij wie je terecht kunt (en bij wie 
niet). Welke websites betrouwbaar zijn 
(en welke niet).

Wonderbare reis van 
een kwajongen

‘Niels’ is een kindvriendelijk 
theater voor verteller en koor. 
Ketnetwrapper Peter Pype heeft 
alvast zijn chicste kostuum aan-
getrokken voor deze klassieker 
uit de kinderliteratuur. Een 
deftig zangkoor ondersteunt zijn 
verhaal. 

De Waancel - Niels
www.waancel.be
zo. 13 oktober 2013
14u30 in CC Guldenberg
BP € 7 / leden Gezinsbond

€ 1 op Spaarkaart

Namiddag-
voorstelling met 
hengst op sloefen

Afgestudeerd aan de ‘universi-
teit van het leven’ en tot meer in 
staat dan ooit gedacht! 

Steph Goossens - Opgejaagd en wild
www.stephgoossens.be
do. 17 oktober 2013
14u30 in CC Guldenberg
BP € 10 / RP € 8 

Tickets en meer info over de 
voorstellingen: www.ccwevel-
gem.be – tel. 056 43 34 95
Vraag ook onze brochure, waar 
je een volledig overzicht vindt 
van wat we zoal aanbieden.

Cultuurcentrum in het kort

nIEuW!in de bib

Les Truttes en 
The Love DJ’s in 
OC De Stekke

De creatieve mix van muziek 
en spektakel maakt Les Truttes 
uniek. Na de succesvolle show 
‘On The Rocks’, die wel 120 
keer ten tonele werd gebracht, 
komen Les Truttes in 2013 met 
een gloednieuwe show ‘Letter be 
light’. 

Les Truttes - Letter be light!
www.lestruttes.be
za. 5 oktober 2013 
20u15 in OC De Stekke
BP € 14/ RP € 12
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Je vragen en bekommernissen laten ons niet koud. Aarzel niet om 
ze ons te stellen. We helpen je zoeken of verwijzen je naar de juiste 
persoon op de juiste plaats. Als we het antwoord niet meteen kunnen 
geven, laten we je vraag niet los. We gaan voor jou op zoek, steken 
ons licht op en contacteren je opnieuw van zodra we de juiste infor-
matie voor je klaar hebben.

Laat je kennen
De bibliotheek zal de komende maanden steeds meer digitale toepas-
singen aanbieden aan haar gebruikers. We wensen ook directer te 
communiceren met onze leden. Een vraag waarop we voor je willen 
knagen… Een activiteit waarop we je willen uitnodigen… Een informa-
tiebron toegankelijk maken…

Vergeet niet om in de bib je correct mailadres te bezorgen. Veran-
derde je ondertussen van adres? Je kan het thuis zelf aanpassen als je 
inlogt met je bibliotheekpasje of e-Id.

De Luisterlezerbus
Ook de jongste lezers worden verwend! Op zaterdag 12 oktober komt 
de Luisterlezerbus langs. In deze tot mobiel theater omgebouwde au-
tocar laat verteller Selle De Vos jonge kinderen proeven van verhalen 

“

en prenten met een scheut poëzie, een boeket romantiek, een gulle 
lach, een troef spanning en veel verbeelding. Stap in en laat jezelf 
even verdwalen in verhalen.

De Luisterlezerbus is om 9u30 in Moorsele, om 10u45 in Gullegem en 
om 12u in Wevelgem, telkens in de buurt van de bibliotheek. Deel-
nemen is gratis, inschrijven vooraf is noodzakelijk want het aantal 
plaatsen is beperkt (056 43 35 50). Voor kinderen van 4 tot 8 jaar.

Raadpleeg onze webpagina’s voor alle verdere informatie en het aan-
bod van de bibliotheken in de regio Kortrijk.

De bib verwent je
De verwendag  op zaterdag 12 oktober is de startdag 
van de vernieuwde vraaggerichte aanpak van de bi-
bliotheek. Alle bibliotheken uit de regio Kortrijk halen 
vakspecialisten in huis die vragen beantwoorden. In 
Wevelgem kozen we voor het thema kunstbeoefe-
ning. Bijzondere kunstenaars onthullen de geheimen 
van hun kunst en creativiteit. En uiteraard verwen-
nen we je met een hapje en een drankje en een fijn 
streepje muziek.

Programma verwendag
Zaterdag 12 oktober
Hoofdbibliotheek Vanackerestraat

· 10u00 – 11u30: demonstraties van bodypainter Marc 
Doornaert, wilgentenenvlechtster Magda Peeters, en 
pottendraaier Philippe Vandecasteele. Rockfotografe 
Cindy Frey vertelt over het project ‘At the Rockshow’. 
Het kunstenproject Teek Toe laat de resultaten van de 
zomerworkshops in de bib zien. Kijken moet, vragen 
mag.
· 11u00 – 12u30: Happy Hour tussen de rekken van 
de bibliotheek. De bibliotheekmedewekers verrassen 
je met een hapje en een drankje. The Skullfuckers 
duiken overal op en spelen covers van de mooiste 
nummers die je wil horen. Vragen staat uiteraard vrij.
De bibliotheek blijft open tot 13u00. Aansluitend kun 
je de hele dag terecht in het gezellige Teek-café in de 
inkomhal van de bibliotheek.

