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spreekt je aan
Wevelgem

Leer rockbands fotograferen 
met Cindy Frey
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INHOUD

KORT UIT DE 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 12 april 2013 
om 18u30 in de raadzaal van het ‘Oud Gemeentehuis’ (Grote Markt 26).

Investeren in een goed onderhoud van de begraafplaatsen
Door het omvormen van de oude steenslagpaden op de begraafplaat-
sen kan er tegelijk gespaard worden op onderhoud en liggen de be-
graafplaatsen er nog netter bij.  Dit zal nu gebeuren op de begraaf-
plaats in de Menenstraat. In Gullegem wordt een nieuwe strooiweide 
aangelegd.

Omvormen van steenslagpaden
De Vlaamse overheid legt sinds 2004 aan de gemeentebesturen op 
om jaarlijks het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen te redu-
ceren en in 2014 tot een nulgebruik te komen. Om de afbouw van 
schadelijke sproeistoffen mogelijk te maken, wordt op alle gemeente-
lijke groenzones gezorgd voor een aanleg die ecologisch onderhoud 
mogelijk maakt: minder of geen verhardingen, meer begroeiing met 
gras, bodembedekkers of aanplantingen, …

Ook op de begraafplaatsen kiezen we voor deze aangepaste heraan-
leg.  Sinds begin 2011 worden op de begraafplaatsen geen pesticiden 
meer gebruikt voor de bestrijding van onkruid.

De bestaande paden op de  begraafplaats Wevelgem, Menenstraat, 
werden vroeger aangelegd als steenslagpaden (met rode shiste of 
met grind). De ervaring leert dat het onkruidvrij maken en houden van 
steenslagpaden een tijdrovende taak is, waarbij het resultaat moeilijk 
langere tijd te behouden is. De onkruidbestrijding moet gebeuren met  
een thermische onkruidbrander of met de schoffel. Na het omvormen 

van grindpaden naar grasgrindpaden gebeurt het onderhoud door 
maaien.

De voorbije jaren gebeurde deze omvorming al op andere begraaf-
plaatsen in de gemeente.  Dit werd heel positief geëvalueerd: onder-
houdsvriendelijker en over het hele jaar een groener en netter  uit-
zicht. De paden blijven bij omvorming verhard: de bovenste laag van 
de grindverharding wordt weggenomen en de rest wordt met aange-
voerde teelaarde ingefreesd.  Daarna wordt ingezaaid.

Op deze begraafplaats gaat het hierbij om ongeveer  4 000m² paden 
die omgevormd worden.

Een nieuwe strooiweide
De grasmat van de kleine, bestaande strooiweide op de begraafplaats 
Gullegem  raakt verzadigd.  

Gelet op  het stijgend aantal crematies  (in  2012 waren van er op 
298 overlijdens 171 crematies, waarvan 55 gevolgd door uitstrooiing) 
wordt overgegaan tot de aanleg  van een nieuwe strooiweide.

Bij opmaak van het ontwerp werd gezorgd voor een groene omkade-
ring die een zekere geborgenheid uitstraalt.  De nieuwe strooiweide 
ligt dicht bij de inkom van de begraafplaats, aan de kant van de Bank-
beekstraat.
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De kostprijs voor uitvoering van beide werken wordt geraamd op 60 
037,00 euro, excl. btw  (72.644,77 incl. btw). 

Wevelgem ondersteunt verder de werking van JC Ten Goudberge
De gemeente is trots op de vele vormen van jeugdwerk in de gemeen-
te. Met JC Ten Goudberge heeft Wevelgem een groot jeugdhuis binnen 
de grenzen met een rijke traditie. Door opnieuw een convenant af te 
sluiten, kiest de gemeente voor de verdere professionele ondersteu-
ning van dit jeugdhuis.

De gemeente sluit een overeenkomst af met jeugdhuis Ten Goudberge. 
Door de grote omvang van de jeugdhuiswerking heeft Ten Goudberge 
een tewerkgestelde coördinator.

Wevelgem subsidieert voor 75%  procent de loonkost van die tewerk-
stelling. In het budget is hiervoor een bedrag voorzien van 40 500 euro. 
Het jeugdhuis sluit een overeenkomst met de gemeente om geduren-
de het komende jaar extra werk te maken van de communicatie en de 
structuur van de jeugdhuiswerking. 

In het kader van de uitvoering van de goedgekeurde subsidieovereen-
komst maakt het jeugdhuis elk jaar een inhoudelijk rapport voor de 
gemeente. Er zijn ook twee tussentijdse evaluatiemomenten voorzien.
Naast deze weddesubsidie ondersteunt de gemeente ook de jeugd-
huiswerking via de bestaande subsidiereglementen.

Op 5 april 2012 werd de markt in Moorsele feestelijk geopend. 
Sindsdien is er wekelijks op donderdagvoormiddag op het Sint-Maar-
tensplein in Moorsele een openbare markt. Ondertussen zijn we bijna 
1 jaar verder en dit kunnen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij 
laten gaan. Op 11 april viert de markt in Moorsele daarom zijn 1-jarig 
bestaan.

Dit wordt gevierd door heuse paasacties van de marktkramers. Maar 
ook de paashaas brengt een bezoek aan de markt. Samen met 1 van 
zijn vrienden zal de paashaas tussen 9u00 en 12u00 alle bezoekers 
van de markt belonen.

De markt in Moorsele heeft een ruim assortiment. Onder andere lek-
kere kip aan ‘t spit en vers vlees, verse vis en visgerechten, snoepgoed 
en eierkoeken, lingerie, slaap- en badmode, verse groenten en fruit, 
prachtige juwelen en polshorloges en stijlvolle dameskledij zijn er 
wekelijk terug te vinden.

De marktkramers verwelkomen je dan ook met plezier elke donder-
dagvoormiddag op de markt in Moorsele op het Sint-Maartensplein. 
Tot dan!

DIGITALE WEEK
www.wevelgem.be/digitaleweek

Wevelgem gaat digitaal

De komst van internet, sociale media en digitale 
toepassingen via allerlei snufjes hebben een grote invloed 
op de maatschappij en ons leven van elke dag. 

Tv kijken, koken, een reservatie maken … het kan 
tegenwoordig allemaal eenvoudig en snel dankzij digitale
toepassingen. 

Een fluitje van een cent voor wie thuis is in het digitale 
wereldje. Een vloek voor wie hier niet vertrouwd mee is.
Tijdens de digitale week serveert de gemeenteverschillende 
activiteiten. Sommige zijn gericht op de groep mensen die 
een beperkte voorkennis hebben. 

Andere activiteiten zijn gericht op ervaren ICT-gebruikers. 
Ervaringsdeskundigen kunnen bijvoorbeeld terecht op de 
game-nights en de twunch met mediaheld Sam De Bruyn.

Cursusaanbod

Cursusaanbod
Leren en beleven 

> Twitter voor beginners
Tweets, retweets, hashtag, trending topics, followers, 
… Klinkt dit allemaal als Chinees? Dan is de cursus Twitter
 voor beginners zeker iets voor jou. Voor deze cursus is 
reserveren aangeraden, want er zijn maar 16 plaatsen 
beschikbaar.

Dinsdag, 23/04/13 van 13u30 tot 15u00 
Cafetaria Porseleinhallen , Cultuurpad 1, 8560 Wevelgem
Organisatie : Cultuurcentrum Wevelgem in
samenwerking met CVO-Vivo
Prijs: € 2
Vooraf inschrijven: tel. 056 433 499 

> Leren werken met Verkenner
Weet je soms ook niet meer waar je al je foto’sof bestanden 
op je computer hebt opgeslagen? Met Windows Verkenner 
vind je al je bestanden gemakkelijk terug.  In deze vorming 
schenken we aandacht aan het soort bestanden, hun 
extensies en hoe je orde schept op jouw computer.
Dit is een interactieve workshop waarin je de kans krijgt 
om oefeningen uit te voeren op je eigen meegebrachte 
laptop of op de ter beschikking gestelde computer.
Woensdag 17/04/13 van 9u00 tot 12u00 en woensdag 
24/04/13 van 9u00 tot 12u00.
LDC Het Knooppunt, Gulleheemlaan 20, 
8560 Wevelgem, Organisatie LDC Het Knooppunt
Contact en inschrijven: tel. 056 43 20 80
E arnout.vercruysse@ocmwwevelgem.be
Inschrijvingsgeld: € 13. Huur voor gebruik laptop: € 8. 
Je kan ook je eigen laptop meebrengen, op voorwaarde dat 
Windows 7 is geïnstalleerd.

> De bibliotheek: verrassend digitaal!
De bib is meer dan boeken: ze is een schatkamer aan 
leesplezier en informatie. Net een cursus gevolgd en klaar 
voor het echte werk? Op zoek naar een boek of tijdschrift? 
Eén adres: wevelgem.bibliotheek.be. Vrijdag 26/04/13 van 
14u00 tot 15u30. LDC Het Knooppunt, Gulleheemlaan 20, 
8560 Gullegem
Gratis deelname
Organisatie LDC Het Knooppunt i.s.m. Bibliotheek 
Wevelgem
Contact 056 43 20 80 arnout.vercruysse@ocmwwevelgem.

> Tax-on-web
Ben je het aangeven van je belasting met pen en papier 
beu? Dan is deze cursus zeker iets voor jou! Met Tax-on-web 
kan je jouw aangifte van de personenbelasting eenvoudig 
digitaal aangeven. De lesgever toont stap voor stap hoe de 
aangifte gebeurt: 
* Installatie van de kaartlezer
* Installatie van het gratis programma
* Invullen van de aangifte, eenvoudiger dankzij de vooraf 
ingevulde gegevens, zoals: loon, pensioen, dienstencheques, 
kadastraal inkomen...

