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08 Buitenspeeldag 
 Plezier voor kinderen én voor ouders!06  Beleidsplan 2014 - 2019 

 Het centrum en  mobiliteit

Uit de oude doos

Onze archiefdienst ontdekte een 

pak foto’s met daarop plaatsen en/of 

personen in Wevelgem. We vermoeden 

dat de foto's genomen werden in de 

periode 1981-82.

Komt een straat, huis, plaats je bekend 

voor? Of herken je iemand op de foto's? 

Info en tips zijn welkom op de archief-

dienst, t.a.v. Dominique Verhaeghe,  

tel. 056 43 34 00 of info@wevelgem.be

Laat van je horen via:

·  www.facebookpagina.com/

wevelgem8560

· www.wevelgem.be/fotoalbum/

waar-en-wie-in-wevelgem
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16   Digitale Week 2014 
  Doe mee met onze activiteiten!12   Wallaysplein 

  Op bezoek bij ...

Gemeenteraad

Beleidskader samenwerking gemeente en 
OCMW
In het meerjarenplan 2014-2019 staat dat 

Wevelgem werk maakt van een degelijke 

en steeds intensere samenwerking met het 

OCMW. Ook het OCMW voorziet een  

dergelijke doelstelling in haar plan. Vanuit 

deze beleidsopdracht kwam er een overleg 

tussen vertegenwoordigers van gemeente en 

OCMW om de samenwerking te kaderen. 

De samenwerking tussen gemeente en 

OCMW wordt in Wevelgem geënt op  

3 belangrijke lijnen:

• Beleidsondersteunende samenwerking 

• Ondersteunende diensten werken samen op 

concrete punten

• Samenwerking in functie van het externe 

beleid, de realisatie van doelstellingen

Heraanleg speelplein Pereboomhof
Het speelplein in Pereboomhof in Wevelgem 

wordt heraangelegd om verval tegen te gaan 

en om te voldoen aan de nieuwe behoeften 

van de inwoners.

Via een inspraakmoment werd bij de 

buurtbewoners gepeild naar de wensen en 

verzuchtingen. 

Belangrijke punten waar aan gewerkt zal 

worden zijn: het verwijderen van de zandbak, 

het herprofileren van de taluds, het voorzien 

van petanqueveldje en een picknicktafel, het 

verwijderen van de fietsrekken en vervangen 

door 2 zitbanken. Verder zal het perceel in de 

Bieststraat, dat in de toekomst een groen-

zone wordt bij Kleine Molen, ingezaaid worden 

met een bloemenmengsel.

De heraanleg van het speelplein zal € 17 341 

(excl. btw) kosten, het inzaaien van de  

Bieststraat € 18 260 (excl. btw).

Nieuwe kleedkamers voor FC Gullegem
Voetbalclub FC Gullegem krijgt nieuwe,  

energiezuinige kleedkamers. Het ontwerp  

kadert binnen het beleidsplan, dat duur-

zaamheid vooropstelt. 

Energiezuinigheid was één van de belangrijke 

criteria voor de toewijzing van deze opdracht 

aan een architect. De kosten voor de nieuwe 

kleedkamers worden geraamd op  

€ 418 921,87 (incl. btw).
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TERUGBLIK: De techniekclub is een groot succes! Staat er iemand tussen die jij kent?
Meer sfeerbeelden en info vind je op www.techniekclub-wevelgem.be 
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Verkiezingen 25 mei 2014

Ben je kiesgerechtigd en ingeschreven 
op de kiezerslijst? Dan moet je naar de 

stembus voor de verkiezing voor de Euro-
pese, Federale en de Vlaamse verkiezingen.

Als je de dag van de verkiezingen niet naar 

het stembureau kan gaan, dan kan je toch 

stemmen door een volmacht te geven aan 

een andere kiezer door volgende attesten bij 

je volmacht te voegen:

• Medisch attest: medische redenen

• Attest van de werkgever: beroeps- of 

dienstredenen (buitenland of binnenland)

• Attest van de schooldirectie: studie-

redenen

• Uittreksel uit het bevolkingsregister 
waaruit de uitoefening van het beroep 
blijkt, (aan te vragen bij het gemeente- 

bestuur van de gemeente waar je bent  

ingeschreven in de bevolkingsregisters): 

schipper, marktkramer of kermisreiziger

• Attest van de directie van de straf- 
inrichting: toestand van vrijheidsbeneming

• Attest van de religieuze overheid:  
geloofsovertuiging

• Attest van tijdelijk verblijf in het buiten-
land, (afgeleverd door de burgemeester van 

de gemeente waar je in de bevolkings- 

registers bent ingeschreven): tijdelijk verblijf 

in het buitenland wegens vakantie. Dit attest 

kan je ten laatste op zaterdag 24 mei krijgen 

bij de dienst burgerzaken, (het gemeentehuis 

van Moorsele en Gullegem is op die dag tot de 

middag open). Leg een bewijs van verblijf in 

het buitenland voor of leg een verklaring op 

eer af.  Als je op reis bent in het binnenland, 

kan je geen volmacht geven.

Aan wie kan je je volmacht geven?
Alleen personen die als kiezer op de kiezers-

lijst zijn ingeschreven, kunnen volmachtdra-

ger zijn. Deze persoon hoeft niet in dezelfde 

gemeente te wonen als de volmachtgever, 

maar moet wel de volmachtstem uitbrengen 

in het stembureau van de volmachtgever.

Elke persoon kan slechts 1 volmacht krijgen.

Een Belgische kiezer kan enkel volmacht  

geven aan een andere Belgische kiezer. 

Een kiezer die onderdaan is van een andere 

lidstaat van de Europese Unie kan volmacht 

geven aan een Belgische kiezer of aan een 

andere kiezer die onderdaan is van een andere 

lidstaat van de Europese Unie, voor zover 

deze ingeschreven is op de kiezerslijst.

Wat moet de volmachtgever doen?
• Het volmachtformulier invullen. Dit  

formulier vind je op www.verkiezingen.fgov.

be of kan je krijgen bij de dienst burgerzaken. 

Het formulier moet ondertekend worden door 

de volmachtgever én door de volmachtdrager.

• Bij dit volmachtformulier moet het juiste 

attest worden gevoegd.

• Volmacht geven kan tot op de dag van de 
verkiezingen. Als je op vakantie vertrekt naar 

het buitenland kan dat ten laatste op zater-
dag 24 mei 2014.

Wat moet de volmachtdrager doen?

De volmachtdrager moet de volmachtstem 

uitbrengen in het stembureau van de  

volmachtgever, en moet bij zich hebben:

• Ingevuld en ondertekend volmachtformulier

• Het bijhorend attest

• Eigen oproepingsbrief 

• Eigen eID

• Eventueel de oproepingsbrief van de vol-

machtgever: kan nuttig zijn om te weten naar 

welk stembureau de volmachtdrager moet 

gaan.

Je kan niet stemmen op 25 mei en wil ook 
niet bij volmacht stemmen?
Indien je om bepaalde redenen niet bij 

volmacht wil of kan stemmen moet je de 

oproepingsbrief met het juiste attest vóór 25 

mei 2014 bezorgen bij de dienst burgerzaken. 

Aangezien in België de stemplicht geldt, moet 

je echter al het mogelijke doen om te stem-

men.

Info
dienst burgerzaken
• Administratief Centrum,  

Vanackerestraat 12, tel. 056 43 34 35

• Gemeentehuis Moorsele,  

Sint-Maartensplein 12, tel. 056 43 34 40

• Gemeentehuis Gullegem,  

Peperstraat 10, tel. 056 43 34 41

• verkiezingen@wevelgem.be

• www.wevelgem.be/verkiezingen

• www.verkiezingen.fgov.be

Verkiezingen 25 mei 2014

Volmacht geven en krijgen
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Het centrum
De centra van Moorsele,  

Gullegem en Wevelgem zijn de 

kloppende harten van onze ge-

meente. Blijvende investeringen 

zijn dan ook nodig om de vitali-

teit van onze 3 deelgemeentes te 

blijven garanderen.