Ook in de filialen is er voor de bezoekers een hapje 
en een drankje. In Gullegem en Moorsele zijn jonge 
kunstenaars aan het werk.
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Moorsele

Gullegem

Wevelgem

OPEn BEDRIJVEnDAG WEVELGEM
Kom en bezoek de Wevelgemse deelnemers op zondag 6 oktober van 10u00 tot 17u00.

01 Bedrijvencentrum kortrijk
In het bedrijvencentrum kan je de kantoor- en vergaderruimtes bezoeken en kennis maken met de klanten. 
Het BC biedt alvast heel wat activiteiten: culinaire workshop, aperitiefconcert door de Heulse concertband, 
workshop chocolade, workshop communicatie, optreden van Zom@@r, tentoonstelling wagens rally Ieper, 
fietsparcours met elektrische fietsen, scooters, … Er is ook kinderanimatie.

@Vlamingstraat 4 in Wevelgem
Tel. 056 43 28 00

Info@bckortrijk.be
www.bckortrijk.be

02 Beyls carrosserie
Ontdek met eigen ogen hoe de medewerkers een beschadigde wagen omtoveren tot een perfecte staat. 
Ervaar hoe je voertuig technisch en esthetisch in optimale conditie wordt gebracht aan de hand van de 
meest geavanceerde technieken. Je maakt ook kennis met onze zorg voor het milieu en met onze aandacht 
voor een aangename werkomgeving.

@Lauwestraat 150 in Wevelgem
Tel. 05641 24 62

info@carrosserie-beyls.be
www.carrosserie-beyls.be

03 De kringloopwinkel
De kringloopwinkel geeft herbruikbare goederen een tweede leven. Betaalbare spullen voor iedereen, afval 
voorkomen en jobs creëren, daarvoor gaat de vzw. De kringloopwinkel in Wevelgem is volledig vernieuwd 
en biedt nu 600 m² degelijke tweedehandskledij aan. Voor andere producten (meubelen, elektro, huisraad 
enz.) kan je terecht in de gloednieuwe kringloopwinkel van Menen (op minder dan 2 km).

@Menenstraat 308 in Wevelgem
Tel. 056 23 29 40

info@dekringloopwinkel.be
www.dekringloopwinkel.be

04 LVD Company
LVD is een begrip in onze gemeente en daarbuiten. Maar heb je je ooit afgevraagd wat LVD doet? Wist je 
dat LVD plaatbewerkingsmachines maakt die door hun klanten worden gebruikt om producten te vervaar-
digen waar je dagelijks mee in contact komt? Denk maar aan keukens, huishoudtoestellen, liften, vrachtwa-
gens, bussen, verlichtingspalen, windturbines, … Wil je weten hoe LVD dat doet? Kom dan zeker langs.

@Nijverheidslaan 2 in Gullegem
Tel. 056 43 05 11

marketing@lvd.be
www.lvdgroup.com

05 Vandenbussche Rudi
Heb je altijd al eens een kijkje willen nemen achter de schermen van een hedendaagse carrosseriebedrijf? 
We tonen u het volledige herstellingstraject van een verzekeringsdossier tot aflevering van de wagen. Er 
zijn doorlopende demonstraties. We onthullen enkele geheimen: uitdeuken zonder schilderen, polieren van 
vervuilde laklagen, koplampherstellingen. Een drankje, een hapje en geschenkje voor elke bezoeker.

@Torrestraat 159 in Gullegem
056 35 45 64

info@vdbussche.be
www.vdbussche.be



11

Moorsele

Gullegem

Wevelgem

BEDRIJVEnCEnTRuM
biedt al 30 jaar ruimte om te ondernemen.

Het Bedrijvencentrum (BC) Regio Kortrijk viert zijn 30-ja-
rige bestaan. Voor deze gelegenheid hebben zij heel wat 
in petto tijdens de Open Bedrijvendag (meer info op de 
pagina 10). 
Het Bedrijvencentrum bevindt zich in de Vlamingstraat 
op het bedrijventerrein Wevelgem-Zuid en was het 
eerste dat in Vlaanderen tussen privé en overheid is 
opgericht. 
Bijna 300 jonge bedrijven hebben er in de loop der 
jaren hun stek gevonden en zich van daaruit verder 
ontwikkeld. Daardoor is er werkgelegenheid ontstaan 
voor 1500 à 2000 personen. Momenteel telt het bedrij-
vencentrum zo’n 35 klanten. 
Door de aanpassing van zijn diensten en de modernise-
ring van de infastructuur blijft het bedrijvencentrum 
anno 2013 één van de leidende bedrijvencentra in 
Vlaanderen.

In den Beginne
Het terrein waarop het Bedrijvencentrum zich nu bevindt 
was vroeger deel van de militaire kazerne gebouwd in de 
jaren twintig van vorige eeuw. Tussen en na de oorlogen 
werden er Belgische militairen opgeleid. Toen het be-
drijventerrein Wevelgem-Zuid door de intercommunale 
Leiedal werd ontwikkeld, werden de gebouwen ingenomen 
door de firma Nira, die gespecialiseerd was in beveiligings-
apparatuur. 