Het is belangrijk om weten dat het programma toelaat 
simulaties te maken. Je kunt trouwens meteen uitrekenen 
wat je terug krijg of wat je moet ophoesten.
Let op, deze workshop is geen voordracht i.v.m. fiscaal 
advies. Het is ook niet de bedoeling om uw aangifte ter 
plaatse in te vullen. Vrijdag 03/05/13 van 9u00 tot 11u30
LDC Het Knooppunt Gulleheemlaan 20, 8560 Gullegem 

Organisatie LDC Het Knooppunt
Contact: Tel.  056/43 20 80 
E arnout.vercruysse@ocmwwevelgem.be 
Deelname: € 3
Reserveren: aan de balie van LDC Het Knooppunt, 
telefonisch via 056 43 20 80 of via
arnout.vercruysse@ocmwwevelgem.be 

Zaterdag 27/04/13 van 18u00 tot 19u30
’t Bankske (bovenzaal) Lode De Boningestraat 35, 
8560 Wevelgem 
Gratis deelname.
Organisatie: Gemeente Wevelgem
Inschrijven: via de website twunch.be of 
twunch@wevelgem.be of telefonisch via tel. 056 433 483 

Twitter

Het programma van de digitale week in Wevelgem legt dit
jaar het accent op twitter. Dit sociaal medium wint immers 
steeds meer aan belang in de media en het dagelijkse leven.   
Twitter is een digitaal communicatiesysteem. In maximum 
140 lettertekens kan je jouw boodschap de wijde wereld 
insturen. Zo’n verstuurd berichtje noemt men een tweet. 
Via tweets kan je in dialoog gaan met andere twitteraars of 
interactief deelnemen aan tv-programma’s. Om te kunnen 
twitteren moet je een account maken. Zo’n account begint 
altijd met een apenstaart of @, gevolgd door jouw naam.
Typisch bij twitterberichten of tweets is de hashtag (#).  
Dat is een soort herkenningsteken om zoektermen en 
thema’s mee aan te duiden. Wie bijvoorbeeld naar een 
tv-programma kijkt kan via Twitter zijn mening geven over 
het programma door in het bericht de hashtag en het 
bijhorende codewoord te vermelden. Twitterberichen die je 
leuk of interessant vindt kan je 
‘retweeten’. Je verspreidt dan iemands anders boodschap 
verder. 

Wil je meer weten over Twitter en er zelf mee aan de slag 
gaan? Dan kan je terecht op lessenreeks 
‘twitter voor beginners’ van cc Guldenberg

Twunch

Ontmoet andere twitteraars

Je bent een gedreven Wevelgemse Twitteraar en je wilt je 
followers in real life ontmoeten? Het kan! Gemeente 
Wevelgem organiseert een twunch voor alle Twitteraars 
uit Wevelgem. Niemand minder dan gedreven Twitteraar 
en Stubru-presentator Sam De Bruyn komt vertellen over 
zijn Twitterleven, invloed van Twitter op de media,… 
Daarnaast komen alle tweets met #twunch8560 terecht op 
een Twitterwall en wordt er natuurlijk een hapje en drankje 
aangeboden. De twunch is dus een gezamenlijke ontmoeting 
met een inhoudelijk kantje! Vooraf inschrijven is wenselijk, 
want het aantal plaatsen is beperkt.

Voor elk w@t wils

De digitale week gaat van start met een digitale spelavond 
of gamenight. Het sluitstuk van de digitale week wordt de 
ontmoeting van twitteraars op de twunch met 
Sam De Bruyn. Tussenin organiseren cultuurcentrum 
Guldenberg en het lokaal dienstencentrum enkele  
workshops en demonstraties. 

Gamenights

Digitale week start al spelend 

Zin om je de ster van de avond te voelen en je 
sopranenstem aan iedereen te laten horen? Of doe je liever 
stoer en wil je afrekenen met je vijanden? Of waan je je 
liever als stervoetballer Messi? Het kan! De jeugddienst 
organiseert samen met jeugdhuizen Ten Goudberge en 
Den Bascuul een gamenight. Games zoals Singstar, 
Call of Duty en Fifa staan op het programma. Het wordt 
een gezellige avondvol gameplezier!

> Vrijdag 19/04/13 van 16u00 tot 23u00
JC Ten Goudberge, Deken Jonckheerestraat 5,
8560 Wevelgem

> Zaterdag 20/04/13 van 19u00 tot 23u00
JH Den Bascuul, Sint Janstraat 26, 
8560 Moorsele

Organisatie: Jeugddienst Wevelgem in samenwerking met 
lokale jeugdhuizen. Deelname aan 
de spelletjesnacht is gratis.

10 Digitale Week
 Wevelgem gaat digitaal09 Sport
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CInDy Frey 
Girl at the 
rockshow

Hoe ben je begonnen met fotografie?
Dat is eigenlijk heel toevallig zo gegroeid. Van opleiding ben ik restau-
ranthouder en specialiseerde ik me in veganistisch koken.  Zo trok ik als 
kok mee op tournee met een aantal grote bands in het genre hardcore, 
punk en metal. Om mijn herinneringen vast te leggen, fotografeerde 
ik alles om me heen. Dat was zo fijn, dat ik al na zes maanden wist dat 
ik van fotografie mijn beroep wilde maken. Doordat ik al in het milieu 
zat en veel bands kende, ging alles heel snel. Voor ik het wist stond 
ik in de ‘pit’ bij de persfotografen foto’s te nemen van bands als ‘The 
White Stripes’ en ‘The Beasty Boys’. Anderhalf jaar na mijn eerste foto’s 
stond ik met mijn camera op het podium naast ‘The Foo Fighters’. En 
het koken? Eigenlijk kook ik nooit meer. Daarvoor schakel ik mijn vriend 
Steve in (lacht).

Welk soort foto’s maak je liefst?
Mijn voorkeur gaat naar studiofoto’s en reportagefoto’s. Het is super 
om een dagje met een rockband op te trekken en vrij foto’s te maken, 
zonder te veel pose. Eén van mijn fijnste herinneringen is een dagje 
Nederland met Mastodon (één van de grootste metalbands van het 
moment - red.). Ik nam ze mee met de trein naar het strand. Het leken 
wel schooljongens die op uitstap gingen. Ze stonden open voor alles 
en waren heel relax. We hebben zelfs samen een ijsje gegeten (lacht). 
Met die foto’s kwam ik in Rolling Stone Magazine en het werden ook de 
officiële persfoto’s voor de band.

Interview rockfotografie

Cindy Frey verhuisde 16 jaar geleden 
van Overpelt naar Kortrijk. Vandaag is 
ze een internationale rockfotografe 
en binnenkort verschijnt haar tweede 
boek ‘Girl at the rockshow 2’.
In april geeft ze een masterclass 
rockfotografie voor jongeren in 
Wevelgem, gevolgd door een tentoon-
stelling in september. We ontmoeten 
Cindy in haar tattoo-shop in Kortrijk, 
waar ze ook een eigen tentoonstellings-
ruimte heeft.

“

©
 C

in
dy

 F
re

y



Klikt het soms ook totaal niet met een band?
Soms valt het echt tegen. Je werkt met sterren die maandenlang op 
tour zijn en niet altijd in de beste bui zijn. Zo ben ik eens na één foto 
weggegaan omdat de band duidelijk totaal ongeïnteresseerd was in de 
shoot. Een andere zware tegenvaller was Brian Molko (zanger van Pla-
cebo - red.). Ik was vroeger superfan van die band en op Pukkelpop zag 
ik hem op zijn eentje in de backstage zitten. Ik heb toen een halfuurtje 
gewacht, om te kijken of niemand hem lastigviel. Na een halfuurtje ben 
ik naar hem toegestapt en vroeg ik hem heel vriendelijk of ik een paar 
foto’s mocht nemen. Dat was niet naar zijn zin en hij reageerde heel ar-
rogant. Sindsdien is de liefde wat bekoeld voor Placebo.  Maar een paar 
jaar later mocht ik de drummer van Placebo fotograferen en de liefde 
begint weer terug te komen. 

Hoe gaat het er aan toe in de pit?
Je hebt fijne en minder fijne collega’s. Sommigen gaan echt trekken en 
duwen om op een bepaalde plek een foto te maken. Ik ga dan meestal 
wel aan de kant. Dan trek ik dan eigenlijk liever de ruziënde fotografen 
met de band op de achtergrond. Wat ook ergerlijk is dat mensen die de 
band kennen in de pit mogen en daar dan met een superslecht fototoe-
stel de fotografen staan te hinderen.

Je bent niet alleen fotografe maar ook tattoo-artiest. Hoe ben je 
daar mee begonnen?
Ik liet mijn eerste tattoo zetten toen ik 21 was. Ik was toen helemaal weg 
van alles wat met tatoeages te maken had en ging zelfs naar conven-
ties. Zelf tatoeëren begon eigenlijk als een grap in 2011. Ik mocht een 
naam tatoeëren op een vriend die tatoeëerder is. Hij was erg tevreden 
over het resultaat en complementeerde me met mijn vaste hand. Van 
het een kwam hen andere en nu heb ik al een jaar een shop in Kortrijk.

Hoe verhouden je twee passies zich tegenover elkaar?
In beide disciplines gaat het vooral om composities te maken. Perspec-
tief is ook belangrijk Fotograferen doe ik eigenlijk vooral op gevoel, 
maar je moet wel oog hebben voor een goed beeld. Eigenlijk zijn het 
twee passies die complementair zijn. Er zijn periodes dat ik me hele-
maal op mijn foto’s gooi en dan weer zit ik helemaal in de tattoos. Ik 
kan geen van beide missen. 

Wat zijn je toekomstplannen?
Ik zou graag nog een pak grote namen voor de lens krijgen. Bij grote 
groepen is styling heel erg belangrijk en daarom leveren ze vaak inte-
ressante foto’s op. Verder probeer ik steeds te evolueren. Ik maak nu 
bijvoorbeeld meer en meer foto’s met mijn iPhone. Dat lijkt vreemd 
voor een professioneel fotografe, maar je kan daar echt leuke dingen 
mee doen. En natuurlijk kijk ik ook uit naar de masterclass die ik in april 
in Wevelgem kom geven.

Masterclass concertfotografie 
voor jongeren
      do. 18/04, 25/04, 02/05, 23/05, 30/05 en 
      06/06/2013 van 19u tot 21u30 
      Porseleinhallen
      30

In deze workshop leer je hoe je rockbands fotogra-
feert met de focus op praktijk. Hoe leg je de sfeer en 
de energie van een concert vast? Hoe ga je om met 
vlug bewegende bands, veranderende belichting en 
veranderende omstandigheden. Daarnaast kijken we 
hoe je het imago van de band vastlegt en hoe je pro-
motionele foto’s maakt (artwork cd, persfoto’s, foto’s 
website…). We fotograferen zowel met studiobelich-
ting als met natuurlijk licht. 

Na de masterclass volgt er in het najaar een tentoon-
stelling met de foto’s die jij maakte. Basiskennis van je 
fototoestel is voldoende. (inschrijven tot 30 jaar)

Meebrengen: digitale reflexcamera

Organisatie: Jeugddienst en CC Wevelgem

      056 433 495 
      cultuurcentrum@wevelgem.be
      www.ccwevelgem.be
@

0

€

Ik zou graag nog een pak grote 
namen voor de lens krijgen.“

“

Cindy Frey 
      www.facebook.com/cindyfreyofficial
      www.cindyfrey.com
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Interview

WeveLGeM
SCHrIJFt

De auteurs starten hun boek op een volledig verschillende ma-
nier. Bij Koen borrelt een verhaal eerst een lange tijd in zijn hoofd 
voor hij begint te schrijven. Eveline is eerder een intuïtief auteur. 