 

De leefbaarheid binnen een 

gemeente steunt op de lokale 

handel en horeca. Met het  

verkrijgen van de subsidie voor 

kernversterkende maatregelen 

wordt daarom werk gemaakt van 

een gemeentelijke cadeaubon. 

Daarnaast zijn ook verschillende 

ingrepen in het openbaar domein 

gepland. 

Het centrum van Moorsele is 

prachtig omkaderd door zijn 

beschermde kerk, het levendige 

OC De Stekke, het kasteel en 

het woon- en zorgcentrum. Na 

de heraanleg van verschillende 

centrumstraten wordt deze 

legislatuur onder andere ingezet 

op een vernieuwing van het Sint-

Maartensplein.

In het centrum van Gullegem 

ligt de focus op het creëren van 

de doorsteek naar het domein 

Bergelen, de heraanleg van de  

feestweide en op de opmaak van 

een ontwerp voor een vernieuwd 

OC De Cerf.

In Wevelgem is er naast de he-

raanleg van de omgeving van de 

Sint-Hilariuskerk ook ruimte voor 

een grondige denkoefening die 

een insteek moet geven voor het 

creëren van een multifunctioneel 

centrum waar mobiliteit, dienst-

verlening, groen, kleinhandel en 

horeca hand in hand gaan.

Naast deze investeringen blijft 

de gemeente ook deze legisla-

tuur verschillende evenementen 

en festiviteiten ondersteunen en 

stimuleren.

Ons beleidsplan
Het centrum en mobiliteit

Boven: 

centrum Gullegem

Onder: 

graveren 

van de fietsen
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Onderwerpen volgende infokrant mei: Veiligheid en ontwikkelingssamenwerking

Boven: 

centrum Moorsele

Onder: 

fietsexamen

Mobiliteit
In Wevelgem willen wij volop 

inzetten op het STOP-principe: 

Stappen, Trappen, Openbaar 

Vervoer en Personenwagen. 

Met Stappen en Trappen zetten 

wij wandelen en fietsen voorop. 

En dat op twee punten:  

infrastructuur en educatie. 

· Een goede, verzorgde in-

frastructuur is onontbeerlijk. 

Daarom zetten wij sterk in op het 

onderhouden van voetpaden, 

voorzien van veilige oversteek-

plaatsen, … Vanuit een degelijke 

analyse wordt de verkeersin-

frastructuur aangepakt om de 

verkeersveiligheid te bevorderen.

· Maar stappen en trappen is ook 

een mentaliteit. En die leer je van 

kindsbeen af. Daarom gaan wij  

o.a. voor degelijke fietseducatie 

voor schoolgaande jeugd, …. 

‘O’ staat voor Openbaar Vervoer. 

Wij willen op regionaal niveau 

meedenken over alternatieve 

vervoerswijzen. We spreken de 

Lijn verder aan om tot een betere 

bediening te komen, waarbij de 

deelgemeenten rechtstreeks 

met elkaar verbonden worden 

en waarbij het decreet basis-

mobiliteit gegarandeerd wordt. 

De halte-infrastructuur wordt 

verbeterd.

Personenwagens: Wij willen 

inwoners stimuleren om gebruik 

te maken van de fiets of open-

baar vervoer. We hebben ook 

aandacht voor wagens. Parkeer-

voorzieningen en verkeersdoor-

stroming zijn belangrijke punten 

waar we volop aan werken.
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Interview buitenspeeldag met Katrien Masselis

Buitenspeeldag: plezier 
voor kinderen én ouders
Op woensdag 2 april 
blijven alle computers en 
spelconsoles onaange-
roerd. Ook de tv is die dag 
werkloos want zowel op 
Ketnet, Nickelodeon als op 
VTM-KZOOM is er niets te 
zien. Dan is het namelijk 
weer de buitenspeeldag. 
Na Wevelgem en Gullegem 
vorig jaar is Moorsele dit 
jaar het decor voor deze 
leuke activiteit.

Katrien Masselis (Gullegem) was 
samen met haar zoon Arne (8) 
en dochter Lotte (5) Bekaert 
vorig jaar van de partij. Zij  
vertellen over hun ervaringen.
"We trokken met zijn 3 naar  

Gullegem en kwamen al vlug 

schoolvriendjes en -vriendinnetjes 

van de kinderen, buren en vrienden 

tegen. Ook oma en opa zijn even 

de sfeer komen opsnuiven. Het 

was een gezellige drukte."

Wat vonden Arne en Lotte zo 
leuk aan de buitenspeeldag?
"Vrijuit spelen op een andere 

locatie is voor de kinderen  

automatisch zeer leuk. En  

wanneer daar dan nog eens tal 

van attracties te vinden zijn kan 

de pret niet meer op.

Arne was vooral onder de indruk 

van de go-carts. Niet alleen 

waren er verschillende modellen 

en types, voor één keer mocht hij 

op straat rijden. Uiteraard was er 

geen gevaar want de volledige 

speellocatie was verkeersvrij en 

begeleiders hielden een oogje 

in het zeil. Naast de go-carts 

heeft hij ook een grote tekening 

in stoepkrijt gemaakt en samen 

met zijn vrienden een kamp ge-

bouwd in de bomen op het plein.

Lotte testte met plezier de 

volksspelen en het springkasteel 

uit en ze heeft ook reuzenzeep-

bellen geblazen."

Dit jaar gaat de buitenspeel-
dag door in het Groen Lint in 
Moorsele. Zijn jullie er dan ook 
weer bij?
"Zeker en vast. Wij vinden dit een 

zeer leuk initiatief. Uiteraard was 

het mooi meegenomen dat de 

buitenspeeldag vorig jaar in  

Gullegem doorging maar ik 

begrijp zeer goed dat alle deel-

gemeenten graag eens aan bod 

willen komen. Voor ons is het 

ook de ideale manier om leuke, 

nieuwe speelplekjes te ontdek-

ken. 

Hopelijk volgen veel ouders uit 

Gullegem maar ook uit Wevel-

gem mijn voorbeeld (lacht).

Ik vernam dat de kinderen dit 

jaar kunnen meebouwen aan een 

insectenhotel. Dat zullen Arne en 

Lotte zeer leuk vinden. Net als 

hun mama zijn ze beiden grote 

dierenvrienden."

Naast de vele attracties is er 
voor de ouders en grootouders 
een buitenspeelterras voorzien. 
Hebben jullie daar vorig jaar 
gebruik van gemaakt?
"Ja hoor! Dit maakt deze dag ook 

zo leuk voor de ouders. 

Terwijl de kinderen spelen en  

Katrien Masselis met zoon Arne 

(8) en Lotte (5).

"Doordat er begeleiding aanwe-

zig is kunnen we de kinderen wat 

meer vrijheid geven."



9

ravotten kunnen de ouders 

gezellig bijpraten. Doordat er 

begeleiding aanwezig is kunnen 

we de kinderen wat meer vrijheid 

geven. 

Vaak is de buitenspeeldag één 

van de eerste echte buiten-

activiteiten van het jaar. Ook bij 

de ouders en grootouders doet 

de gezonde buitenlucht soms 

wonderen. Kinderen en ouders 

tevreden dus (lacht)."