De oprichting
In 1983 werden de kantoren en magazijnruimtes van de 
firma Nira aangekocht om een bedrijvencentrum op te 
richten als een pilootproject in Vlaanderen. De locatie in 
de Vlamingstraat heeft een gunstige ligging met ruime 
parkeergelegenheid en was ook betaalbaar. De locatie was 
bovendien vlot bereikbaar. 

Het Bedrijvencentrum Regio Kortrijk was het eerste dat 
werd opgericht in Vlaanderen. De toenmalige GOM (Ge-
westelijke Ontwikkelingsmaatschappij) West-Vlaanderen 
had vooraf een studie verricht. De heer Jan Callens, op dat 
moment hoofd van de afdeling economische ontwikkeling 
en later algemeen directeur van de POM (opvolger GOM) 
en het Vlaams Agentschap voor Ondernemen (VLAO), was 
de bezieler en realisator van het initiatief.

De inspiratie voor het oprichten van een bedrijvencentrum  
vond hij in Engeland en Nederland. Daar werden eerder al 
dergelijke initiatieven opgericht. Bedrijvencentra moesten 

01

02

03

04

05

Luchthavendagen
Za 5 en zo 6 oktober 2013

Bedrijven en organisaties aan de luchthaven 
informeren je graag over hun activiteiten op 
het gebied van tewerkstelling, opleiding en 
nieuwe technologieën. 
Info
Za 5 en zo 6 oktober 2013
Vrij te bezoeken van 10u00 tot 18u00
Vliegveld Kortrijk - Wevelgem
www.luchthavendagen.be
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startbelemmeringen wegnemen voor starters. Bovendien moest een 
goede begeleiding ervoor zorgen dat de kansen op mislukken beperkt 
werden.

Een Bedrijvencentrum biedt ondernemers de noodzakelijke infrastruc-
tuur voor kantoor, productie en opslagcapaciteiten alsook adminis-
tratieve en logistieke diensten. Ze begeleidt het management bij de 
opstart en/of ontwikkeling van hun activiteiten. Waar de klemtoon in 
de beginfase vooral gericht was op “starters”, is de doelgroep langza-
merhand uitgebreid met groeiers, antennes van internationale onder-
nemingen, spin-offs van grotere ondernemingen, … Om een draaiend 
bedrijvencentrum te hebben, heb je een goede mix van al deze nodig.
Een BC is een privaat-publieke samenwerking “avant la lettre”. Het is 
een nv die wordt geleid als een bedrijf uit de privésector. De gemaakte 
winst wordt wel aangewend voor autofinanciering van de geplande 
investeringen. De referentie-aandeelhouder is de POM, de overige 
aandeelhouders zijn leidende ondernemingen uit de regio. Voor BC 
Regio Kortrijk zijn dit Bekaert, Barco, Eandis en BNP Paribas Fortis, 
met ook de Intercommunale Leiedal die reeds van bij het begin één 
van de actieve aandeelhouders is.

Al vlug bleek het BC een succes. In de beginjaren kende het bedrijven-
centrum snel bijna een volledige bezetting.

Metamorfose
Maar het ondernemingslandschap veranderde  sterk in de loop der ja-
ren. De noden en behoeften van startende ondernemingen wijzigden. 
Er kwam ook concurrentie van andere bedrijvencentra. Het bedrijven-
centrum kreeg te kampen met leegstand.  Het imago van de kantoren 
en gebouwen werd een belangrijke behoefte bij starters. Om daar aan 
te blijven voldoen werd het centrale gedeelte van het kantorencom-
plex helemaal vernieuwd. 

Het Wevelgemse architectenbureau “aRCHITEC” stond in voor het 
ontwerp en realisatie. Op korte termijn en binnen het gerespecteerde 
budget slaagde men in die opzet. In 2010 werd het vernieuwde bedrij-
vencentrum feestelijk geopend.

Aan de hand van een binnenpatio en een lichtschacht op het dak 
werd er meer licht en lucht getrokken in het gebouw. Rond de patio 
en binnenschacht werden nieuwe kantoren, een vernieuwd secretari-
aat, ruime vergaderzalen, functionele ruimtes als schoonmaaklokaal, 
keukentjes, een lounge en moderne lobby uitgewerkt.

Ook energietechnisch werd niets aan het toeval overgelaten. Het dak 
en de façade werden geïsoleerd, er werd een luchtverwarmings- en 
ventilatiesysteem met warmterecuperatie voorzien, …  Ook binnenin 
kregen de gebouwen een facelift met hoofdtinten wit en antraciet-
kleur.
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Alle vergaderzalen werden ook vernoemd naar de luchtvaart: check-in, 
jet, turbo, propeller, take-off, … Dit als knipoog naar de oorspronke-
lijke bestemming van de gebouwen.

Flexcabine
In 2011 en 2012 werden ook de gebouwen achteraan het terrein 
heropgefrist. Voor starters werd een gloednieuwe infrastructuur voor-
zien: de flexcabin.  In het flexkantoor zijn een 5-tal werkplekken voor-
zien. Starters die van de flexcabin gebruikmaken kunnen binnelopen 
en een bureau gebruiken dat op dat moment vrij is. Ze hebben er elk 
hun eigen kastje en kunnen gebruikmaken van alle andere diensten 
(internet, secretariaat, vergaderzalen, …)  van het bedrijvencentrum. 