Koen: “Ik ben eerst gedurende een lange tijd bezeten door een thema 
dat me raakt. Het volledige verhaal bedenk ik eerst in mijn hoofd en ik 
doe vooraf de nodige research. Daarna schrijf ik alles in één keer uit. Dit 
gebeurt dan enkel wanneer ik er echt tijd voor heb – niet zo vaak dus!” 
Eveline: “Ik begin onmiddellijk te schrijven met een vaag idee van de 
plot en met een bepaald genre in het achterhoofd. Ik heb me in mijn 
vorige twee boeken gebaseerd op bestaande figuren. Die eerste ver-
haallijn is dan ook voor 95% historisch correct. De tweede verhaallijn 
is opgebouwd rond een totaal fictief persoon.”

“ Soms droom ik van 
een schrijfkamer. ”

Eveline: “Doordat ik het verhaal bedenk terwijl ik schrijf, ben ik met 
sommige pagina’s enorm lang bezig. Iedere pagina herlees ik daarna 
nog wel honderd keer en ik blijf er aan schaven. Soms zit ik vast bij 
een bepaald stuk. Dan weet ik even niet hoe het verhaal verder moet, 
maar als ik wat geduld heb, komt het vervolg ineens vanzelf. Ik heb 
ook weinig tijd om te schrijven. Telkens als ik een uurtje vrij heb, 
schrijf ik tussendoor. De combinatie van lesgeven, huishouden en 
schrijven is zeer moeilijk. Soms droom ik ervan om een schrijfkamer 
te hebben zodat ik me even kan afzonderen en uren aan één stuk kan 
schrijven.” 
Koen: “Gelukkig heb ik wel een schrijfkamer waar ik me op het schrij-
ven kan storten. Ik kan me evenwel enkel op het schrijven concentre-

De Wevelgemse schrijftalenten 
Koen D’haene en Eveline 
Vanhaverbeke presenteren elk 
een nieuw boek. Eveline schreef 
de spannende historische roman 
‘De verborgen prelude’ en Koen 
presenteert zijn vijfde jeugdboek 
‘Een hoofd vol rommel’.
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ren als ik helemaal niks anders aan mijn hoofd heb.”
Eveline: “Als ik aan het schrijven ben, mag niemand mijn boek lezen. Ze 
moeten wachten tot na de druk. Vaag vertel ik wel eens aan de mensen 
rond mij waarover het gaat, maar ik wil niet beïnvloed worden”. 
Koen: “Voor ik het script aan de uitgeverij bezorg, laat ik het nalezen 
door enkele lectoren uit mijn vriendenkring. Tijdens het schrijven 
vertel ik ook liever niet te veel waarmee ik bezig ben. Ik wil niet koket-
teren met dat schrijverschap”.
Koen: “Ik ben geboeid door de leefwereld van pubers. Zelf heb ik in 
mijn tienerjaren zeer veel gelezen, onder andere de boeken van Jan 
Terlouw en Thea Beckman. Deze boeken hebben een grote invloed 
op mij gehad. Ik gaf een tijdje les in het middelbaar onderwijs en ik 
hoop dat ik de jongeren met mijn boeken iets kan bijbrengen. Voor 
mijn laatste boek is het thema nogal zwaar. Het gaat over een meisje 
met een depressieve en aan alcohol verslaafde moeder. Ik maakte het 
hoofdpersonage iets jonger dan anders. Ik wou de pijn van een kind in 
zo’n moeilijke gezinstoestand blootleggen. Vandaar ook de keuze om 
me met dit boek op een jongere doelgroep te richten.”

“ Dit is waarschijnlijk mijn 
meest geëngageerde boek. ”

Eveline: “Ik schrijf enkel boeken die ik als volwassene zelf zou willen 
lezen. Ik zou mezelf niet kunnen verplaatsen in het hoofd van een kind 
of jongere. Sommige hoofdpersonages uit mijn boeken zijn toevallig 
wel iets jonger, maar ze zijn intelligent voor hun leeftijd, ze voelen zich 
volwassen.”
Koen: “Voor ‘Een hoofd vol rommel’ koos ik voor een zwaar thema 
dat me de voorbije jaren erg raakte. Dit is waarschijnlijk mijn meest 

geëngageerde boek. Een medewerker van KOPP (Kinderen van ouders 
met psychische problemen) vertelde me dat 1 op 10 kinderen een 
ouder met een psychische ziekte heeft. Ze kunnen of durven nergens 
terecht. Ik wil niet enkel de kinderen bereiken die met hetzelfde pro-
bleem kampen, maar ook de ouders, de begeleiders, de leeftijdsge-
noten. Ik hoop dat de hele omgeving meer begrip krijgt voor mensen 
met psychische problemen.”
Eveline: “Schrijven is net zoals een verslaving. Het is afzien, keihard 
werken, je bent gefrustreerd en toch kan je het niet laten. Eigenlijk 
doe je het vooral voor de erkenning achteraf. Tien dagen nadat mijn 
tweede boek uit was, kreeg ik al een positieve recensie in de gerepu-
teerde Boekenkrant. Ik zag het op hun website www.boekenkrant.
com. Dat geeft een supergoed gevoel.”

“ Schrijven is een verslaving. ”
Beide auteurs zijn al druk in de weer met hun volgende boek. 
Eveline is al druk aan het schrijven, terwijl in het hoofd van Koen 
alweer van alles aan het borrelen is. 
Eveline: “Het volgende boek is een herwerking van een verhaal dat ik 
eerder schreef maar nooit heb uitgebracht. Het zal terug spannend 
worden, maar niet historisch zoals de vorige boeken. Er zijn terug 
twee verhaallijnen. De ene speelt zich in het nu af, de andere aan het 
begin van de jaren ’80. De titel is ‘De waarheid’.”
Koen: “Ik heb momenteel twee concrete ideeën in mijn hoofd. Het ene 
kan leiden tot een spannend misdaadverhaal voor een ouder publiek. 
Meer wil ik er liever nog niet over vertellen … Daarnaast broed ik op 
een idee voor een boek voor heel jonge lezers. Hiervoor zou ik graag 
samenwerken met een illustrator. Wie weet is er in Wevelgem wel een 
kinderboekentekenaar die verhalen voor deze leeftijdsgroep illus-
treert? Hij mag mij altijd contacteren… (lacht)”.

In de herfst van 1838 vertrekken Frédéric Chopin 
en de excentrieke Franse schrijfster George Sand 
naar Mallorca. Tijdens hun verblijf in het klooster 
van Valldemossa ontwikkelt zich een warme vriend-
schap tussen de zwaar zieke Chopin en Georges 
dochter Solange. Het meisje merkt dat haar vriend 
onder druk gezet wordt door een oude monnik 
om een muziekstuk te componeren. Wanneer ze 
hierover meer te weten wil komen en inscripties 
ontdekt in een muur van het oude klooster, wordt 
ze ook zelf bedreigd en achtervolgd.

1898. Romi ontdekt in Brugge een deel van een on-
bekende prelude die Chopin heeft opgedragen aan 
haar oma. Op zoek naar meer informatie vertrekt ze 
naar Parijs. Daar sluiten alle netten zich echter rond 
haar. Getuigen houden de lippen stijf op elkaar, 
verzwijgen essentiële zaken of misleiden haar met 
opzet. Romi geeft echter niet op en belandt zelfs op 
Mallorca …

‘De verborgen prelude’

‘Een hoofd vol rommel’
Silkes mama drinkt te veel. Vaak is er geen eten als 
Silke thuiskomt van school en moet ze gedragen 
kleren weer uit de wasmand opvissen. Ma en pa 
krijgen er steeds meer ruzie over. Keer op keer 
belooft mama dat ze niet meer zal drinken, maar 
telkens gaat het mis. 
Silke is als de dood dat haar klasgenoten en de 
leraar erachter komen. Briefjes voor de ouderverga-
dering houdt ze achter. Als ze een kunstproject or-

ganiseren op school, vertelt ze niet dat haar mama 
vroeger tekenlerares was en zou kunnen helpen. 
Mama zoekt hulp bij een psycholoog en langzaam 
gaat het wat beter met haar. Een vriendin van 
vroeger brengt vreugde in huis en zorgt voor een 
onverwachte jobaanbieding. Silke vindt de moed 
om over haar moeder te praten met de leraar en 
met haar beste vriendin. Stilaan krijgt ze weer hoop 
voor de toekomst.

Je vindt de boeken in elke boekhandel en bibliotheek.
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WeveLGeM
LeeSt

kInDerJury
De leesgroepjes van de KJV komen zes keer per jaar bijeen in de 
vertelhoek van de bibliotheek. De leden zijn fervente lezers die het 
leuk vinden om de mooiste en de nieuwste boeken te lezen. “Elk jaar 
kiezen de volwassen nominatielezers van de Vlaamse KJV tien uitzon-
derlijke boeken voor elke leeftijdsgroep. Die worden in alle plaatse-
lijke leesgroepjes gelezen en op het einde van het jaar kiezen alle 
kinderen mee het mooiste boek van het jaar,” weet Els Debuyck. Zij is 
zelf zo’n nominatielezer, maar is ook al jarenlang actief als begeleid-
ster van de Wevelgemse KJV. “Ik wil het niet missen, dat contact met 
de jonge lezers. Je moet die kinderen ook echt wel au sérieux nemen. 
Ik ben altijd weer verrast hoeveel ze uit zo’n boek kunnen halen! Ik 
probeer hen respect voor elkaars mening bij te brengen. Niet ieder-
een leest even graag hetzelfde boek. Het is verrijkend om meningen 
en ideeën uit te wisselen. Dat hebben die jonge lezers snel door.”’