De buitenspeeldag is een initia-
tief van de Vlaamse overheid en 
heeft als doel de kinderen wat 
vaker buiten te laten spelen 
en tv, computer, … slechts in 
beperkte mate te gebruiken. 
Spelen Arne en Lotte vaak 
buiten of is de digitale lokroep 
soms te groot?
"Die lokroep is inderdaad soms 

wel groot maar als ouders  

proberen we, door het hanteren 

van bepaalde regels, het buiten-

spelen te stimuleren.

Zo hebben de kinderen dage-

lijks recht op één schermuurtje. 

Daarin kiezen ze zelf of ze tv 

kijken, op de computer spelen, …

Uiteraard is zo’n buitenspeel-

dag een ideale gelegenheid om 

dit nog eens extra in de verf te 

zetten.

Tijdens de zomer is er ook een 

mogelijkheid om van je straat 

tijdelijk een speelstraat te ma-

ken. Omdat onze straat steeds 

bereikbaar moet zijn is dit bij ons 

niet mogelijk maar als er dit jaar 

een speelstraat in de buurt komt 

gaan we er graag spelen."

Zijn er bepaalde activiteiten of 
attracties die jullie graag eens 
tijdens de buitenspeeldag  
willen doen?
"Lotte is een grote fan van 

schommelen. Ze hoopte dus dat 

er dit jaar een schommel aan-

wezig zou zijn. En ze heeft geluk 

want blijkbaar staat er naast OC 

de brouwerij een speeltoestel…. 

Met schommels.

Arne wil graag de activiteiten 

van vorig jaar terugzien tijdens 

de buitenspeeldag en, handig 

om weten, Arne wast graag af 

(lacht)!"

Dat komt goed uit want we 
starten de buitenspeeldag met 
een picknick. De afwas zullen 
we alvast bewaren voor Arne! 
Bedankt voor het gesprekje en 
…. Tot op de buitenspeeldag.

Info
• Woensdag 2 april 2014 van 

13u00 tot 17u00, picknicken vanaf 

12u00 en een gratis dessert voor 

alle deelnemers tot 12 jaar.

• Het Groen Lint in Moorsele (ter 

hoogte van OC de brouwerij).

• Ontdek tal van leuke attracties: 

Nieuwe sporten, een speciale 

kidshoek voor de allerkleinsten 

en help ons bij het bouwen van 

een insectenhotel. 

Ouders kunnen ondertussen 

genieten van een hapje en een 

drankje op het buitenspeelterras.

Maak van je straat een speelstraat

Woon je in een doodlopende 

straat met snelheidsbeper-

king van max. 50km/u? Wil 

je deze zomer vrij 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.

Info
jeugddienst@wevelgem.be

Een aanvraag indienen kan 

t.e.m. 1 mei 2014.
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Op 23 oktober 2013 verhuisden de bewoners van 
het woonzorgcentrum Ter Mote naar een volledig 
nieuw gebouw aan het Elckerlycplein.

Het woonzorgcentrum samen met serviceflats Ter 

Meersch (Deken Jonckheerestraat) en binnenkort 

het dienstencentrum Elckerlyc maken deel uit van 

een groter geheel: het ouderenzorg- en diensten-
centrum Elckerlyc.

Het dienstencentrum Elckerlyc bevindt zich in het 

nieuwe gebouw. Daar krijg je informatie en advies, 

bieden we zorg aan op maat en ontspannings- en 

vormingsactiviteiten die buurtbewoners helpen 

zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen. De 

naam "Elkerlyc" verwijst naar het pluralisme in de 

opdrachtverklaring van het centrum. Dit betekent 

dat het woonzorgcentrum en het dienstencentrum 

open staan voor elke burger van Wevelgem, onge-

acht afkomst, overtuiging of eigenheid.

Je bent van harte welkom om een kijkje te komen 

nemen naar de nieuwbouw. Je krijgt een rondleiding 

en informatie over de dienstverlening.

Info
• Zaterdag 26 april tussen 10u00 en 17u00

• Elckerlycplein 1, Wevelgem. Ingang via Artoisstraat 

• Parkeren: speelplaats St.-Pauluscollege, Deken 

Jonckheerestraat (shuttlebusje aanwezig)

Ingang van Elckerlyc,

Elckerlycplein 1, 8560 Wevelgem,

via de Artoisstraat

OCMW

Opendeurdag 26 april 2014
Ouderenzorg - en dienstencentrum Elckerlyc

Elckerlyc zou 
vandaag vertaald 
worden als: 
‘elke mens’ of 
‘voor iedereen’.

Woonkamer, woonzorgcentrum Elckerlyc
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Restaurant
Ben je ouder dan 60 jaar of is het voor jou niet 
meer haalbaar om dagelijks een gezonde warme 
maaltijd klaar te maken? 

Kom een maaltijd eten in één van de restaurants 

op de drie deelgemeenten. Je krijgt er soep, een 

hoofdgerecht, dessert en een drankje voor de 

gunstige prijs van € 8.

Info
LDC Elckerlyc 
• Elckerlycplein 1, 8560 Wevelgem

• Tel. 056 43 55 20

• Aanvraag vooraf noodzakelijk

WZC Sint Jozef
• Sint Maartensplein 15, 8560 Moorsele

• Tel. 056 41 22 51

• Tel. 056 43 55 00 (Dienst Thuiszorg)

• Aanvraag vooraf noodzakelijk

LDC Het Knooppunt
• Gulleheemlaan 20, 8560 Gullegem

• Tel. 056 43 20 80

• Aanvraag vooraf noodzakelijk

Poetsdienst 
Lukt het je niet meer om je woning te poetsen, 
dan kan je terecht bij de poetsdienst van het 
OCMW.

Info
• Wekelijks of om de veertien dagen.

• 1 Dienstencheque/u (één cheque kost € 9 waarvan 

30% fiscaal aftrekbaar is. De werkelijke kost is € 6,3 /u)

• Dienst Thuiszorg, Deken Jonckheerestraat 9 in 

8560 Wevelgem, tel. 056 43 55 00

OCMW

Cafetaria, woonzorgcentrum Elckerlyc
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Op bezoek op 
het Wallaysplein

C: “Ik ben sinds 2005 actief als buurtwerker op het 

Wallaysplein. De oorsprong van de buurtwerking 

hier ligt bij toenmalig schepen en huidig OCMW-

voorzitster Chris Loosvelt. Zij woont hier in de 

buurt en vond dat er iets moest gebeuren voor de 

inwoners. Op die manier zijn midden de jaren ’90 

de eerste, kleinere initiatieven opgestart, zoals een 

zwerfvuilactie. Later was hier een preventiewerker 

aan de slag in samenwerking met het J.A.C. uit 

Menen. In 2003 hield het OCMW een vergelijkend 

buurtonderzoek om op een objectieve manier te 

onderzoeken waar de noden lagen voor buurtwerk. 

Uit het onderzoek kwamen 3 buurten in aanmer-

king, één in elke deelgemeente: de Westakker en 

Kwadries in Gullegem, ’t Vrije in Moorsele en het 

Wallaysplein in Wevelgem. Die laatste was het 

meest dringend, en daarom werd beslist om er 

buurtwerking te organiseren.

N: “Ik woon al drie jaar op het Wallaysplein en ik 

vind het hier wel fijn. Ik ben hier ook opgegroeid 

bij mijn ouders, maar woonde enkele jaren elders. 

Christophe is mijn buurman, en ik kan het wel 

goed met hem vinden. Ik maak ook deel uit van 

Het Wallaysplein  
verwelkomde in 1982 zijn  
allereerste inwoners.  
De appartementen werden 
gebouwd door de Sociale 
huisvestingsmaatschappij  
De Vlashaard. Momenteel zijn 
er 90 inwoners, verdeeld over 
de 42 appartementen.  
40% is jonger dan 18 en 
slechts 4 personen zijn ouder 
dan 65.