Anno 2013 is het Bedrijvencentrum Regio Kortrijk uitgegroeid tot 
een vertrouwde basis voor ondernemers. Dit door de professionele 
infrastructuur die perfect aan hun eisen voldoet, de zorgvuldige on-
dersteuning door een sterk secretariaat dat een ruim dienstenpakket 
aanbiedt en een bekwame begeleiding.

Bezoek ons tijdens de open bedrijvendag!
10u00: start OBD met doorlopende ontvangst en demo’s (o.a. elektri-
sche fietsen) en rondgang bij de deelnemende bedrijven.
10u30 - 11u00: workshop “DO-IN” (een uniek energetiserend coa-
chingconcept) door People Partner - 20 deelnemers (uitgeloot na 
inschrijving bij onthaal).
11u00 - 11u30: workshop met “demarle – keukenrobot”
11u00 - 11u40: in de tent: Aperitiefconcert met de “Heulse Concertband”
12u15 - 12u55: in de tent: Aperitiefconcert met de “Heulse Concertband”
13u00 - 13u30: workshop met “demarle – keukenrobot”
14u00 - 14u30: workshop ”Interactieve beleving met chocolade” 
door Sweets Company - 15 deelnemers (uitgeloot na inschrijving bij 
onthaal). 
15u00 - 15u30: workshop met “demarle – keukenrobot”
16u00 - 16u30: workshop “Communicatie in een professionele omge-
ving” door People Partner – 20 deelnemers (uitgeloot na inschrijving 
bij onthaal).
16u00: in de tent: Optreden van de groep “Zom@@r” met een gevari-
eerd West-Vlaams programma in de tent.
17u00: einde 

BC Regio Kortrijk
Vlamingstraat 4
8560 Wevelgem
info@bckortrijk.be
www.bckortrijk.be2010

1985
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Lessenreeksen 
september - 
December 2013

Er kan nog steeds ingeschreven worden 
voor de nieuwe lessenreeksen omnisport, 
conditietraining, aquagym,… en zoveel meer.
Dit kan tijdens de kantooruren op de 
sportdienst zelf, via internet of telefonisch 
op tel. 056 43 35 60 met vermelding van het 
reeksnummer.

De folder is beschikbaar op 
www.wevelgem.be onder de rubriek sport, 
bij gemeentelijk sportaanbod.

Zwembaddagen 
Spaar mee voor je ontbijt- en/of 
aperitief op zondag 17 november

Dit jaar nemen we met de sportdienst deel 
aan de zwembaddagen, een initiatief om 
het zwembad in de kijker te zetten met on-
dersteuning van ISB vzw. Noteer alvast 15, 
16 en 17 november in jullie agenda! Het 
volledige programma verklappen we nog 
niet, maar we hebben heel wat in petto!

Waar we je alvast wel warm willen voor 
maken is het ontbijt- en/of aperitiefzwem-
men op zondag 17 november!
Voor 6 euro krijg je op die dag een zwem-
beurt plus een heerlijk ontbijt voorgescho-
teld en dit in het cafetaria bij het zwembad 
tussen 7u30 en 10u00. 

Als je meer houdt van een aperitiefje, geen 
probleem, tegen de prijs van 3 euro krijg je 
bovenop je zwembeurt een lekkere aperitief 
aangeboden!

Maar, het allerbelangrijkste komt nu: je kan 
zelf sparen voor je ontbijt en/of aperitief.
Kom zwemmen en verdien per zwembeurt 1 
stempel op je spaarkaart!

Vanaf 1 oktober kan je een spaarkaart afha-
len aan de kassa van het zwembad. Bij elk 
bezoek aan het zwembad in de periode van 
1/10 tot en met 10/11 krijg je een stempel. 
Na 5 stempels is je kaart geld waard.

Meer over de zwembaddagen lees je alvast 
in de infokrant van november.

Sport in het kort

van 09/2013 tot 06/2014
sport mee!

BEWEGInGSSCHOOL

We brengen opnieuw een  aanbod van 
diverse bewegingsvormen: recreatief 
turnen, omnisport, sport en spel, … en dit 
voor kleuters en kinderen van het lager 
onderwijs. 

Elke woensdagnamiddag gedurende de peri-
ode september 2013 tot en met juni 2014, 
met uitzondering van de vakantieperiodes.
Je kan je nog steeds aansluiten bij één of 
meerdere lessenreeksen.

Info
Tel. 056 43 35 60
Vanackerestraat 16
bureel zwembad

  Ref.      Wie?      Dag  Wanneer? Waar?   Prijs  Vanaf wanneer?
  3509      kleuters woensdag 13u30-14u30 Sporthal Gullegem  55 euro   04/09/2013
  3510      1ste-2de lj.           woensdag 14u30-15u30 Sporthal Gullegem  55 euro   04/09/2013
  3511      3de-4de lj.           woensdag 15u30-16u30 Sporthal Gullegem  55 euro   04/09/2013
  3512      5de-6de lj.           woensdag 16u30-17u30 Sporthal Gullegem  55 euro   04/09/2013
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Jaarlijkse woonmarkt
Onze gemeente vindt het belangrijk om het woonaanbod in de 
kijker te zetten. Daarom organiseert zij jaarlijks een woonmarkt. 
Begin juni vond in OC de Cerf in Gullegem voor de tweede maal 
een gemeentelijke woonmarkt plaats. Gemeente en OCMW, sociale 
huisvestingsmaatschappijen, immokantoren en projectontwikke-
laars kwamen er hun concrete aanbod en toekomstige projecten 
voorstellen. Al wie op zoek is naar zijn of haar droomwoning, kreeg 
er de unieke gelegenheid om op 1 plaats alle actoren verzameld te 
zien en zo een overzicht te krijgen van het actuele woonaanbod in 
eigen gemeente. Parallel met de woonmarkt vonden er een aantal 
infosessies plaats. 