bIbDate
Op 15 maart organiseerde de bib een heuse bibdate als feestelijke 
afsluiter van het werkjaar van de KJV.  De KJV’ers brachten een vriend 
mee en ook begeleiders en leerkrachten waren welkom. In een ken-
nismakingsronde peilden ze naar elkaars leesgewoonten. ‘Ik lees elke 
dag zo’n halfuurtje in bed’, zegt Branco, leerling van het zesde leerjaar 
van GBS Hoogstraat. “Ik ben de enige die leest bij mij thuis. Ik lees het 
liefst spannende boeken, maar het boek dat ik koos voor de KJV was 
ook wel een beetje triestig.” ‘Kulanjango’ van auteur Gill Lewis gaat 
over de vriendschap van een meisje met een Afrikaanse zeearend.  
“‘Soms moest ik even huilen…” geeft Branco aarzelend toe.
Sara is  9 jaar en loopt school in VBS Wijnberg. “Ik vind de KJV super! 
Mijn favoriete boek was ‘Hotel Tussentijd’: zo grappig! Ik lees altijd ’s 
avonds in bed, tot iemand me komt zeggen dat het tijd is om het licht 
te doven… Maar ik lees ook voor de televisie, als mijn zus naar een 
saai programma kijkt.” Liever een leuk boek dan een saai tv-program-
ma dus. Maar las ze ook al eens een saai boek? “Ja, maar die titel ben 

ik al lang weer vergeten!”
Salim (leerling van BS De Startbaan) leest van zodra hij anders niets 
te doen heeft. Ook zijn jongere zussen en broer zijn gebeten door de 
leesmicrobe. “Ik vind het fijn dat we in die leesgroepjes onze eigen 
mening mogen zeggen en ik ben altijd benieuwd naar de keuze 
van de andere lezers”. Zelf las hij dit jaar het liefst ‘Scoop’ van Arne 
Sierens. “Het gaat over een jongen die een beroemde fotograaf wil 
worden. Hij wil eigenlijk de mensen doen lachen met zijn foto’s. Later 
wil ik iets met computers doen, maar toch zou ik ook graag minstens 
één boek schrijven. Het moet lukken na al die boeken die ik ondertus-
sen gelezen heb!”
Salim is vol lof over zijn leraar, want in de klas is er tijd en ruimte voor 
boeken. Juffen Isabelle en Katrien van de GBS  Hoogstraat en Veerle 
van VBS De Posthoorn werken met hun klas mee met de KJV. “De bib 
bezorgt ons in het begin van het schooljaar alle boeken uit de lijst. 
De leerlingen doen het erg graag. Ook voor de leerkrachten is het 
een verrijking: we krijgen elk jaar de mooiste boeken en zo blijven we 
bij. Een boek waarover we wel eens twijfelen na een eerste lectuur, 
blijkt meestal enorm mee te vallen als je het voorleest of in groep 
bespreekt. De KJV is echt wel tof en voor iedereen een motivatie om 
te blijven lezen.”

SLOtFeeSt
Conny Vansteenkiste is de coördinator van de Wevelgemse KJV. “Het 
is goed geweest!” zegt ze enthousiast. “De eindstemming was prettig. 
De verwachte winnaars kwamen uit de bus en het zijn ook wel erg 
fijne boeken. Op 12 mei gaan we met onze groep naar het slotfeest in 
het stadscentrum van Brugge. Benieuwd welk boek het daar haalt!”
Na de stemming en de bibdate is het tijd voor de afsluitende receptie. 
De kinderen gingen in de keuken van de bib aan de slag en maak-
ten hapjes klaar voor zichzelf en de langskomende ouders.  Tussen 
het geroezemoes en gebabbel door, horen we een moeder de KJV 
aanprijzen bij haar vriendin. “Je moet je dochter ook sturen,” zegt ze 
enthousiast. “De bibliotheek zorgt voor de boeken en de begeleiding. 
En de kinderen krijgen de mooiste boeken mee naar huis. Op het 
einde reizen ze naar het slotfeest en ze ontmoeten er de schrijvers 
van de boeken die ze hebben gelezen. Mijn dochter zou het niet meer 
willen missen….” 

Tijdens de slotbijeenkomst van de 
Wevelgemse Kinder- en Jeugd-
jury (KJV) kozen tientallen jonge 
lezers weer hun favoriete boek 
van het afgelopen jaar. Dit ging 
gepaard met een heuse bibdate. 
De KJV’ers mochten een bevrien-
de lezer meebrengen naar de bib 
en tijdens een leuke stoelendans 
ging de hele groep in gesprek 
over favoriete boeken.

Interesse voor de KJV? 
Kom eens langs 
in de bibliotheek!
Vanackerestraat 20
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Een daguitstap in het teken van de koers. In Wevelgem bezoeken we 
de prachtige tentoonstelling ‘Iedereen Flandrien’. De centrale onder-
werpen zijn 75 jaar Gent-Wevelgem en de Wevelgemse wielerheld 
Gaston Rebry. Daarna vertrekken we met de bus richting Roeselare, 
waar we brouwerij Rodenbach bezoeken. We zien er hoe het bier 
gemaakt wordt en kijken binnen in een unieke historische site. Na de 
lunch in de oude bottelarij trekken we richting Wielermuseum Roese-
lare.  We worden meegenomen doorheen de geschiedenis van de fiets 
en bezoeken de thematentoonstelling. Daarna is er nog tijd voor een 
koffie en gebak, voor we rond 17u terugkeren naar Wevelgem.

Deze uitstap kadert in Arrivee, het samenwerkingsproject tussen 
Wevelgem en Roubaix rond de koers. www.arrivee-velo.eu

Woensdag 17 april 2013
Afspraak om 9u00 aan de Bibliotheek van Wevelgem 
Prijs: 15 euro (transport, lunch en koffie inbegrepen)
Reservatie: cultuurcentrum@wevelgem.be, tel. 056/433 495

Busuitstap ARRIVEE: 
In het spoor van de Flandriens

Lessenreeksen voor vol-
wassenen
Het aanbod van de sportreeksen voor vol-
wassenen en senioren voor het 3de trimester 
kan je terugvinden op www.wevelgem.be. 
Je kan ook een folder krijgen in de sport-
dienst en aan de balies van de gemeentelijke 
diensten. Wees er snel bij. De inschrijvingen 
starten op dinsdag  2 april. Het aanbod bevat 
o.a. omnisport, pilates, conditietraining, cal-
langym, tennis, badminton, …

Zwemlessen
Na de paasvakantie starten de 10-delige 
lessenreeksen zwemmen voor kinderen 
geboren vanaf °2007. De kinderen die een 
lessenreeks volgden in de periode januari - 
maart kunnen zich al inschrijven voor een 
nieuwe lessenreeks vanaf dinsdag 2 april.

Nieuwkomertjes kunnen inschrijven vanaf 
maandag 8 april. De reeksen starten in de 
week van 15 april 2013.
Wanneer de lesgevers vaststellen dat 
bepaalde kinderen niet aan de gestelde 
voorwaarden voldoen en dus in de verkeer-
de lessenreeks ingeschreven zijn, worden ze 
doorverwezen naar de lessenreeks die het 
meest overeenstemt met het niveau van het 

kind. Ook kunnen zwemmers gedurende de 
lessenreeks vlot overgaan naar een hogere 
niveaugroep.
Een folder met het programma vind je in de 
sportdienst en aan de diverse balies van de 
gemeentelijke diensten. Het programma is 
ook terug te vinden via www.wevelgem.be.

Gebruik 
tennisvelden
Het mooie weer liet wat 
op zich wachten maar de 
lente is begonnen. Tijd 
voor sport!

Zin in een partijtje tennis? 
Gebruik alvast onze ten-
nisvelden, maar koop wel 
eerst een tenniskaart aan.
Deze kaart kan je krijgen 
bij de sportdienst tijdens 
de openingsuren (bureel 
zwembad) en is een jaar 
geldig. 

De kaart kost slechts 1,25 euro (-14 jaar), 
5 euro (14-17 jaar) of 10 euro (18 jaar en 
ouder).

Week van de sportclubs 
van donderdag 2 mei tot 
en met woensdag 8 mei

De “Week van de Sportclub” is een open-
deur-dag van de sportclubs. Dat betekent 
dat de sportclubs hun deuren opengooien 
voor iedereen die interesse heeft in hun 
werking. Via de organisatie van allerlei 
activiteiten is het de bedoeling om vooral 

de jongeren naar de sportclubs te 
loodsen, gezien het belang van de 
sportbeoefening van de jongeren. 
De promotionele activiteiten tij-
dens deze week in de eerste plaats 
aantrekkelijk te maken voor de 
jeugd. De promotie richt zich 
vooral op de minder-getalenteer-
de jongeren en/of op deze die nog 
niet bij een sportclub aangesloten 
zijn. Uiteraard kunnen de bij de 
club aangesloten jeugdleden ook 
deelnemen. Volwassenen zijn 
zeker ook welkom.

De sportdienst promoot en coördineert de 
activiteiten. 
Vanaf 23 april wordt het concrete program-
ma via verscheidene kanalen (sportdienst, 
scholen, balie gemeentelijke diensten) 
kenbaar gemaakt.

Sport · Busuitstap ARRIVEE · In het kort 



DIGITALE WEEK
www.wevelgem.be/digitaleweek

@Wevelgem

Wevelgem gaat digitaal
Van 20 tot en met 27 april loopt over heel Vlaanderen de 
digitale week. In en rond die zevendaagse worden her en der 
activiteiten georganiseerd rond digitale toepassingen uit het 
dagelijkse leven. Onze gemeente neemt dit jaar voor de derde 
keer op rij deel aan de themaweek en werkte een gevarieerd 
aanbod uit. 
De komst van internet, sociale media en digitale toepassin-
gen via allerlei snufjes hebben een grote invloed op de 
maatschappij en ons leven van elke dag. Tv kijken, koken, een 
reservatie maken … het kan tegenwoordig allemaal eenvoudig 

voor wie thuis is in het digitale wereldje. Een vloek voor wie 
hier niet vertrouwd mee is.
Tijdens de digitale week serveert de gemeente verschillende 
activiteiten. Sommige zijn gericht op de groep mensen die een 
beperkte voorkennis hebben. Andere activiteiten zijn gericht 
op ervaren ICT-gebruikers. Ervaringsdeskundigen kunnen 
bijvoorbeeld terecht op de game-nights en de twunch met 
mediaheld Sam De Bruyn. 

Voor elk w@t wils 
De digitale week gaat van start met een digitale spelavond 
of gamenight. Het sluitstuk van de digitale week wordt de 
ontmoeting van twitteraars op de twunch met Sam De Bruyn. 
Tussenin organiseren cultuurcentrum Guldenberg en het 
lokaal dienstencentrum enkele  workshops en demonstraties

Gamenight

Digitale week start al spelend 
Zin om je de ster van de avond te voelen en je sopran-
enstem aan iedereen te laten horen? Of doe je liever 
stoer en wil je afrekenen met je vijanden? Of waan je je 
liever als stervoetballer Messi? Het kan! De jeugddienst 
organiseert samen met jeugdhuizen Ten Goudberge en 
Den Bascuul een gamenight. Games zoals Singstar, Call 
of Duty en Fifa staan op het programma. Het wordt een 
gezellige avond vol gameplezier!

> Vrijdag 19/04/13 van 16u00 tot 23u00
JC Ten Goudberge, Deken Jonckheerestraat 5, 8560 
Wevelgem

> Zaterdag 20/04/13 van 19u00 tot 23u00
JH Den Bascuul, Sint Janstraat 26, 8560 Moorsele

Organisatie: Jeugddienst Wevelgem in samenwerking 
met lokale jeugdhuizen
Deelname aan de spelletjesavond is gratis.