Wij gingen op bezoek en  
werden er hartelijk onthaald 
door de inwoners.  
Buurtwerker Christophe 
Houttekier en bewoner Nico 
Sieuw vertelden ons hun  
verhaal van het Wallaysplein.
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de “Contactburen”, het dagelijks bestuur van het 

Wallaysplein zeg maar. Alle inwoners die zich willen 

engageren om activiteiten te organiseren maken 

er deel van uit. Ik ben graag creatief bezig, dus dat 

is wel perfect voor mij. We hebben al heel wat op 

touw gezet, zoals een paaseierenraap, Sinterklaas-

feestje en een grote barbecue voor zo'n 70 man!”

C: ”De activiteiten groeien vanuit de mensen, en dat 

is belangrijk. Vroeger werkte ik vanuit het aanbod: 

ik organiseerde en zag wel wie langskwam. Nu werk 

ik vanuit ontmoeting: mensen laten samenkomen 

en zien wat er groeit. En die aanpak loont wel. We 

merken wel dat er veel inwoners langskomen tijdens 

de activiteiten. De helft van hen 

zijn alleenstaanden, dus die zoe-

ken ook graag contact. We willen 

ons blijven inzetten om iedereen 

in de buurt zoveel mogelijk mee 

te krijgen in het buurtverhaal.  

Bij kinderen stellen we vast dat 

cultuurverschillen geen invloed 

hebben op de deelname aan 

activiteiten.  Deze culturele mix 

willen we graag ook bij volwasse-

nen nog meer stimuleren."

N: ”We proberen ook de buurt 

rond het Wallaysplein te betrek-

ken, zoals de Krokusstraat, 

Leliestraat, Populierenstraat en 

een deel van de Wijnbergstraat. 

Het is ook belangrijk om een goede 

verstandhouding met die inwoners te 

hebben. Wij hebben een maandelijkse nieuwsbrief 

met activiteitenkalender, die we ook bedelen in die 

straten. Er zijn vaste activiteiten die terugkeren, 

zoals laagdrempelige computerlessen en buurtliving 

waar de inwoners samenkomen in het buurtlokaal 

om een kopje koffie te drinken en de krant te lezen. 

Er staan ook computers met internet ter beschik-

king van de inwoners. Heel wat activiteiten zijn ook 

op kinderen gericht, omdat zij hier een grote groep 

vormen. Zo komt een moeder van een bewoonster 

ook cursussen bloemschikken geven. Dat is een 

groot succes.”

C: ”Naast deze activiteiten is er ook de bewoners-

vergadering die tweemaandelijks plaatsvindt. Daar 

worden allerlei meldingen en aandachtspunten 

besproken, zoals netheid van de buurt, veilig-

heid, enz. Let op, we voeren niemands proces. Er is 

steeds een maatschappelijk werkster aanwezig van 

de sociale Bouwmaatschappij De Vlashaard, Sarah 

Lezy, en wijkagent Frederik Luyckx. Het is zeer 

positief dat deze mensen erbij zijn. Sarah bemiddelt 

bij praktische problemen naar huisvesting toe, en 

de wijkagent is op die manier zeer aanspreekbaar. 

Hij helpt ook bij praktische vragen zoals rijbewijs 

en andere. Dat valt in goede aarde en werkt zeer 

laagdrempelig.”

N: “De buurt is veel veranderd, en zeker in positieve 

zin. Vroeger ervaarden onze inwoners het wel meer 

als ”we wonen maar op het Wallaysplein”.  ›

Rommelmarkt
Op zondag 15 juni 2014 is 

er voor de eerste keer een 

rommelmarkt op het  

Wallaysplein en Krokus- en 

Leliestraat. 

Digitale week 
Twee cursussen vinden 

plaats in het buurtlokaal. 

Meer info op pagina 16.

Talenten gezocht!
Dat kan vanalles zijn:

Kan jij als de beste taarten 

bakken? Ken jij alles van 

koers? In de buurtwerking 

kun je samen met andere 

bewoners aan de slag met 

dagene dat je het beste kan 

of hetgeen je het liefste 

doet. Laat het dan weten 

aan Christophe Houttekier: 

· Wallaysplein nummer 3  

· christophe.houttekier@

ocmwwevelgem.be

Volg het Wallaysplein  
op facebook
De pagina is voor iedereen 

toegankelijk. Ga zeker een 

kijkje nemen! Je vindt er 

foto’s van al de activiteiten. 

Surf naar:  

· www.facebook.com/ 

    buurtwerking.wallaysplein

Buurthuis

Wallaysplein 3

8560 Wevelgem

Nico Sieuw (links)

Christophe Houttekier (rechts)
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De maatschappij denkt nog te vaak in hokjes. Ik 

besef dat het Wallaysplein met een negatief imago 

kampt en dat is begrijpbaar. In een ver verleden 

woonden hier  

bepaalde individuen die het helaas wat bont hebben 

gemaakt en zo gezorgd hebben dat het plein een 

slechte naam kreeg. Maar die tijd ligt achter ons en 

de mensen wonen hier graag. Er is bovendien heel 

wat sociale controle. De bewoners houden toezicht, 

vooral op de kinderen. En als er iets gebeurt, dan 

doet de tam-tam al vlug zijn werk.”

C:”Vorig jaar werd een bevraging gedaan onder de 

inwoners. Ik ben hier dit jaar 9 jaar bezig, dus het 

is wel interessant om te zien of we goed bezig zijn 

of niet. We moeten actief blijven en inspelen op 

nieuwe uitdagingen. De evaluatie gebeurde in sa-

menwerking met vzw samenlevingsopbouw. Onze 

inwoners mochten hun mening geven over zowel 

de buurt (huisvesting, woonomgeving, …) als het 

buurtwerk. 

N:”En we zijn zeer streng geweest maar recht-

vaardig (lacht). Nee, de enquête was zeker positief 

en vooral het buurtwerk is zeker goed onthaald 

geweest. We zitten op het goede spoor.”
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Nieuwe webpagina 
Jongeren Informatie-
punt (JIP)

Heb je vragen rond onder-

wijs, werken, verslaving, 

seksualiteit, gezondheid en 

zoveel meer? Kom dan zeker 

een kijkje nemen online.

Hier kan je anoniem en in 

alle rust alle informatie en 

folders digitaal terugvinden.

Hou ook zeker de nieuwsbe-

richten in de gaten als je op 

de hoogte wil blijven op het 

gebied van nieuwe websites, 

acties, …

... of stel je vraag aan een 

JIP-medewerker op de 

jeugddienst of via  

jeugddienst@wevelgem.be.

Jongeren informatiepunt online!

http://www.wevelgem.be/jeugd/jip
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 Bedrijvengids
Vind ondernemingen op ons grondgebied vlot 

terug via www.wevelgem.be/bedrijvengids.

Sociale media
Via onze facebook- en twitteraccounts blijf je 

altijd in contact met onze verschillende diensten.

Facebook
www.facebook.com/Wevelgem8560 algemeen

www.facebook.com/jeugddienstwevelgem jeugddienst

www.facebook.com/BibliotheekWevelgem bibliotheek

www.facebook.com/cultuurcentrumwevelgem cultuurcentrum

www.facebook.com/ondernemeninwevelgem lokale economie

Twitter
www.twitter.com/Wevelgem8560

Digitale dienstverlening
We leven in een digitaal tijdperk, en dat betekent dat ook onze gemeente zich moet aanpassen.  
Via onze website www.wevelgem.be voorzien wij heel wat digitale dienstverlening.

8-17 april
Leren werken met een computer: De eerste 
stappen op PC, internet en E-mail
| Dit is een lessenreeks van 5 lessen 

| 14u00 -17u00

|  €50 (laptop incl.) 