WOnEn En 
BOuWEn In WEVELGEM

Sociale woningbouw
Er is er nog steeds een grote vraag naar sociale woningbouw en 
lange wachtlijsten. Vlaanderen heeft elke gemeente daarom ook de 
opdracht gegeven om versneld werk te maken van een bijkomend 
aanbod sociale woningen. Zo moeten er in Wevelgem tegen 2020, in 
vergelijking met 2008, 206 sociale huurwoningen, 95 sociale koopwo-
ningen en 5 sociale kavels bijkomend gerealiseerd worden.  

Bijkomend aanbod
De sociale huisvestingsmaatschappijen maken alvast werk van een 
bijkomend aanbod in de omgeving van Leuricock in Wevelgem, het 
Tjokkenplein in Gullegem en Wagenbrugstraat in Moorsele. Daarna 
is de Stationsomgeving van Wevelgem aan de beurt, waar 85 bijko-
mende sociale huur en koopwoningen worden voorzien, naast de 
realisatie van een bijkomende groenzone. Ook het OCMW en het soci-
aal verhuurkantoor De Poort vzw blijven hun aanbod in de gemeente 
verhogen. Tot slot wordt ook van private verkavelaars verwacht dat 
ze vanaf een bepaalde grootte van ontwikkeling een deel sociale wo-
ningen helpen realiseren. Wevelgem is op die manier op weg om het 
opgelegde objectief waar te maken.

Enkele belangrijke punten
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Goede dienstverlening via vooroverleg
Een goede dienstverlening vormt de basis van het beleid. Belangrijk 
is dat bij de behandeling van dossiers vooroverleg centraal staat. Het 
is de uitdrukkelijke ambitie dat al wie een stedenbouwkundige of 
verkavelingaanvraag indient, in Wevelgem ontvangen wordt op een 
klantvriendelijke dienst die vlot en met kennis van zaken werkt. In een 
goede verstandhouding met alle betrokkenen wordt op die manier 
ten volle de verantwoordelijkheid genomen om tot een geslaagd 
eindresultaat te komen.
Dienst stedenbouw vind je op de bovenste verdieping van 
het Administratief Centrum, Vanackerestraat 12, 8560 Wevelgem
stedenbouw@wevelgem.be, tel. 056 43 34 87

Evolutie bouwdossiers
88 dossiers hebben betrekking op de bouw van nieuwe woningen of 
appartementen. 164 aanvragen betreffen verbouwingswerken. Het 
gros van de aanvragen behelst dus kleine werken zoals het optrekken 
van tuinhuizen, omheiningen, rooien van bomen, ….

 Bouwaanvragen
 Vergunde woongelegenheden

264
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In het kort · Buurtnetwerk ouderen · vrijwilligers gezocht voor ouderen en zorgbehoevenden

BuuRT-
nETWERk 
VOOR 
OuDEREn
Er is een maatschappelijke tendens naar een steeds meer indivi-
dualistische samenleving, waar ook steeds minder plaats is voor 
letterlijke aandacht voor onze buren. Vroeger was het vanzelf-
sprekend dat je zorgde voor oudere buurtbewoners, dat is nu al 
lang geen vanzelfsprekendheid meer. Net als het gegeven dat 
families, gezinnen en kinderen ruimer verspreid gaan wonen.

Het lokaal dienstencentrum Het Knooppunt start het initiatief om se-
nioren in Gullegem meer of opnieuw sociale contacten aan te bieden. 
Vanuit de huisbezoeken die door vrijwilligers van het LDC gebeuren 
aan 80- en 85-jarigen en ook door vele studies blijkt dat heel wat seni-
oren aangeven dat ze vaak vereenzaamd zijn, hun buren niet meer 
kennen, geen aansluiting vinden bij activiteiten, enz. Wellicht zijn er 

veel meer (jong)senioren die lijden onder momenten van eenzaam-
heid, dan we allen op het eerste moment zouden denken.

Het LDC doet een oproep aan de vele organisaties, geïnteresseerde 
individuen en betrokken buren in Gullegem om na te denken hoe we 
deze vereenzaamde ouderen opnieuw warme en menselijke contac-
ten kunnen aanbieden.

Op donderdag 24 oktober nodigen we je uit op de startvergadering 
van ons project dat we samen vorm willen geven. Het project met 
de voorlopige titel ‘buurtnetwerk voor senioren’ wordt tijdens de 
startvergadering toegelicht aan de hand van een aantal voorbeelden. 
Deze voorbeelden worden uit de doeken gedaan om van hieruit 
eigen initiatieven te nemen.
Voorbeelden: huisbezoeken brengen, mensen opbellen, kleine 
huishoudelijke taken uitvoeren, samenkomsten organiseren voor 
75+’ers,… 
Interesse om ideeën te geven of om zelf mee te werken aan dit 
warmmenselijk project?