> Tax-on-web
Ben je het aangeven van je belasting met pen en papier 
beu? Dan is deze cursus zeker iets voor jou! Met 
Tax-on-web kan je jouw aangifte van de 
personenbelasting eenvoudig digitaal aangeven.
De lesgever toont stap voor stap hoe de aangifte gebeurt: 
* Installatie van de kaartlezer
* Installatie van het gratis programma
* Invullen van de aangifte, eenvoudiger dankzij de vooraf 
ingevulde gegevens, zoals: loon, pensioen, 
dienstencheques, kadastraal inkomen...
Het is belangrijk om weten dat het programma toelaat 
simulaties te maken. Je kunt trouwens meteen
uitrekenen wat je terug krijg of wat je moet ophoesten.

advies. Het is ook niet de bedoeling om uw aangifte ter 
plaatse in te vullen. 
Vrijdag 03/05/13 van 9u00 tot 11u30
LDC Het Knooppunt Gulleheemlaan 20, 8560 Gullegem 
E arnout.vercruysse@ocmwwevelgem.be 
Deelname: € 3

> Leren werken met Verkenner
Weet je soms ook niet meer waar je al je foto’s of be-
standen op je computer hebt opgeslagen? Met Windows 
Verkenner vind je al je bestanden gemakkelijk terug.  In 
deze vorming schenken we aandacht aan het soort 
bestanden, hun extensies en hoe je orde schept op jouw 
Dit is een interactieve workshop waarin je de kans krijgt 
om oefeningen uit te voeren op je eigen meegebrachte 
laptop of op de ter beschikking gestelde computer.
Woensdag 17/04/13 van 9u00 tot 12u00 en woensdag 
24/04/13 van 9u00 tot 12u00
LDC Het Knooppunt, Gulleheemlaan 20, 8560 Wevelgem
Inschrijvingsgeld: € 13. Huur voor gebruik laptop: € 8. Je 
kan ook je eigen laptop meebrengen, op voorwaarde dat 
Windows 7 is geïnstalleerd.

> De bibliotheek: verrassend digitaal!
De bib is meer dan boeken: ze is een schatkamer aan lee-
splezier en informatie. Net een cursus gevolgd en klaar 
voor het echte werk? Op zoek naar een boek of 
tijdschrift? Eén adres: wevelgem.bibliotheek.be. 
Vrijdag 26/04/13 van 14u00 tot 15u30
LDC Het Knooppunt, Gulleheemlaan 20, 8560 Gullegem
Gratis deelname

Cursusaanbod

Het programma van de digitale week in Wevelgem legt 
dit jaar het accent op twitter. Dit sociaal medium wint 
immers steeds meer aan belang in de media en het 
dagelijkse leven.   Twitter is een digitaal 
communicatiesysteem. In maximum 140 lettertekens 
kan je jouw boodschap de wijde wereld insturen. Zo’n 
verstuurd berichtje noemt men een tweet. 
Via tweets kan je in dialoog gaan met andere 
twitteraars of interactief deelnemen aan 
tv-programma’s. Om te kunnen twitteren moet je een 
account maken. Zo’n account begint altijd met een 
apenstaart of @, gevolgd door jouw naam.Typisch bij 
twitterberichten of tweets is de hashtag (#).  Dat is een 
soort herkenningsteken om zoektermen en thema’s 
mee aan te duiden. Wie bijvoorbeeld naar een 
tv-programma kijkt kan via Twitter zijn mening geven 
over het programma door in het bericht de hashtag en 
het bijhorende codewoord te vermelden. 
Twitterberichen die je leuk of interessant vindt kan je 
‘retweeten’. Je verspreidt dan iemands anders 
boodschap verder. Wil je meer weten over Twitter en er 
zelf mee aan de slag gaan? Dan kan je terecht op 
lessenreeks ‘twitter voor beginners’ van cc Guldenberg. 

Twitter

Ontmoet andere twitteraars

Je bent een gedreven Wevelgemse Twitteraar en je wilt 
je followers in real life ontmoeten? Het kan! Gemeente 
Wevelgem organiseert een twunch voor alle Twitteraars 
uit Wevelgem. Niemand minder dan gedreven 
Twitteraar en Stubru-presentator Sam De Bruyn komt 
vertellen over zijn 
Twitterleven, invloed van Twitter op de media,… 
Daarnaast komen alle tweets met #twunch8560 terecht 
op een Twitterwall en wordt er natuurlijk een hapje en 
drankje aangeboden. De twunch is dus een gezamenlijke 
ontmoeting met een inhoudelijk kantje! 
Vooraf inschrijven is wenselijk, want het aantal plaatsen 
is beperkt. Zaterdag 27/04/13 van 18u00 tot 19u30
’t Bankske (bovenzaal) Lode De Boningestraat 35, 8560 
Wevelgem 
Gratis deelname.
Organisatie: Gemeente Wevelgem
Inschrijven: via de website twunch.be of 
twunch@wevelgem.be of telefonisch via tel. 056 433 483 

Twunch

> Twitter voor beginners
Tweets, retweets, hashtag, trending topics, followers, 
… Klinkt dit allemaal als Chinees? Dan is de cursus 
Twitter voor beginners zeker iets voor jou. Voor deze 
cursus is reserveren aangeraden, want er zijn maar 
16 plaatsen beschikbaar.

Dinsdag, 23/04/13 van 13u30 tot 15u00 
Cafetaria Porseleinhallen , Cultuurpad 1, 8560 
Wevelgem
Prijs: € 2

Waar in te schrijven
Gelieve te reserveren
Contact: Tel.  056/43 34 95
E sanne.loncke@wevelgem.be
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personenbelasting eenvoudig digitaal aangeven.
De lesgever toont stap voor stap hoe de aangifte gebeurt: 
* Installatie van de kaartlezer
* Installatie van het gratis programma
* Invullen van de aangifte, eenvoudiger dankzij de vooraf 
ingevulde gegevens, zoals: loon, pensioen, 
dienstencheques, kadastraal inkomen...
Het is belangrijk om weten dat het programma toelaat 
simulaties te maken. Je kunt trouwens meteen
uitrekenen wat je terug krijg of wat je moet ophoesten.

advies. Het is ook niet de bedoeling om uw aangifte ter 
plaatse in te vullen. 
Vrijdag 03/05/13 van 9u00 tot 11u30
LDC Het Knooppunt Gulleheemlaan 20, 8560 Gullegem 
E arnout.vercruysse@ocmwwevelgem.be 
Deelname: € 3

> Leren werken met Verkenner
Weet je soms ook niet meer waar je al je foto’s of be-
standen op je computer hebt opgeslagen? Met Windows 
Verkenner vind je al je bestanden gemakkelijk terug.  In 
deze vorming schenken we aandacht aan het soort 
bestanden, hun extensies en hoe je orde schept op jouw 
Dit is een interactieve workshop waarin je de kans krijgt 
om oefeningen uit te voeren op je eigen meegebrachte 
laptop of op de ter beschikking gestelde computer.
Woensdag 17/04/13 van 9u00 tot 12u00 en woensdag 
24/04/13 van 9u00 tot 12u00
LDC Het Knooppunt, Gulleheemlaan 20, 8560 Wevelgem
Inschrijvingsgeld: € 13. Huur voor gebruik laptop: € 8. Je 
kan ook je eigen laptop meebrengen, op voorwaarde dat 
Windows 7 is geïnstalleerd.

> De bibliotheek: verrassend digitaal!
De bib is meer dan boeken: ze is een schatkamer aan lee-
splezier en informatie. Net een cursus gevolgd en klaar 
voor het echte werk? Op zoek naar een boek of 
tijdschrift? Eén adres: wevelgem.bibliotheek.be. 
Vrijdag 26/04/13 van 14u00 tot 15u30
LDC Het Knooppunt, Gulleheemlaan 20, 8560 Gullegem
Gratis deelname

Cursusaanbod

Het programma van de digitale week in Wevelgem legt 
dit jaar het accent op twitter. Dit sociaal medium wint 
immers steeds meer aan belang in de media en het 
dagelijkse leven.   Twitter is een digitaal 
communicatiesysteem. In maximum 140 lettertekens 
kan je jouw boodschap de wijde wereld insturen. Zo’n 
verstuurd berichtje noemt men een tweet. 
Via tweets kan je in dialoog gaan met andere 
twitteraars of interactief deelnemen aan 
tv-programma’s. Om te kunnen twitteren moet je een 
account maken. Zo’n account begint altijd met een 
apenstaart of @, gevolgd door jouw naam.Typisch bij 
twitterberichten of tweets is de hashtag (#).  Dat is een 
soort herkenningsteken om zoektermen en thema’s 
mee aan te duiden. Wie bijvoorbeeld naar een 
tv-programma kijkt kan via Twitter zijn mening geven 
over het programma door in het bericht de hashtag en 
het bijhorende codewoord te vermelden. 
Twitterberichen die je leuk of interessant vindt kan je 
‘retweeten’. Je verspreidt dan iemands anders 
boodschap verder. Wil je meer weten over Twitter en er 
zelf mee aan de slag gaan? Dan kan je terecht op 
lessenreeks ‘twitter voor beginners’ van cc Guldenberg. 

Twitter

Ontmoet andere twitteraars

Je bent een gedreven Wevelgemse Twitteraar en je wilt 
je followers in real life ontmoeten? Het kan! Gemeente 
Wevelgem organiseert een twunch voor alle Twitteraars 
uit Wevelgem. Niemand minder dan gedreven 
Twitteraar en Stubru-presentator Sam De Bruyn komt 
vertellen over zijn 
Twitterleven, invloed van Twitter op de media,… 
Daarnaast komen alle tweets met #twunch8560 terecht 
op een Twitterwall en wordt er natuurlijk een hapje en 
drankje aangeboden. De twunch is dus een gezamenlijke 
ontmoeting met een inhoudelijk kantje! 
Vooraf inschrijven is wenselijk, want het aantal plaatsen 
is beperkt. Zaterdag 27/04/13 van 18u00 tot 19u30
’t Bankske (bovenzaal) Lode De Boningestraat 35, 8560 
Wevelgem 
Gratis deelname.
Organisatie: Gemeente Wevelgem
Inschrijven: via de website twunch.be of 
twunch@wevelgem.be of telefonisch via tel. 056 433 483 

Twunch

> Twitter voor beginners
Tweets, retweets, hashtag, trending topics, followers, 
… Klinkt dit allemaal als Chinees? Dan is de cursus 
Twitter voor beginners zeker iets voor jou. Voor deze 
cursus is reserveren aangeraden, want er zijn maar 
16 plaatsen beschikbaar.