Overwin zelf je digitale angst door deze heel 

laagdrempelige en toegankelijke instapcur-

sus.

Je maakt je meester over een mogelijke 

knoppenangst en je raakt vertrouwd met de 

computer. Je leert werken met de muis en je 

ontdekt de mogelijkheden van het toet-

senbord. Je maakt kennis met ‘Windows 7’. 

We leren informatie zoeken op het internet, 

plakken deze in onze documenten, stellen 

onze startpagina in, bewaren onze favoriete 

websites en natuurlijk komt ook het e-mailen 

uitvoerig aan bod. 

Info
• tel. 056 432 080

• arnout.vercruysse@ocmwwevelgem.be 

Aantal deelnemers is beperkt tot 12 dus tijdig 

inschrijven (definitief na betaling).

22-27 april
De bib trakteert: gratis e-boeken 
| Hoofdbibliotheek Wevelgem, Ter Mote

Vanaf 22 april kun je in de bibliotheek e-

boeken ontlenen. Tijdens de digitale week 

kun je ze gratis uitproberen. Ervaar zelf hoe 

het voelt om een digitaal boek te lezen.

Info
• Hoofdbibliotheek Wevelgem

• Gratis ontlenen van e-boeken

Dinsdag 22 april
Smartphones, een slimme keuze voor jou?
| Van 13u30 tot 16u00

| Buurthuis, Wallaysplein 3, Wevelgem

| € 8

Wil je meer met je mobiele telefoon dan bel-

len en SMS’en? Zoals je agenda beheren, e-

mailen, op internet surfen, ... Dat kan met een 

'smartphone'. Maar, jaagt zo'n toestel je niet 

op kosten? We staan stil bij enkele 'addertjes 

onder het gras'. 

Info
• CC Guldenberg 

• Tel. 056 433 495

• cultuurcentrum@wevelgem.be

Donderdag 24 april
Skype: gratis internetbellen (demosessie)
| Tussen 14u00-16u30

| Buurthuis, Wallaysplein 3, Wevelgem 

| Gratis

Skype is een internettoepassing met miljoe-

nen gebruikers. Met Skype kan je niet alleen 

wereldwijd bellen, het is ook gratis én boven-

dien kunnen gesprekspartners elkaar zien op 

het scherm. 

Info

• Wallaysplein 3, Wevelgem

Donderdag 24 april
Twunch 8560
| 20u00 Bowling Kentucky, Menenstraat 524, 

| Gratis

Twitter leeft, en daarom organiseren we voor 
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Digitale week 2014
Tijdens de digitale week serveren Vlaamse steden en gemeenten een aanbod van 
activiteiten over digitale toepassingen in het leven. Wij doen ook mee! In en rond de 
themaweek kan je deelnemen aan cursussen. 

Gratis Wifi
Gemeentehuis Wevelgem,  Administratief centrum, CC Guldenberg, OC de Cerf, 

OC De Stekke, Porseleinhallen, Bibliotheken Wevelgem en Gullegem en Moorsele, 

Gemeentelijk depot Gullegem, Sporthal Gullegem, Sporthal Moorsele, Sporthal de 

Schelp,  Sporthal de Vlashaard

E-loket
Vraag attesten, toelages, formulieren en documenten aan via 

www.wevelgem.be/e-loket. 

Je vindt er ook een overzicht van wat onze diensten digitaal aanbieden.

Geef je klachten en meldingen door aan het Meldpunt via 

www.wevelgem.be/meldpunt.

Ik Organiseer
Alle informatie voor de organisatie van jouw evenement of fuif vind je terug via  

www.wevelgem.be/ikorganiseer.  
Vul formulieren zoals het O- en F-formulier in voor onze hulp bij het organiseren!

de derde keer op rij een twunch. Dat is een 

ontmoeting van twitteraars, met eten! We 

serveren enkele hapjes en zorgen voor een 

toffe sfeer.  Tweet mee, of leer twitter ken-

nen. Iedereen is welkom.

Info
• Gratis 

• Tweet naar @wevelgem8560 (inschrijven)

• twunch@wevelgem.be

• Tel. 056 433 483

• twunch@wevelgem.be

Vrijdag 25 april
Werken in de Cloud: gratis demo Google 
apps: gmail, agenda & drive
| Start om 10u30

Google kennen we als de populaire zoek-

machine. Maar wist je dat Google gratis 

online software ('Google Apps') en diensten 

aanbiedt om te e-mailen (Gmail), agenda's te 

beheren/delen (Google Agenda) en ook een 

tekstverwerker (Google Drive / Google Docs) 

in petto heeft?

Info
• Tel. 056 432 080

• arnout.vercruysse@ocmwwevelgem.be

Zaterdag 26 april
Workshop: 3D games maken
| 9u00 - 12u00 

| OC de Stekke Moorsele

| Jongeren tussen 12 en 15 jaar

| € 4/p.p.

Je eigen First Person Shooter maken, zonder 

programmeerkennis? Met Portal 2 bouw je je 

eigen testkamers, lichtbruggen en ontwijk je 

zelf geplaatste robots. Of maak je liever een 

labyrint en maak je het moeilijk voor de an-

dere teams om de uitgang te vinden? In deze 

workshop gaan we zelf aan de de slag. Daarna 

dagen de teams elkaar uit. 

Info
• jeugddienst, Cultuurpad 1, Wevelgem

• digitaleweek@wevelgem.be  

Woensdag 30 april
Voordracht: Aan de slag met je  
elektronische identiteitskaart
| 9u00-12u00

| € 3

Elke Belg beschikt over een elektronische 

identiteitskaart of ‘eID’. Ook de SIS-kaart 

werd begin 2014 vervangen door je eID. En bij 

tal van andere toepassingen kun je gebruik 

maken van je identiteitskaart. Je hebt een 

kaartlezer nodig en moet de eID-software op 

je computer installeren. We leggen alles uit.

Info
• Tel. 056 432 080

• arnout.vercruysse@ocmwwevelgem.be 

Beperkt aantal deelnemers, inschrijving  

(definitief na betaling).
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Ontdek Roubaix met Arrivee
Activiteiten in het teken van de fiets

Dankzij Arrivee,  

het samenwerkings-

project tussen Roubaix 

en Wevelgem, kan je 

Roubaix beter leren 

kennen. 

De Noord-Franse stad 

ligt op slechts een 

halfuurtje rijden van 

Wevelgem. We hebben 

vijf leuke activiteiten 

voor je geselecteerd in 

het teken van de koers. 

Want dat is de passie 

die we delen.

Nacht van de fiets
Aan de vooravond van Parijs-Roubaix is er een benefietavond ten 

voordele van het onderzoek naar maag- en darmziekten. Vijfvoudig 

Tourwinnaar Bernard Hinault is peter van deze tweede editie. Er is 

animatie op de wielerpiste, wedstrijden met o.a. Cédric Vasseur, een 

panelgesprek over gezonde sportvoeding en een veiling van exclusieve 

voorwerpen uit de wielersport. Daarnaast is er doorlopend muziek en 

zijn er gevarieerde en gezonde eetstandjes.

Info
• Vrijdag 11 april 2014 vanaf 19u30

• Afspraak: Wielerpiste Jean Stablinski

• € 5

• Reserveren: www.roubaixtourisme.com, tel. 0033(0)3 20 65 31 90

• www.digestscience.com/fr/la-nuit-du-velo

Beleef Parijs-Roubaix
In de voormiddag krijg je een begeleid bezoek aan de legendarische 

Velodroom en de gloednieuwe overdekte piste. Voor de lunch kan je 

mee naar een plaatselijk restaurantje of je kan zelf een picknick mee-

nemen. Vanaf 13u30 nemen we plaats op de tribune in de Velodroom. 