Info
Donderdag 24 oktober om 19u30 
in de gebouwen van Het Gulle Heem, Gulleheemlaan 20 in Gullegem. 
Graag een seintje als je langskomt.

José Lecoutere of Arnout Vercruysse
hetknooppunt@ocmwwevelgem.be of tel. 056 43 20 80

Vrijwilligers 
gezocht
Reik ouderen en zorgbe-
hoevenden een helpende 
hand aan

Oudere en zorgbehoevende 
mensen verdienen een pas-
sende hulp- en dienstverle-
ning. Ongetwijfeld.

In woonzorgcentrum Het Gulle 
Heem doet de personeels-
groep zijn best om professio-

nele en warme zorg te geven 
aan de bewoners. Daarvoor 
zijn uiteraard vele handen no-
dig, en bij momenten zouden 
nog meer helpende handen 
welgekomen zijn.

Daarom doet Het Gulle Heem 
graag beroep op vrijwilligers, 
die door bewoners en mede-
werkers zeker gewaardeerd 
worden.

Misschien heb je wat vrije 
tijd en kan je bijvoorbeeld:
· een bewoner begeleiden bij 
een wandeling, een marktbe-
zoek,…
· nu en dan eens een bood-
schap doen voor bewoners
· tussen 11u30 en 12u00 of 
tussen 17u30 en 18u00 mee-
helpen maaltijden toedienen
· iemand een bezoekje bren-
gen
· eens meehelpen bij logistieke 

taken bij grotere animatie-
activiteiten

Wens je graag af en toe wat 
hulp te bieden?
Neem dan gerust contact op 
met Stine Verstraete in Het 
Gulle Heem: tel. 056 43 20 90. 
In overleg vinden we zeker 
een geschikte taak. Je kan zelf 
aangeven of je die taak vb. één 
keer per week op je neemt, of 
slechts nu en dan, enz.

“Vroeger zaten de mensen samen buiten aan hun voordeur te praten… en we kenden ons 
‘gebuurte’, we wisten waar dat ‘t moeilijk was en we hielpen mekaar, dat was toen maar 
normaal…, nu kennen de mensen hun gebuurs niet meer…” (Gilbert, 82 jaar)
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Een boek over?
Op de grens van Menen en Wevelgem liggen ongeveer 48.000 Duitse 
militairen van de Eerste Wereldoorlog begraven. In de zomer van 
1917 legden de Duitsers in een uitgedund bos een begraafplaatsaan, 
die de naam “Menen Wald” kreeg. De geschiedenis van deze be-
graafplaats en van de Duitse dodenzorg van 1914 tot nu wordt voor 
het eerst te boek gesteld.

Details
Het boek telt 348 bladzijden en ongeveer 380 illustraties. Het is
een uitgave van Jan Vancoillie in samenwerking met de heemkring 
Wibilinga van Wevelgem.

Meer info
De boekvoorstelling vindt plaats op zaterdag 5 oktober om 17u30 
in het Sint-Pauluscollege Wevelgem.

Op zaterdagmiddag 5 oktober organiseert het gemeentebestuur 
samen met het stadsbestuur Menen een herdenkingsmoment op 
Menen Wald ter gelegenheid van de boekpresenatie.

Die plechtigheid gebeurt in aanwezigheid van de Duitse ambas-
sadeur, een afvaardiging van Deutsche Kriegsgräberfürsorge en 
prominenenten.

MEnEn WALD 
Begraafplaats in boekvorm

Jan Vancoillie werkte 20 jaar lang aan een boek 
over de militaire begraafplaats Menen Wald.

De Duitse
militaire begraafplaats

Geschiedenis van de Duitse militaire graven van 

de Eerste Wereldoorlog in Zuid-West-Vlaanderen

J A N  VANCOI LLI E

Menen Wald

Verschijnt in

oktober
 2013

De Duitse
militaire begraafplaats

Menen Wald
Geschiedenis van de Duitse militaire graven van 

de Eerste Wereldoorlog in Zuid-West-Vlaanderen

J A N  VANCOI LLI E
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kalender 
oktober
2013

@

uit in Wevelgem
Je vindt de volledige kalender op
onze website www.wevelgem.be
of via www.uitinvlaanderen.be
meer Info
     056 433 526
     communicatie@wevelgem.be

Jouw activiteit in 
de kalender? 
Dat kan. Vul je activiteit ten 
laatste voor de 20ste van de 
voorafgaande maand in op de 
Uit-kalender die je vindt op 
www.uitdatabank.be. Vb. Activi-
teiten voor de infokrant van mei, 
dien je dus in voor 20 april. 

Je activiteit wordt 
opgenomen als
1. die binnen de sector Vrije 
Tijd erkend wordt als “Bijzonder 
project”;
2. het gaat om een uitzonderlijke 
activiteit van verenigingen die ex-
pliciet gericht zijn op ledenwer-
ving en/of publieksverbreding;
3. speciale, niet reguliere activi-
teit georganiseerd door vereni-
gingen met een sterke gemeen-
telijke inbreng.
 