Dinsdag, 23/04/13 van 13u30 tot 15u00 
Cafetaria Porseleinhallen , Cultuurpad 1, 8560 
Wevelgem
Prijs: € 2

Waar in te schrijven
Gelieve te reserveren
Contact: Tel.  056/43 34 95
E sanne.loncke@wevelgem.be



12

In het kort · Rijbewijzen onder bankkaartmodel · Prijsverhoging identiteitsdocumenten

Identiteitsdocument Tot 31 maart 2013 Vanaf 01 april 2013

EID
· Gewone procedure (3 weken)
· Spoedprocedure (4 werkdagen)
· Zeer dringende procedure (3 werkdagen)

14,50€
115,00€
180,00€

17,50€
118,00€
183,00€

Kids ID
· Gewone procedure (3 weken)
· Spoedprocedure (4 werkdagen)
· Zeer dringende procedure (3 werkdagen)

3,00€
106,00€
170,00€

6,00€
109,00€
173,00€

Elektronische Vreemdelingenkaarten
· Gewone procedure (3 weken)
· Spoedprocedure (4 werkdagen)
· Zeer dringende procedure (3 werkdagen)

14,50€
115,00€
180,00€

17,50€
118,00€
183,00€

Rijbewijzen onder 
bankkaartmodel 
Tegen de 2de helft van april 2013 start de 
gemeente met het uitreiken van de nieuwe 
rijbewijzen onder bankkaartmodel.

Met het uitreiken van de nieuwe modellen 
verandert er een aantal zaken:
· De nieuwe rijbewijzen onder bankkaartmo-
del worden niet meer aangemaakt door de 
gemeente zelf. Dit gebeurt door een externe 
producent/leverancier in opdracht van de 
FOD Mobiliteit en Vervoer.  

· De foto en de handtekening van de aan-
vrager, die op het nieuwe rijbewijs moeten 
worden opgenomen, worden opgehaald uit 
de bestaande databank van de identiteits-
kaarten. Als de foto en/of handtekening 
niet meer gelijkend zijn of niet beschikbaar 
zijn in de databank, kunnen deze ter plaatse 
worden ingescand.
· De nieuwe rijbewijzen zijn 10 jaar geldig.
· De kostprijs bedraagt 23,75 euro per rijbe-
wijs. De gemeentelijke retributie (3,75 euro) 
blijft van toepassing zoals deze reeds aange-
rekend wordt voor de papieren modellen. De 

productiekost werd door de FOD bepaald op 
20 euro per rijbewijs.
· De aflevertermijn is afhankelijk van de 
plaats (Wevelgem, Moorsele en Gullegem) 
waar het rijbewijs wordt aangevraagd en 
wordt afgehaald. Een rijbewijs dat in Wevel-
gem wordt aangevraagd en afgehaald kan 
worden afgeleverd vanaf de 4de werkdag na 
de dag van aanvraag. Informeer je over de 
aflevertermijn bij aanvraag!
Voor het aanmaken en afleveren van voorlo-
pige en internationale rijbewijzen verandert 
er niets.  
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Breng je 
oude elektro 
naar het 
recupelhuis
Kijk even rond in je woon-
kamer, garage of tuinhuis. 
Heb je een gsm, haardroger 
of andere kleine elektroap-
paraten die je niet meer 
gebruikt? Breng ze naar 
het Recupelhuis tijdens de 
grote inzamelactie. 
Werkt het toestel nog, dan 
krijgt het een tweede leven 

dankzij de kringwinkel. 
Defecte toestellen worden 
gerecycleerd tot bruikbare 
grondstoffen voor nieuwe 
apparaten. Wie afgedankte 
apparaten binnenbrengt, 
krijgt een draagtas uit gere-
cycleerd materiaal. Handig 
en milieuvriendelijk!

Info
1 mei, 8u00 tot 16u00
Bloemenmarkt, Wevelgem

Gratis infosessies thuiscomposteren
Start2compost in 2 sessies
· Sessie 1: theorie: kennismaken met thuiscomposteren
WEVELGEM | Basisschool De Startbaan, Veldstraat 17 | 
16-04-2013 | 19u00 – 22u00
· Sessie 2: praktijk: zelf aan de slag 
WEVELGEM | Basisschool De Startbaan, Veldstraat 17 | 
20-04-2013 | 10u00 – 12u00

veelgestelde vragen over thuiscomposteren
Wanneer heb ik compost? Wat doe ik met die vervelende fruit-
vliegjes? Deze en vele andere vragen worden beantwoord door een 
ervaren lesgever.
ROESELARE | stadhuis | 23-04-2013 | 19u00-21u00

Hoe je grasafval verminderen?
Tijdens deze infosessie leer je hoe je een sterk gazon krijgt met 
minder grasmaaisel. Of wat je nog niet wist over  mulchmaaien, 
traaggroeiend gras en  bodembedekkers. 
ROESELARE | stadhuis | 21-05-2013 | 19u00-21u00 

Info
www.mirom.be of bel 051 26 03 14.
 Wil je op de hoogte blijven van infosessies over thuiscomposte-
ren en kringlooptuinieren? Abonneer je op de digitale nieuwsbrief 
van MIROM via www.mirom.be. 

Het recupelhuis · Gratis infosessies · In het kort 

Prijsverhoging 
identiteits-
documenten 
Vanaf 1 april 2013 wordt de 
kostprijs voor alle elektroni-
sche identiteitsdocumenten 
verhoogd.  

Om de kostprijs voor de aan-
maak van een identiteitsdocu-
ment te bepalen werd vroeger 
enkel rekening gehouden met 
de directe productiekost.  In 
de nieuwe berekening neemt 

de FOD Binnenlandse Zaken 
ook onrechtstreekse kosten 
(zoals loonkost personeel eID, 
gedane investeringen) op.  Het 
rechtstreekse  gevolg van deze 
herberekening is een stijging 
van de productiekosten voor 
alle elektronische identiteits-
documenten met 3,00€ vanaf 1 
april 2013.

De nieuwe kostprijs voor elek-
tronische identiteitsdocumen-
ten vind je in de tabel links.

Het is pas tegen 2033 verplicht 
over een nieuw rijbewijs onder 
de vorm van een bankkaartmo-
del te beschikken. De massale 
omwisseling van de papieren 
rijbewijzen wordt door de FOD 
Mobiliteit en Vervoer voorzien 
vanaf 2015 waarbij afgestemd 
zal worden op de vernieuwing 
van de identiteitskaart.

Info Dienst burgerzaken, 
Vanackerestraat 12, 
Wevelgem, tel. 056 43 35 14, 
burgerzaken@wevelgem.be

Rijbewijzen aanvragen en af-
halen bij dienst burgerzaken:
· Vanackerestraat 12, 
Wevelgem, tel. 056 43 35 14
· Peperstraat 10, 
Gullegem, tel. 056 43 34 41
· Sint-Maartensplein 12, 
Moorsele, tel. 056 43 34 40
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HerSaMen-
SteLLInG 
GeMeenteLIJke 
aDvIeS- en 
beHeerS-
OrGanen 

De gemeentelijke commissie  voor ruimtelijke ordening, GECORO,  
is een adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de 
gemeente.

De voornaamste opdrachten zijn planning (vb. het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan, de ruimtelijke uitvoeringsplannen , de 
stedenbouwkundige verordeningen, de verkavelingen, de belang-
rijke stedenbouwkundige vergunningen, …
De commissie vergadert minstens 2 X per jaar. In de praktijk ge-
beurt dat op verzoek van de gemeenteraad, het schepencollege, 
de stedenbouwkundige ambtenaar of één derde van de leden 
van de commissie.

Meer info Bart Derez, tel. 056 433 482, stedenbouw@wevelgem.be

De milieuraad is op zoek naar minstens 5 gemotiveerde leden-
deskundigen die via de milieuraad willen meedenken en –werken 
aan het gemeentelijk milieubeleid. 

Meer info Maarten Tavernier, dienst milieu, tel. 056 433 457,
milieubeleid@wevelgem.be. 

Bij het begin van iedere legislatuur worden de gemeentelijke 
adviesorganen en gemeentelijk beheersorganen opnieuw 
samengesteld. Verschillende raden uit diverse domeinen 
zijn op zoek naar vrijwilligers op wie ze kunnen rekenen. 
Mensen die zich willen inzetten om na te denken over de 
mobiliteit in onze gemeente, het jeugdbeleid, de activiteiten 
voor ouderen, … Hier vind je alvast een overzicht van de 
advies- en beheersorganen in onze gemeente die op zoek 
zijn naar nieuwe leden. Meer informatie over de raden zelf 
en de manier waarop je je kandidatuur kan indienen vind je 
terug op www.wevelgem.be/adviesorganen

GECORO Milieuraad

Verenigingen die actief zijn op het vlak van ontwikkelingssamen-
werking, binnen het grondgebied van de gemeente of een deel  
ervan,  worden opgeroepen om (opnieuw) lid te worden van de 
Wereldraad. Ook individuele inwoners van de gemeente die be-
langstelling hebben voor ontwikkelings-samenwerking  en geen 
lid zijn van een vereniging, kunnen lid worden van de Wereldraad.

Meer info Martine Vanneste, Vanackerestraat 16, 
tel. 056 433 492, martine.vanneste@wevelgem.be  

Private en publieke organisaties/verenigingen die een culturele 
werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente worden 
opgeroepen om (opnieuw) lid te worden van de culturele raad.  
Idem voor deskundigen op het vlak van cultuur. 

Meer info Geert Knockaert, secretaris van de culturele raad, 
tel. 056 433 490, cultuurcentrum@wevelgem.be

Wil je de volgende 6 jaren meedenken over het sportbeleid van 
Wevelgem? Wil je het sportleven stimuleren en mensen onder 
de beste voorwaarden laten participeren aan het sportleven in 
Wevelgem?

Meer info Jozef Noppe, Vanackerestraat 16, 
sportdienst@wevelgem.be 

Heb je interesse voor het mobiliteitsbeleid binnen de gemeente? 
Wil je voor input zorgen inzake de verkeersleefbaarheid? Dien 
dan je kandidatuur in om lid te worden van de mobiliteitsraad.

Meer info Wim Lecoutere, dienst verkeer, tel. 056 433 454, 
verkeer@wevelgem.be 

Mobiliteitsraad

Wereldraad

Culturele raad

Sportraad

Gebruikers en actoren van kinderopvanginitiatieven worden 
opgeroepen om (opnieuw) lid te worden van  het lokaal overleg 
kinderopvang

Meer info Chris Vanderbeke, secretaris van het lokaal overleg 
kinderopvang, tel. 056 433 527, welzijn@wevelgem.be

Lokaal Overleg Kinderopvang
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De gemeentelijke bibliotheek en het gemeentelijk cultuur-
centrum zijn op zoek naar gemotiveerde beheerraadsleden 
voor de respectievelijke beheersorganen.  

Wie interesse heeft, stuurt zijn kandidatuur met een korte motiva-
tie tegen 19 april.