Daar volg  je de mythische koers op groot scherm en zie je de aan-

komst. Voel de unieke spanning wanneer de eerste renners rond 17u00 

de piste opdraaien. 

Info
• Zondag 13 april 2014 

• Vertrek bus: Parking zwembad Wevelgem om 9u00

• € 5 (transport inbegrepen) 

• Reserveren: cultuurcentrum@wevelgem.be,  tel. 056 433 495
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Achter de schermen van  
de wielerpistes van Roubaix
Onder begeleiding van een Nederlandstalige gids bezoeken we de 

historische velodroom in Roubaix met haar mythische douches en rijke 

verleden. Met tal van pittige anekdotes word je meegenomen door 

een brok wielergeschiedenis. Daarna stappen we weer helemaal in het 

heden met een kijkje in de nagelnieuwe overdekte wielerpiste Jean 

Stablinski. Die staat vlak naast de oude Velodroom en is een prachtig 

stuk architectuur vol licht.

Info
• Zondag 11 mei en 13 juli 2014 van 10u tot 11u30

• Afspraak: Véloclub de Roubaix, Rue Alexander Fleming 39 in Roubaix

• € 5 (gratis onder de 16 jaar) 

• Reserveren: www.roubaixtourisme.com, tel. 0033(0)3 20 65 31 90

De BicycLEDs, verlichte fietstocht 
tijdens de ‘Nuit des Arts’
Tijdens de 'Nuit des arts' openen musea, bibliotheken en galerijen in 

Roubaix de deuren voor een nachtelijk kunstavontuur. In de hele stad 

zijn er tentoonstellingen, performances en activiteiten. Onder begelei-

ding van een gids kan je die op de fiets ontdekken. En het wordt niet 

zomaar een fietstochtje. Dankzij de ‘BicycLEDs’ krijg je een uiterst 

speciaal verlichte fiets en wordt je deel van het spektakel.

Info
• Zaterdag 17 mei 2014 van 20u00 tot 22u30

• Afspraak: Dienst Tourisme, 12, place de la Liberté, Roubaix

• € 5 (fiets en helm incl.)

• Reserveren: www.roubaixtourisme.com, tel. 0033(0)3 20 65 31 90

Op fietsverkenning door Roubaix
Onder begeleiding van een gids doen we een tochtje langs de be-

langrijkste bezienswaardigheden van Roubaix. We vertrekken aan de 

toeristische dienst en rijden langs de Grote Markt naar Parc Barbieux. 

We rijden langs de wielerpistes, waar je een rondje kan rijden op de 

mythische velodroom waar elk jaar Parijs-Roubaix aankomt.

Info
• Zondag 27 april, 25 mei, 29 juni, 27 juli, 31 august en 28 september 

2014 van 10u00 tot 12u00

• Vertrek bus: Parking Zwembad Wevelgem om 9u00

• € 12 (transport, fiets en helm inbegrepen)

• Reserveren: www.roubaixtourisme.com, tel. 0033(0)3 20 65 31 90

Info over 'ontdek Roubaix met Arrivee'
• servaas.boucquey@wevelgem.be

• www.arrivee-velo.eu
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Info

Theater I-Luna - Wolf-Hond-Kat

• Zondag 6 april 2014 om 14u30

• OC De Stekke

•  € 7 / leden Gezinsbond - € 1 op 

   spaarkaart 

• cultuurcentrum@wevelgem.be

• tel. 056 433 495

• www.theater-i-luna.be

Korte biografie

Studies: 3 jaar moderne humani-

ora in Zwevegem, 3 jaar sierkun-

sten in Brugge, godsdienstweten-

schappen in Heverlee. Bekendheid 

verwierf ze met de veelbekroonde 

boeken over ‘Vos en Haas’, i.s.m. 

de Nederlandse illustrator Thé 

Tjong-Khing. 

Interview met schrijfster Sylvia Vanden Heede

Wolf, Hond en Kat
Naar aanleiding van de kinder-
voorstelling ‘Wolf - Hond - Kat’ 
in Moorsele op zondag 6 april 
om 14u30, hadden we een  
gesprek met Sylvia Vanden 
Heede. Zij is de schrijfster van 
het gelijknamige boek en au-
teur van het immens populaire 
‘Vos en Haas’.

Las je zelf veel als kind?
Zeker! Ik verslond echt boeken. 

Ik was gek op de reeksen van 

Reintje van Albert Van Nerum en 

alles met en over dieren. Echte 

‘meisjesboeken’ zoals Tiny waren 

niks voor mij. Je kon me meer 

plezieren met de Rode Ridder, 

vooral het historische element 

fascineerde me. Het enige wat er 

bij mij niet in ging waren verhalen 

over kabouters, die heb ik altijd 

al een beetje akelig gevonden 

(lacht). 

Hoe ben je schrijfster  
geworden?
Als tiener begon ik gedichten 

en kortverhalen te schrijven. 

Ik had ook al gewerkt aan een 

kinderboek. Toen ik me rond 

mijn twintigste inschreef voor 

een debutantenwedstrijd moest 

dat eerste echte boek ook echt 

af zijn. Dat lukte en ‘De Spiegel-

plas’ werd derde in de wedstrijd. 

Twee jaar later, in 1987, werd het 

gepubliceerd. Ik was eigenlijk 

helemaal niet van plan om enkel 

kinderboeken te schrijven, maar 

de reacties waren zo positief dat 

ik op die weg verderging. 

In 2009 begon je met de 
verhalen rond ‘Wolf en Hond’. 

Theatergroep I-luna baseerde 
zich op één van die boeken voor 
een theatervoorstelling.
Klopt. Het is een reeks voor 

beginnende lezertjes over de 

twee onmogelijke neven Wolf en 

Hond, doorspekt met sprookjes. 

Hond is altijd trouw en braaf. 

Wolf is onbetrouwbaar en houdt 

nooit zijn woord. Hond is dan ook 

altijd de pineut.  

De voorstelling van I-Luna is 

gebaseerd op het boek ‘Wolf, 

Hond en Kat’. Daarin verschijnt 

de wilde en woeste Kat op het 

toneel. Het is geen gewone poes, 

maar een sluwe intrigante die 

Wolf het leven zuur wil maken. 

Hond wil Wolf helpen, maar 

dat wordt niet makkelijk. Het is 

eigenlijk een voorstelling over 

vriendschap, vertrouwen en ver-

antwoordelijkheid. Ik kruip graag 

in de huid van die dieren. Aan de 

ene kant praten, doen en voelen 

ze net zoals mensen, maar aan 

de andere kant zijn ze toch ook 

heel erg een dier. 

Was je nauw betrokken bij het 
maken van de theatervoorstel-
ling?
Ja, maar ik heb eigenlijk nergens 

echt ingegrepen. Ik vind dat je 

dat moet kunnen loslaten. Het 

boek was helemaal van mij, maar 

de theatervoorstelling is iets 

helemaal anders. Ik heb zeer veel 

vertrouwen in de mensen van 

I-Luna. Sommige zaken moes-

ten aangepast worden om op de 

planken te kunnen brengen en 

daar laat ik hen vrij in. In het boek 

laat ik bijvoorbeeld een hele 

hoop kleine muisjes meespelen, 

maar dat gaat natuurlijk niet op 

scène. Daarom werd het volledig 

nieuwe personage ‘muis’ geïn-

troduceerd en dat werkt prima. Ik 

ben in elk geval zeer blij met de 

voorstelling.

In je boeken zijn de tekeningen 
een erg belangrijke aanvul-
ling. Hoe werk je samen met de 
tekenaar?
Ik geef mijn tekst aan de teke-

naar of tekenares en daarmee 

gaat die aan de slag. In het geval 

van ‘Wolf, Hond en Kat’ doet te-

kenares Marije Tolman alles zelf. 