Je activiteit wordt NIET 
opgenomen als
1. het gaat om een reguliere ac-
tiviteit die behoort tot de vaste, 
met regelmaat terugkerende 
(wekelijkse, maandelijkse) activi-
teiten of de gewone werking van 
je vereniging en die niet expliciet 
gericht is op ledenwerving of 
publieksverbreding;
2. de activiteit uitsluitend of 
hoofdzakelijk gericht is naar 
leden van de vereniging. Ook 
activiteiten die in principe open 
staan voor iedereen, maar in 
de praktijk (bijna) uitsluitend 
eigen leden van de vereniging 
aantrekken, worden niet meer 
opgenomen.

5&6 

zaterdag en zondag
Hondenwandeling 

t.v.v. Dierenasiel VZW De Grensstreek

Inschrijving en vertrek
Dierenasiel De Grensstreek, Brun Cornet 49, 

8930 Rekkem (Menen)
Verschillende wandelafstanden

Alternatieve routes voorzien voor mindervali-
den en kinderwagens

Prijs 
3 euro per deelnemer (met of zonder hond)

inclusief gratis drankje bij aankomst

6 

zondag
Natuurwandeling: 

paddenstoelen 

Om 15u00 is er een begeleide natuur-
wandeling met als thema 'padden-

stoelen' o.l.v. gids Christine Hanssens, 
paddenstoelenwerkgroep, Mycologia.

NEC De Rand -Rijksweg, 8560 
Gullegem(Wevelgem)

Jozef Bousse 
GSM 0476 477831 

jozefbousse@
natuurpuntwevelgem-menen.be

5 

zaterdag
i love stiften 3

4 

vrijdag
De slimste 
gemeente

Wij zoeken opnieuw de 
slimste bollen van onze 

gemeente.
Schrijf in via: www.wevelgem.

be/deslimstegemeente

11  

vrijdag
3e quiz van het 

Sint-Pauluscollege

In de sporthal van SPW,
Deken Jonckheerestraat 7, 8560 Wevelgem. 

Inschrijven kan via www.spwe.be

11  

vrijdag
Averechtse tafelrede 
met Wannes Cappelle

Infosessies palliatieve zorg
basisprincipes en organisatie

woensdag 2 oktober 2013 van 14u00 tot 16u30
Lokaal dienstencentrum Het Knooppunt 

Gulleheemlaan 20, Gullegem

woensdag 9 oktober van 14u00 tot 16u30
CC Guldenberg

Acaciastraat 1, Wevelgem

woensdag 16 oktober van 14u00 tot 16u30
OC De Stekke

Sint Maartensplein 12, Moorsele

woensdag 16 oktober van 19u30 tot 22u00
Lokaal dienstencentrum Het Knooppunt

Gulleheemlaan 20, Gullegem

Er wordt een kopje koffie met versnapering 
aangeboden. Deelname is gratis. Inschrijven kan 
tot de maandagvoormiddag van de week waarin 

de sessie plaatsvindt. 

Info Cel welzijn, Vanackerestraat 16, Wevelgem 
tel. 056 43 35 27 of welzijn@wevelgem.be
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18 
vrijdag

Digitale reisreportage Is-
räel en Foto-expo Nepal

www.ccwevelgem.be

Reisverhaal door wereldreiziger 
Herman Vandenameele over Israël, 

met commentaar via een Joodse gids. 
De opbrengst gaat integraal naar het 

Steunfonds Kinderen Nepal, Wevelgem.

Info
Gratis

CC Guldenberg
tel. 056 41 57 65

roger_lesage@yahoo.com

27 
zondag

Feest 75-jarigen wevelgem
’t Jaar 38

Iedereen uit Wevelgem, die geboren is in 
1938 is van harte welkom, ook niet-school-

vrienden- of vriendinnen.
We komen samen in zaal Cortina om 12u00. 
We starten met een hapje en een drankje. 
Daarna schuiven we de voeten onder tafel 

voor een heerlijk koud- en warm buffet. We 
sluiten af met een danspasje op live muziek.
Geniet mee voor de democratische prijs van 

60 euro per persoon.
Inschrijven kan uiterlijk tegen 17 oktober 
2013 via een overschrijving op rekening 

833-5334417-63 op naam van “’t Jaar 38” P.A. 
Kozakstraat 12 in Wevelgem

18  

vrijdag
"Buren bij kunstenaars" 

2013

Via http://www.burenbijkunstenaars.
be/ vind je een overzicht van alle deel-
nemende kunstenaars in Wevelgem.

18  

vrijdag
Dag van de 

jeugdbeweging

Onze jeugddienst heeft 
alvast weer veel in petto. 

Hou alvast www.wevelgem.be/jeugd 
in de gaten.

18  

vrijdag
Dag van de 

jeugdbeweging
slotfeest TEEK

TEEK
Teekkaffee: iedere donderdag, 

vrijdag en zaterdag 
van 14u00 tot 24u00.

Teek.be of via FB TEEK TOO

15  

dinsdag
Voordracht 

koekoekskinderen
Davidsfonds

Voordracht door mevr. Gerlinda 
Swilleu over koekoekskinderen: 

kinderen van Belgische vrouwen en 
(meestal) Duitse soldaten die tijdens 

de oorlog ter wereld kwamen.