Bibliotheekraad: 
t.a.v. bibliothecaris Chris Dewulf, p.a. Gem. Bibliotheek, Vanacke-
restraat 18 te Wevelgem.  Meer info: Chris Dewulf, bibliothecaris, 
tel. 056 433 445 of chris.dewulf@wevelgem.be

Raad van bestuur van het cultuurcentrum: 
t.a.v. directeur van het cultuurcentrum, Geert Knockaert, p.a. CC 
Guldenberg, Acaciastraat 1 te 8560 Wevelgem. Meer info: Geert 
Knockaert, directeur CC, tel. 056 433 490 of geert.knockaert@
wevelgem.be

Verhouding man/vrouw: 
Om bij te dragen tot een evenwichtige man-vrouwverhouding in 
de samenstelling van de respectievelijke organen wordt gevraagd 
dat in de mate van het mogelijke vrouwen zich kandidaat stellen 
en/of worden voorgedragen.

Ruben Dewulf is de voorzitter van de jeugdraad. Wij spraken 
met hem over  zijn motivatie om te lid te worden van een 
adviesraad.
 
Ruben:"Ik ben lid van de jeugdraad omdat het jeugdbeleid me 
interesseert en ik geloof in het concept van de jeugdraad. Mijn 
motiviatie haal ik uit het het feit dat de jeugdraad het ideale 
platform is om jeugdproblemen in de brede zin van het woord 
gehoord te zien en aan een oplossing mee te werken. Er wordt 
gepraat maar belangrijker: er volgt actie uit woorden. Niet zozeer 
op café of op een andere trefplaats klagen over wat er beter kan 
maar er zelf aan meewerken is een aangenamere belevenis die ik 
iedereen kan aanraden."
 
Hoe lang ben je al lid van de jeugdraad?
Ruben:"3 jaar lid waarvan ikzelf reeds 1 jaar voorzitter ben van de 
jeugdraad."
 

Waarom is het volgens jou belangrijk om in een adviesraad te 
zitten?
Ruben:"Omdat concrete problemen kunnen aangekaart worden 
en er ook dingen kunnen georganiseerd worden die je mist in de 
Gemeente."
 
Wat zijn de belangrijkste zaken die jullie met de jeugdraad 
bereikt hebben?
Ruben:"Op Roefel en buitenspeeldag de kinderen na een ganse 
dag echt blij maken met de activiteiten in samenwerking met de 
jeugddienst. Op Dag van de jeugdbeweging de leiders en leidsters 
die zich keihard inzetten ook blij gemaakt te hebben met de acti-
viteiten die we voor hen voorzagen. Kortom : de jeugd tevreden 
stellen, zoals het jongste spreekwoord gaat in Wevelgem gaat de 
laatste weken, dat is “van’t beste."
 
Zou je anderen aanraden om zich kandidaat te stellen voor 
de jeugdraad?
Ruben:"Jazeker, kom erbij en maak ons en jezelf blij."

Beheersorganen

Actief in het jeugdwerk? Ex-leider of gewoon gezonde interesse? 
Jong, vooral van geest? Heb je een mening over het Wevelgemse 
beleid? Ideetjes over en voor het jeugdbeleid? En vooral: wil jij je 
stempel drukken op het beleid?

Versterk dan onze jeugdraadploeg! 

Meer info Nele Dedeurwaerder, Cultuurpad 1, tel. 056 433 554, 
jeugddienst@wevelgem.be

Verenigingen die een actieve werking voor senioren hebben, 
binnen het grondgebied van de gemeente of een deel ervan,  
worden opgeroepen om (opnieuw) lid te worden van de oude-
renraad. Ook individuele inwoners van de gemeente, die geen 
lid zijn van een seniorenvereniging, kunnen lid worden van de 
ouderenraad.

Meer info Chris Vanderbeke, secretaris van de ouderenraad, 
tel. 056 433 527, welzijn@wevelgem.be

UITGEBREIDE INFORMATIE OVER DE ADVIEsORGANEN EN DE MANIER WAAROP KANIDATUREN KUNNEN INGEDIEND WORDEN VIND 
JE TERUG OP WWW.WEVELGEM.BE/ADVIEsORGANEN

Ouderenraad Jeugdraad

Info
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WeG- en rIOLerInGSWerken tuSSen Park-
Straat en vISSerIJStraat.  

De werken starten op 8 april 2013 en omvatten hoofdzakelijk: 
· De aanleg van een gescheiden riolering, vanaf de Wezelstraat tot de 
Parkstraat
· Het aanleggen van de rijweg in asfalt, het plaatsen van greppels en 
boordstenen, het aanleggen van nieuwe voetpaden
· Het realiseren van een nieuwe weg tussen de Parkstraat en de Vis-
serijstraat
· Het aanleggen van een rond punt ter hoogte van de Katerstraat/
Parkstraat

De werken worden uitgevoerd door aannemer Penninck uit Roese-
lare.  De uitvoeringstermijn bedraagt 180 werkdagen.

Naast de weg- en rioleringwerken worden volgende werken uitge-
voerd door de nutsmaatschappijen: 
· Vernieuwing en ontdubbeling van de waterleiding in de Visse-
rijstraat, in opdracht van de Watergroep
· Ondergronds brengen van de laagspannings- en distributienetten, 
vernieuwen openbare verlichting in opdracht van Infrax en Telenet

kerkStraat: HerSteLLen en aanPaSSen vOetPa-
Den, ParkInGS en WeGenIS

In april starten de nutsmaatschappijen met de voorbereidende 
werken:
· aanpassen van het distributienet van de waterleiding vanaf de hoek 
Schuttershoflaan 50: doorsteek rijweg » hoek Schutershoflaan 52 » 
Kerkstraat  28/24A » doorsteek rijweg » Kerkstraat 1-15
· Vernieuwen lage druk van de gasleiding dit van  de hoek Schutters-
hoflaan » Kerkstraat  28 / 24 A »  Rederijkerstraat 1 / 7
Doorgaand verkeer zal gehinderd worden, maar blijft mogelijk. De 
uitvoering van de werken werd door de nutsmaatschappijen toever-
trouwd aan aannemer Vereecke uit Harelbeke.

Vanaf 3 juni starten de verbeteringswerken  aan de voetpaden, 
parkings en wegenis. Deze werken duren 20 dagen. Hiervoor wordt 
de weg afgesloten  en is er enkel plaatselijk verkeer toegelaten. 
Tijdens het affrezen en her asfalteren is er geen verkeer toegelaten. 
De concrete datum hiervan zal door de aannemer telkens aan de 
aanpalende bewoners kenbaar gemaakt worden.

De werken zullen uitgevoerd worden door Casteleyn & zonen n.v., 
Steenovenstraat 80, 8760 Meulebeke.

OPenbare 
Werken

Meer info en contactgegevens vind je op onze site: www.
wevelgem.be/wegenwerken
Zelfstandigen kunnen zich richten tot onze ambtenaar 
lokale economie, tel. 056 433 568.

Verkoop bouwgrond 
Louis Paul Boonstraat 

De gemeente gaat over tot verkoop van 
een stuk bouwgrond in de Louis Paul 
Boonstraat met een oppervlakte van 
11a65ca.

Het gaat om een openbare verkoop met 
gesloten biedingen via het Comité tot 
Aankoop van Kortrijk. Volgende voor-
waarden worden aan de aan de verkoop 
gekoppeld: 
· winddichte bebouwing binnen de 4 jaar 
na het verlijden van de akte;
· de woning dient door de koper (en zijn 
gezin) zelf te worden bewoond binnen de 
5 jaar na het verlijden van de akte en dit 
voor minstens 5 jaar;

· bij het niet naleven van één van deze 
twee voorwaarden, behoudt de gemeente 
het keuzerecht tussen de wederinkoop 
van het goed tegen de oorspronkelijke 
verkoopprijs vermeerderd met de waarde 
van de eventuele verbouwing, geschat 
door het aankoopcomité voor onroerende 
goederen van Kortrijk of het vorderen 
aan de oorspronkelijke koper van een 
bedrag gelijk aan tien procent van de 
oorspronkelijke verkoopprijs;
· het onbebouwde perceel kan niet wor-
den verkocht tenzij terug aan de gemeen-
te tegen de oorspronkelijke verkoopprijs, 
vermeerderd met de aankoopkosten;
· De instelprijs bedraagt 134.300 euro. 

Info
Pieter Decruynaere
· pieter.decruynaere@wevelgem.be 
· tel. 056 43 39 25 

Voor schriftelijke biedingen of vragen 
over deze procedure kan je je wenden 
tot het Comité tot Aankoop via
· xavier.marescaux@minfin.fed.be 
· tel. 025 78 08 17 
· GSM 0470 78 08 17
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Paasvakantie
speelpleinwerking Kasper

Jawel er staat alweer een nieuw speelavontuur voor de deur!
Bakker Jul moet dringend aan zijn paaseieren beginnen, Stoere 
Francky wil in zijn kamp de beste paaseizoekers, schoonheidssalon 
Belle & Beauty wil haar klanten heerlijke paaseitjes als klantenge-
schenk mee geven, dokter Martin heeft patiënten met een choco-
ladeallergie, Restaurant Marina bereid een heus paasdiner voor, 
manager James stoomt nieuwe artiesten klaar voor zijn paasoptre-
den en Micky is chocoladeverlaafd!

Maar komt de paashaas wel langs op Kasper? En brengt hij wel heer-
lijke chocolade eieren mee? Kom en ontdek het allemaal zelf deze 
paasvakantie!  Je hoort het, we maken er weer een gekke amusante 
speelvakantie van! Tussendoor trekken we ook deze vakantie op 
uitstap.
 

Info
Waar: De Levensboom, Kijkuitstraat 10, 8560 Wevelgem
Wanneer: dinsdag 02 april 2013 tem vrijdag 05 april 2013
maandag 8 april 2013 t.e.m. vrijdag 12 april 2013 telkens van 
8u00 tot 17u00.  
Prijs: € 4/dag/kind of € 8/dag/kind met warme maaltijd, halve 
dagen ook mogelijk (prijs wordt aangepast) 

Inschrijven: info@destroom.be, tel. 0472 74 13 44
Schrijf zo vlug mogelijk in!

speelstraat
Maak er een gezellige boel van

Woon je in een doodlopende straat met snelheidsbeperking van max. 
50km/u? Wil je deze zomer veel op straat hinkelen, touwtje springen 
en fietsen met je vriendjes? Wil je gezellig met de buren staan kletsen? 
Dat kan! 

Tover je straat om tot een speelstraat en het wordt vast en zeker een 
gezellige boel.

Aanvragen dienen ingediend te worden voor 1 mei 2013.
Meer informatie in de jeugddienst (jeugddienst@wevelgem.be)

Week van de amateurkunsten
Expo

Plaatselijk talent palmt de tentoonstellingsruimten in Gullegem in. 
Het jaarlijks hoogfeest van de amateurkunst geeft een staalkaart 
van wat onze gemeente te bieden heeft. Zowel naar deelnemende 
kunstenaars als de publiekopkomst is het WAK al jaren een suc-
cesnummer.