Het was dan ook erg spannend 

en verrassend om haar eerste 

tekeningen in mijn mailbox 

te ontvangen. De hond die ze 

tekende, was gebaseerd op haar 

eigen huisdier, een Beagle. De 

uiteindelijke aquarellen waren 

prachtig. En dat is erg belangrijk 

want beeld en tekst moeten één 

geheel vormen.

Komt er nog een volgende boek 
over Hond en Wolf?
Ja, maar deze keer zal het toch 

iets anders zijn. Het wordt geen 

eenlettergrepig boek meer voor 

beginnende lezertjes. Ik wil 

absoluut eens een boek schrijven 

voor mijn zoontje van zeven. 

Doorgaans lezen jongens eerder 

zaken die informatief zijn, zoals 

weetjes over dino’s, auto’s of 

ridders. Daarom schreef ik ‘Hond 

weet alles en Wolf niets’, vol 

leuke verhaaltjes voor hem. Ik 

verwacht elk moment mijn eerste 

exemplaar in de bus.

foto: ©Efteling
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Sport

Sportkalender
Zaterdag 10 mei 
Sporthapje: Sportfeest voor 
personen met een beper-
king

Het sportfeest brengt een aan-

gename sportnamiddag met een 

aanbod van diverse sportactivi-

teiten onder leiding van gediplo-

meerde lesgevers voor alle per-

sonen met een lichte tot matige 

beperking, zowel jongeren als 

volwassenen. Volgende activitei-

ten komen aan bod: tafeltennis 

i.s.m. tafeltennisclub Gullegem, 

G-voetbal i.s.m. recrea’s FC Gul-

legem, klimmuur, kubb, rolstoel-

basketbal i.s.m. VSOG Groeninge, 

kinbal, ball bouncer en zumba.

Info
• Sporthal, Peperstraat in  

Gullegem van 14u00 tot 17u00, 

onthaal vanaf 13u30

• € 2 

• Inschrijven voor 5 mei 2014 via 

de Sportdienst Wevelgem,  

Vanackerestraat (bureel zwem-

bad), Tel. 056 43 35 60,  

sportdienst@wevelgem.be

• Sportkledij verplicht

• gratis sportverzekering via 

BLOSO

Donderdag 15 mei
50+ in beweging:  
Provinciale Senioren- 
sportdag Meulebeke

Schrijf in voor verschillende 

sportmogelijkheden, zoals o.a. 

wandelen (keuze uit 4 wan-

delingen), fietsen (keuze uit 3 

fietsroutes), Petanque (maximum 

60 tripletten), dansen (keuze 

uit 4 verschillende dansstijlen) 

en sportcarrousel (vrije keuze 

aan sporten, o.a. curling, Viking 

Kubb, volksspelen,…).

Locatie: Sport- en Recreatiecen-

trum Ter Borcht, Ingelmunster-

steenweg 11  in Meulebeke

Programma
• Namiddag

13u00: Onthaal met koffie in de 

Sporthal

13u45: Officiële opening

14u00: Start sportactiviteiten

17u30: Einde sportactiviteiten

• Avond

18u00: Halve kip met frietjes en 

streekbiertje

19u00: Muzikale animatie met 

dans

21u30: Einde

Info
• € 6 

• € 14 (incl. maaltlijd)

• € 17 (incl. vervoer en maaltijd)

• Alle 50-plussers

• Inschrijven voor woensdag 30 

april via de Sportdienst  

Wevelgem, Vanackerestraat (bu-

reel zwembad), Tel. 056 43 35 60

sportdienst@wevelgem.be

Sporten 
doet deugd!

Lessenreeksen
Voor volwassenen en senioren bieden wij o.a. omnisport,  
pilates, conditietraining, callangym, tennis, badminton, … aan.  
Inschrijven vanaf woensdag 2 april.  

Zwemlessen
Kinderen geboren vanaf 2008 kunnen na de paasvakantie starten 

met 8-delige lessenreeksen zwemmen. 

Kinderen die een lessenreeks volgden in de periode van januari 

tot maart kunnen zich al inschrijven voor een nieuwe lessenreeks 

op zaterdag 5 april van 10u00 tot 12u00 op het bureel van het 

zwembad. Enkel ter plekke!

Nieuwkomertjes kunnen inschrijven vanaf donderdag 10 april. 

Dit ofwel ter plekke, telefonisch op tel. 056 43 35 60 of via de 

website.

Info
Onze folder vind je bij de sportdienst, de balies van  

de gemeentelijke diensten en op www.wevelgem.be/sport



Woensdag 2 april
Wevelgemse Leesclub

Het leven van Pi / Yann Martel

Het doel van een leesclub is niet het maken 

van een grondige literaire analyse van een 

roman. 

De leden wisselen leeservaringen met elkaar 

uit waardoor lezen nog prettiger wordt. 

Een van de leden heeft de bespreking voor-

bereid en modereert het gesprek. 

Info
• Om 19u30

• Gratis

• Bibliotheek Wevelgem, Ter Mote

• Tel. 056 43 35 40

Zondag 6 april
Pannenkoekennamiddag
Dierenasiel VZW De Grensstreek

Kom genieten van een lekkere pannenkoek 

met koffie of een ander drankje in een zaal 

van de Porseleinhallen in Wevelgem. De 

opbrengst van deze namiddag gaat naar het 

dierenasiel De Grensstreek in Rekkem dat 

verantwoordelijk is voor de dieren van de 

gemeenten Wevelgem, Menen en Ledegem, 

inclusief hun deelgemeenten.

Info
• Porseleinhallen Wevelgem

• Tel. 056 42 38 40

• dierenasiel@degrensstreek.be 

• www.degrensstreek.be

Zaterdag 12 april
Gezellig tafelen in Marie-Jo
De Stroom

Het is al weer een tijdje geleden dat we er

geweest zijn, maar in april is het weer zover:

we gaan gezellig eten bij Marie-Jo. 

We eten lekker à la carte. Er is keuze uit 

verschillende vlees-, vis- en pastagerechten: 

voor elk wat wils.

Info
• Van 19u00 tot 21u00

• Restaurant Marie-Jo,  

   Lauwestraat 8,  

   8560 Wevelgem

• € 35 (aperitief, eten, drank, dessert)

• Tel. 056 35 30 17

• info@destroom.be

Nog tot zondag 13 april
Kunsthuis apart

Willy Langmans, Paul Ryheul, Gudrun Soens, 

Jan Leenknegt, Dirk Obin, Roosje Chini.

Elke zaterdag & zondag

10u00 tot 12u00 & 15u00 tot 18u00

Driemasten 99, 8560 Gullegem

Ook open op afspraak.

Info
• Tel. 0474 22 27 34

• info@kunsthuisapart.be

• www.kunsthuisapart.be

• Volg Kunsthuis ApArt op Facebook

Donderdag 17 april
Lopen voor beginners
vzw Joggingclub Wevelgem

Je wil al een tijdje iets aan je conditie doen?

Op 17 april gaan we opnieuw van start met 

een reeks: “Lopen voor beginners” (0 tot 5 km).

Info
• Donderdag om 19u00 (duur 10 weken)

• ingang van de sporthal naast het zwembad

• € 20

• Betalen en inschrijven op 

  BE 15 7330 3466 7830 met vermelding 

  van je naam en “Lopen voor beginners”.

Dinsdag 22 april
In de jungle van de sociale media
Davidsfonds

Een verkenning in de jungle van de sociale 
media in één avond. Hierin bespreekt Bert 
Wylin de voornaamste sociale media en hun 
gebruikt, maar ook wat er achter de scher-
men van onder andere Facebook, Youtube, 
Twitter en Instagrams gebeurt. 
De sociale media zijn krachtig maar ook 
machtig! Gooien wij onwetend onze privacy 
te grabbel of kunnen we ons hiertegen 
voldoende beveiligen? Is er een ethiek of 
gaat het hier over bedrijven die alleen maar 
uit zijn op onze centen?