Cafetaria van het CC Guldenberg, 
Acaciastraat, 8560 Wevelgem 

van 15u00 tot 17u00.
Toegang 3 euro, gratis voor DF-

leden

23 
woensdag

Ecobandenspanningactie
Voor een veiliger en 

milieuvriendelijker verkeer

Laat gratis de bandenspanning van je wagen 
meten van 10u00 tot 12u00 op de parking 

van het gemeenteplein in Wevelgem.

Meer dan 80% van de wagens rijdt met ban-
den die onvoldoende opgepompt zijn. Hier-
door verbruiken de wagens meer brandstof 
dan nodig, wat zorgt voor een te vermijden 

milieuvervuiling.. 
De energiesnoeiers van de Buurt- en Nabij-
heidsdienst Kortrijk komen naar Wevelgem 
en controleren je bandenspanning, brengen 
de banden op de juiste spanning en geven 

uitleg over het hoe en waarom.
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MELDPunT
Meldingen en klachten
   056 433 433
    meldpunt@wevelgem.be@

COnTACTEER JE GEMEEnTE
    Gemeentebestuur
    Vanackerestraat 16
    8560 Wevelgem
    056 433 400

    gemeentebestuur@wevelgem.be
    www.wevelgem.be
    @Wevelgem8560 · #Wevelgem
    www.facebook.com/wevelgem8560

@

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

WACHTDIEnSTEn
deelgemeente Wevelgem
APOTHEKERS

BIn WEVELGEM
Volg de berichten van het BuurtInformatieNetwerk 
via www.bin-wevelgem.be en twitter: 
@Wevelgem8560

VACATuRES
Gemeentebestuur Wevelgem organiseert 
selecties voor:

Voltijds stafmedewerker dienst 
ruimtelijke ordening, stedenbouw 
en wonen
· Je ondersteunt het ruimtelijk beleid in samenspraak/
samenwerking met het diensthoofd en stedenbouw-
kundige 
· Je staat in voor de coördinatie, de voorbereiding en 
opvolging van stedenbouwkundige dossiers

Halftijdse sportanimator
· Je verzorgt sportlessen (incl. zwemlessen), sportkam-
pen en sportklassen

Inschrijven voor deze selecties
Dien je kandidatuur in via een aangetekende brief 
gestuurd gericht aan de heer burgemeester, Vanacke-
restraat 16, 8560 Wevelgem of geef hem af tegen ont-
vangstbewijs bij de dienst secretariaat, Vanackerestraat 
16, 8560 Wevelgem.

De uiterste inschrijvingsdatum is 30 oktober 2013, de 
postdatum op de briefomslag of de datum van ont-
vangstbewijs dient als bewijs.

Bij te voegen stukken
· Afschrift van vereiste diploma
· Uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn 
dan drie maanden
· Voor sportanimator voeg je er ook het afschrift van 
het hoger reddersbrevet en afschrift van het getuig-
schrift “eerste hulp bij ongevallen” bij, indien je dit al 
hebt.

Alle verdere inlichtingen over deze selectieprocedure 
(selectieprogramma, weddenschaal, functie- en compe-
tentieprofiel, ...) kan je krijgen bij de personeelsdienst: 
Lynn Geeraert, tel. 056 43 34 31 of via mail naar 
lynn.geeraert@wevelgem.be.

Weekend van vrijdag 19u00 tot maandag 19u00

Week van maandag 19u00 tot vrijdag 19u00

deelgemeenten Gullegem en Moorsele

4-6/10 ~ Ap. Desmet, Bissegemstraat 38, Gullegem ~ 056 41 15 22
11-13/10 ~ Ap. Vanderstichele, Rollegemstraat 228, R. -Kapelle ~ 056 50 66 30
18-20/10 ~ Ap. Vander Stichele, K. Fabiolastraat 17, Gullegem ~ 056 41 21 06
25-27/10 ~ Ap. Popelier, Gullegemsestraat 21, St.-E.-Winkel ~ 056 50 90 30

30/09-3/10 ~ Ap. Popelier, Gullegemsestraat 21, St.-E.-Winkel ~ 056 50 90 30
7-10/10 ~ Ap. De Hoop, Stationstraat 59, Ledegem ~ 056 50 90 62
14-17/10~ Ap. Vereenooghe, St-Hubrechtsplein 1, St-E.-Winkel ~ 056 50 00 57
21/10-24/10 ~ Ap. Desmet, Bissegemstraat 38, Gullegem ~ 056 41 15 22
28/10-31/10 ~ Ap. Vander Stichele, K. Fabiolastraat 17, Gullegem ~ 056 41 21 06 

28/09-4/10  ~ Ap. Cossey-Houssin, Grote Markt 44-46, Wevelgem ~ 056 41 11 13
5-11/10   ~ Ap. Vanweehaeghe, L. De Boningestraat 43, Wevelgem ~ 056 41 20 13  
12-18/10  ~ Ap. Maertens, Menenstraat 295, Wevelgem ~ 056 40 20 39
19-25/10 ~ Ap. Debaere, Roeselarestraat 100, Wevelgem ~ 056 41 28 46
26/10-1/11 ~ Ap. Mahieu, Wijnbergstraat 121, Wevelgem ~ 056 42 34 07