Info
Opening op zaterdag 27 april om 17u00
Inschrijven: 056 433 495 of cultuurcentrum@wevelgem.be
De tentoonstelling is te bezichtigen in OC de Cerf van 28 april
tot 12 mei in OC de Cerf

Aller Retour
Expo: Carl Dekeyser, stephan Vanfleteren en 
Bieke Depoorter

We bezoeken in groep de openingstentoonstelling van de Budafa-
briek. Je ontdekt er nieuw werk van drie generaties Kortrijkse foto-
grafen met internationale allure! Magnumfotograaf Carl De Keyzer 
onderzoekt samen met het team Digital Arts & Entertainment van 
Howest de grenzen van de fotografische realiteit. Stephan Vanfle-
teren maakte furore met zijn zwart/wit beelden. Hij presenteert in 
primeur een nieuwe fotoreeks en het boek ‘Façades & Vitrines’. Bieke 
Depoorter (Magnum Expression Award 2010) toont foto's van men-
sen uit Rusland, Amerika en Egypte fotografeert in de intimiteit van 
hun woning en dagelijkse leven.  www.allerretour.kortrijk.be

Info
zaterdag 20 april om 14u00, afspraak Budafabriek Kortrijk 
prijs: € 10 (incl. koffie en taart)
tickets: cultuurcentrum@wevelgem.be, tel. 056 433 495

L’ Orchestra International du Vetex 
Total Tajine

Orchestre International du Vetex is een grensoverschrijdend col-
lectief van om en bij de vijftien enthousiaste muzikanten. Sinds 
zijn ontstaan begin 2004 in de loods van de Vetex-textielfabriek in 
Kortrijk heeft de groep al meer dan 500 concerten op de teller staan. 
Van de buurtfeesten in Wazemmes, Béziers of Stasegem tot Couleur 
Café, Dranouter of Esperanzah. Van de pleintjes in Sarajevo tot de 
metro in Praag. Van de Olympische Winterspelen in Turijn tot pres-
tigieuze jazzfestivals in Graz, Santander of Montreal… Orchestre In-
ternational du Vetex deed vroeger vooral op straat haar ding, maar 
ontpopte zich de voorbije jaren tot een volwaardige podiumact. 

Eind 2011 verscheen ‘Total Tajine’, het derde album van de olijke 
bende. Het werd een dubbelalbum, met 28 nummers én het recept 
van een eigen ‘grensoverschrijdende’ tajine, met ingrediënten uit 
Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk…  

Info www.vetex.org 
vrijdag 19 april 2013 om 20u15 in OC De Stekke
tickets: cultuurcentrum@wevelgem.be, tel. 056 433 495, € 16 / € 14

Speelstraat · Paasvakantie · Total Tajine · WAK · Aller Retour · In het kort
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 7
zondag

Natuurwandeling 
in het provinciaal 
domein Bergelen

Thema: padden, kikkers 
en salamanders ontwaken

Gids: Mario Manhaeve, 
Hylawerkgroep 

Zuid-West- Vlaanderen “HYLA”
Afspraak: om 15 uur aan het NEC 

De Rand Rijksweg, Gullegem

13
zaterdag

Eten à la carte 
voor volwassenen 

vZW De Stroom
info@destroom.be

tel. 056 35 30 17

We proberen eens een nieuw 
adresje uit! Restaurant ‘Het ver-
loren schaap’ wordt  onze plaats 

van lekker eten deze avond.
Hou je van biefstuk met friet 
of spaghetti met scampi? Eet 
je graag je buikje vol of liever 

enkele tapas? Alles kan! 

Om 19u00 aan de ingang van 
restaurant “’t verloren schaap”

Kortrijkstraat, 219 in Wevelgem, 
daar terug om 21u30

prijs € 35 
(aperitief, hoofdgerecht, drank, 

dessert, begeleiding)

14
zondag

Infodag start 2 
tennis 

@tc Servio, Moorsele
tcservia@gmail.com 

www.tcservia.be

Voor jongeren (16+) en vol-
wassenen geven we een 

lessenpakket van 6 weken 
op 1 vaste avond/week.

TC Servio, Ledegemstraat 
138, 8560 Moorsele

Wanneer: 
van 15/04/13 tot 30/06/13

prijs € 65

13
zaterdag

Miss shopping Flanders 
Finaleshow

www.missshoppingflanders.be

Salons Cortina - Wevelgem
Presentatie: Frederic De Vos

Optredens: Elke Taelman, 
Les Folles de Gand

kalender 
April
2013

@

05
vrijdag

Fietslabelen 
gemeentebestuur Wevelgem

start van 8u00 tot 12u00 
tijdens de markt in Gullegem aan de 

kerk, zij-ingang in de kerkstraat

Kinderfilms in de 
paasvakantie

04
donderdag

Brave  
om 14u30 in CC Guldenberg

prijs €3 

11
maandag

Plop wordt 
kabouterkoning 
om 14u30 in CC Guldenberg

prijs € 3

20
zaterdag

sammy 2
om 14u30 in CC Guldenberg

prijs € 3

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.
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18
donderdag

Lopen voor 
beginners

vzw Joggingclub Wevelgem 
 

Voor mensen die al een tijdje iets 
aan hun conditie willen doen: vanaf 

18 april jan je tien donderdagen lang 
meedoen aan “Start to Run”, van 0 

tot 5 km.

prijs € 20

14
zondag
13de 

stekseltocht 
7mijl-stappers 

Moorsele
Geert vanhauwaert 

0473/99 09 35

Startplaats: OC De Stekke, Sint 
Maartensplein, Moorsele

Vrije start vanaf 7u30 tot 15u00 
(aankomst vóór 18u00)

Afstanden : 4 - 6 - 10 - 13 - 18 - 
26 - 30 km wisselbekertocht

Inschrijvingsgeld: 1,50 euro 
Federatieleden op spontaan ver-
toon van de lidkaart 1,10 euro.

20
zaterdag

Bowlingplezier 
voor Kinderen

vZW De Stroom
 info@destroom.be, tel. 056 35 30 17

Strike, spare of split, maakt niet uit! We 
gaan gewoon voor de fun!  We trekken 
nog eens onze bowlingschoenen aan 
en gaan terug voor twee spannende 

wedstrijdjes!

Om 14u00 aan de ingang van 
Bowling Kentucky

Menenstraat 425 te Wevelgem, 
daar terug om 16u00.

prijs € 12
(2 drankjes, pannenkoek + 

2 spelletjes bowling + begeleiding)

22
maandag om 19u30

CONGO 
in woord en beeld 
getuigenis door Marijke 

Vandenberghe uit Pittem 
0474 86 11 57, tel. 056 41 61 02

agna.mollefait@skynet.be

In februari 2012 trokken inleef-
reizigers uit onze provincie naar 
Congo. Marijke Vanderberghe 

was één van hen en vertelt 
boeiend over de projecten van 

Wereldsolidariteit in Congo. Een 
beklijvende getuigenis doorspekt 

met heel wat fotomateriaal.
OC de Cerf, cafetaria te Gullegem 
Oxfam Wereldwinkel zorgt voor 
een Congolees getint hapje en 

drankje. Bij voorkeur inschrijven 
bij Agna Mollefait.

20
zaterdag

Lentewandeling & 
ontmoetingsdag  

Calcutta Sponsor aid

start van 8 tot 12 uur 
voor 15 & 25 km

start van 8 tot 15 uur 
voor 6 km & 10 km

aan t’ Goet te Wynckele, 
Peperstraat 2, 8560 Gullegem

24
woensdag

Fietslabelen 
gemeentebestuur Wevelgem

start van 8u00 tot 12u00 
tijdens de markt in Wevelgem

27 28
zaterdag en zondag 
van 14u00 tot 17u00

HONDENWANDELING
t.v.v. Dierenasiel vZW De Grensstreek

tel. 056 42 38 40 
dierenasiel@degrensstreek.be 

www.degrensstreek.be

Inschrijving en vertrek:
Dierenasiel De Grensstreek, Brun Cornet 

40, 8930 Rekkem
3 wandelroutes: 3-6-10 km

Alternatieve routes (4-6 km) voorzien min-
dervaliden en kinderwagens

prijs 3 euro per deelnemer (met of zonder 
hond), inclusief gratis drankje bij aankomst

&
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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

COntaCteer Je GeMeente
    Gemeentebestuur
    Vanackerestraat 16
    8560 Wevelgem
    056 433 400

    gemeentebestuur@wevelgem.be
    www.wevelgem.be
    @Wevelgem8560 · #Wevelgem

@

MeLDPunt
Meldingen en klachten
   056 433 433
    meldpunt@wevelgem.be@

WaCHtDIenSten
deelgemeente Wevelgem
ApOTHEKERS

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

Week van maandag 19u00 tot vrijdag 19u00

deelgemeenten Gullegem en Moorsele
Weekend van vrijdag 19u00 tot maandag 19u00

1/04-4/04  ~ Ap. Vanderstichele, Rollegemstr. 228, Roll.-Kap. ~    056 50 66 30
8/04-11/04 ~ Ap. Desmet, Bissegemstraat 38, Gullegem ~    056 41 15 22
15/04-18/04 ~ Ap. Vereenooghe, St-Hubrechtsplein 1, St-E.-Winke ~    056 50 00 57
22/04-25/04 ~ Ap. De Hoop, Stationstraat 59, Ledegem ~    056 50 90 62
29/04-2/05 ~ Ap. Multipharma, Bankstraat 4, Gullegem ~    056 41 34 61

30/03-6/04 ~ Ap. Storme, Wevelgemsestraat 9, Lauwe ~    056 41 15 29
6/04-13/04 ~ Ap. Cossey-Houssin, Grote Markt 44-46, Wevelgem ~    056 41 11 13
13/04-20/04 ~ Ap. Vanweehaeghe, L. De Boningestraat 43, W. ~    056 41 20 13
20/04-27/04 ~ Ap. Vandromme, Roeselarestraat 14, Wevelgem ~    056 41 12 47
27/04-4/05 ~ Ap. Maertens, Menenstraat 295, Wevelgem ~    056 40 20 39

5/04-7/04  ~ Ap. Decoutere, Karrestraat 40, Moorsele ~    056 41 72 89
12/04-14/04 ~ Ap. Vander Stichele, K. Fabiolastraat 17, Gullegem ~    056 41 21 06
19/04-21/04 ~ Ap. Popelier, Gullegemsestraat 21, St.-E.-Winkel ~    056 50 90 30
26/04-28/04 ~ Ap. Vereenooghe, St-Hubrechtsplein 1, St-E.-Winkel ~    056 50 00 57