Info
• Om 20u00

• cc Guldenberg

• € 5, gratis voor leden

Kalender 
 www.wevelgem.be/uitinwevelgem | april 2014

Jouw activiteit in de infokrant?  
Vul hem in via het aanvraagformulier op www.wevelgem.be/infokrant of mail naar communicatie@wevelgem.be
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Zaterdag 26 en 27 april
Hondenwandeling
Dierenasiel VZW De Grensstreek

Ga samen met hond, een asielhond of zonder 

hond op wandel. Je hebt keuze uit verschil-

lende routes van verschillende afstanden. 

Na de wandeling krijgen alle deelnemers een 

gratis drankje. De opbrengst van dit wan-

delweekend gaat naar de werking van het 

dierenasiel De Grensstreek.

Info
· Dierenasiel De Grensstreek, Brun Cornet, 

   Rekkem, enkel in de namiddag

· € 3

· Tel. 056 42 38 40

· dierenasiel@degrensstreek.be

· www.degrensstreek.be

Zondag 27 april
Custom SUN day
American & Custom Club Gullegem vzw       
A.C.C.G.  

Meeting voor niet alledaagse voertuigen: 

Oldtimers, US cars, Bikes, Trikes, Vans, Kitcars, 

Hot Rods, ...

Wat kan je verwachten? 

Springkasteel, drinks, food BBQ en stands.

Info
• Van 9u00 tot 19u00

• De Dwarsschuur, Peperstraat 10 in Gullegem

• Gratis

• Tel. 0477 41 77 05

• info@accg-wvv.be

• www.accg-wvv.be

Zondag 27 april
Erfgoeddag 2014

We hadden het al aangekondigd in de ge-

meentekrant van februari 2014: de herden-

king van de stichting van het eerste Zuid-

West-Vlaamse cisterciënzerinnenklooster, 

800 jaar geleden, wordt een jaar lang gevierd. 

Op Erfgoeddag, dit jaar op 27 april, wordt een 

uitstap voorzien naar vier hoeven uit onze 

gemeente die bij de abdij hoorden. In Moor-

sele is dat het Hof ter Coutere, Secr. Vanmar-

ckelaan 64. In Gullegem kan je naar de Schuur 

Te Winckele in de Peperstraat. In Wevelgem 

staan zowel Te Marrem in de gelijknamige 

straat en het Kloosterhof in de Abdijweg op 

jouw bezoek te wachten.

Er ligt voor elke bezoeker een plannetje klaar 

bij iedere locatie. 

Info
• Tussen 13u00 en 18u00

• Gratis

• Tel. 056 43 34 83 

• erfgoeddag@wevelgem.be 

• www.wevelgem.be/erfgoeddag 

ZO 13/04/2014 
of MA 14/04/2014

Grensleie 
Smikkeltocht
Fietsen en proeven in de Grensleiestreek

Tocht grotendeels over het fietsnetwerk. Onderweg proef je het lek-
kers dat onze streek te bieden heeft, wip je even de regiogrens over 
richting de Westhoek en hou je halt bij enkele mooie plekjes, die kun-
nen bezocht worden. Met de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog 
mag het thema WO I uiteraard niet op het programma ontbreken.  
’s Middags is een lunch voorzien.

Deze fietstocht wordt georganiseerd door de toerismecluster Grensleie en is opgenomen 
in het zomerprogramma ‘Fietsen en Feesten’ van Toerisme Leiestreek.

KLAVERTJE VIER VAN DE GRENSLEIESTREEK :

- DADIZELE (MOORSLEDE)
- MENEN
- WERVIK 
- WEVELGEM

Afstand:
25 of
32 km

  Kind-
vriendelijk !
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WANNEER ?
Zondag 13 april of maandag 14 april 2014.
Animatie onderweg.
Start telkens tussen 09u30 en 11u00.

WAAR ?
Start en eindhalte: Cafetaria Sport’o’Bello  
nabij sporthal Moorslede (Iepersestraat 52d) 
(ruime parkeergelegenheid vlakbij)

Met volgende haltes onderweg:
- Pater Lievensmuseum (Moorslede)
- GC d’Oude Schole (Slyps - Moorslede)
- Memorial Museum Passchendaele 1917  

(Zonnebeke)
- Tea-room-resto De Volksbond (Zonnebeke)
- De Oude Kaasmakerij (Passendale - Zonnebeke)

MEER INFO EN INSCHRIJVING:
- Toerisme Moorslede-Dadizele, Plaats 6
 056 50 91 00 – toerisme@moorslede.be
- Toerisme Menen, Rijselstraat 77
 056 53 23 63 – toerisme@menen.be
- Toerisme Wervik, Koestraat 63
 056 95 24 25 – toerisme@wervik.be
- Toerisme Wevelgem, Vanackerestraat 16
 056 43 34 00 – toerisme@wevelgem.be
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- Volwassenen : € 29
- Kids (< 12 j.) : € 19

Inbegrepen zijn:
- Lunch en drankje ’s middags 

met optreden van  ‘Zom@@r’ 
- Streeklekkers onderweg
- Toegang tot de diverse attracties op de 

halteplaatsen (incl. gidsenbegeleiding)
- Verzekering
- Pechverhelping
- Fietsgadget van Toerisme Leiestreek  

bij onthaal

VOORAF INSCHRIJVEN 
Max. 200 deelnemers per fietstocht ... 
snel zijn is dus de boodschap !

Volg onderweg de wielerklassieker Parijs-Roubaix !

NIEUW : FIETSVERHUURSERVICE,
OOK e-BIKES
(reserveer vóór 4/4/2014)
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MELDPUNT
Meldingen en klachten
    056 433 433
    meldpunt@wevelgem.be

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

@

CONTACTEER JE GEMEENTE
    Gemeentebestuur
    Vanackerestraat 16
    8560 Wevelgem
    056 433 400

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

WACHTDIENSTEN
APOTHEKERS 
De apotheek van wacht is terug te vinden via: 
    0903 922 48 (€ 1,5/ minuut)
    geowacht.be

HUISARTSEN 
Centraal oproepnummer    056 40 47 48

TANDARTSEN 
Centraal oproepnummer    090 33 99 69
De tandarts is beschikbaar in het weekend en op feestdagen van 9u00 tot 18u00

POLITIEZONE GRENSLEIE
Centraal oproepnummer    056 51 01 11

@

ADMINISTRATIEVE DIENSTEN
De administratieve diensten zijn gesloten op maandag 

21 april 2014.

OCMW DIENSTEN
De diensten van het OCMW zijn gesloten op maandag 

21 april 2014.

RIOLERINGSWERKEN
In de loop van april worden rioleringswerken  

uitgevoerd door aannemer Wegenbouw Ockier uit 

Kortrijk, op de volgende locaties:

• Ter Kassei : van 26 maart tot 4 april

• Kroonstraat, kant Kleine Wijnbergstraat: van 5 april 

tot 14 april 

www.wevelgem.be/wegenwerken

NELSON MANDELASTRAAT
De gemeenteraad besliste in zitting van 14 februari 

2014 tot voorlopige aanvaarding over te gaan van:

De nieuwe zijstraat van de Visserijstraat (toegang tot 

nieuw aan te leggen verkaveling) ‘Nelson  

Mandelastraat’ te benamen.  

Bezwaren of opmerkingen kunnen schriftelijk  

ingediend worden t.a.v. het schepenencollege,  

Vanackerestraat 16, uiterlijk op 31 maart 2014.


