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Sluitingsdagen 
SLUITINGSDAGEN RECYCLAGEPARK
De Wevelgemse recyclageparken zullen gesloten zijn op 24/12 vanaf 

16u00, 25/12,  26/12, 27/12 en 31/12.

SLUITINGSDAGEN GEMEENTELIJKE DIENSTEN
Tijdens de kerstvakantie is de gemeente Wevelgem gesloten: van 24/12 

(’s middags) tot en met 26/12 en op 31/12 (’s middags).

SLUITINGSDAGEN BIBLIOTHEEK
De bibliotheek volgt de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten. 

Op 24 en 31/12 is de bib wel open van 9u00 tot 12u00. Op 27/12 zijn de 

hoofdbibliotheek, filiaal Gullegem en filiaal Moorsele open. Filiaal Wijn-

berg blijft gesloten.

 

SLUITINGSDAGEN CC/OC DE CERF
Tijdens de kerstvakantie is het cultuurcentrum gesloten van 24/12 (’s 

middags) tot en met 26/12 en op 31/12 (’s middags).

De balie van OC de Cerf is gesloten van 24/12 tot en met 31/12.

SLUITINGSDAGEN JEUGDDIENST
De jeugddienst is gesloten op 24/12 (’s middags), 25/12 t.e.m. 27/12 en 

op 31/12 (’s middags)

SLUITINGSDAGEN SPORTDIENST EN ZWEMBAD
Het zwembad is gesloten op 24/12 vanaf 16u30, 25/12, 26/12 en 31/12 van-

af 16u30. De sporthallen zijn op dezelfde dagen gesloten.

OCMW DIENSTEN
De diensten van het OCMW zijn gesloten op 24/12 en 31/12 vanaf 16u00 

en op 25/12, 26/12 de hele dag.

Energieschaarste 
Wevelgem is solidair

Santé 8560
Nieuwjaardrinks 2015  
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GEMEENTERAAD 
Toegangscontrolesysteem
Met de aankoop van een toegangscontrolesys-

teem wil de gemeente de veiligheid en vlotte 

toegang van haar gebouwen waarborgen. Dankzij 

zo’n systeem worden vanaf 2015 alle bestaande 

sloten met een traditionele sleutel vervangen 

door een variant met badge. De sportgebouwen 

komen als eerste aan bod. Heen en weer rijden of 

uitzoeken wie welke sleutel heeft, zal dan tot het 

verleden behoren. 

Huurders van lokalen zullen – voor de afgehuurde 

periode – automatisch toegang kunnen krijgen 

tot de gewenste ruimte. 

Kunstwerken Linda Molleman
Het werk ‘Aan allen wie de oorlog raakte’ werd 

op 18 januari 2013 onthuld op het ereperk voor  

burgerslachtoffers op de begraafplaats Menen-

straat in Wevelgem. De reacties waren uitermate 

positief. De bewondering voor het werk vertaalde 

zich al snel naar een nieuwe vraag. Kunnen we dit 

ook realiseren op de begraafplaatsen van Moor-

sele en Gullegem? Molleman kreeg dan ook de 

opdracht om twee werken te maken in dezelfde 

sfeer van het werk in Wevelgem. We kijken er naar 

uit om je volgend jaar de inhuldiging van de nieu-

we werken te kunnen presenteren.

Toekomst Oud Gemeentehuis
Met de keuze van de Goederenloods als trouwzaal 

is nog één van de resterende functies van dit ge-

bouw weggevallen.

De belangrijke functies zijn:

• klaslokalen voor de afdeling  van de Stede-

lijke Afdeling Muziek en Woord van Menen;

• ‘clublokaal’, genaamd ’t Vliegske, voor de 

begeleiders van Katjeduk in de vakantie;

• lokaal voor de lokale afdeling van het Rode 

Kruis;

• raadzaal;

• ontvangstzaal voor een aantal gemeente-

lijke recepties;

Zowel voor de vakantiewerking als voor het 

Rode Kruis kunnen alternatieven gevon-

den worden. De vakantiewerking heeft al een  

secretariaat in de Porseleinhallen. Het muziek-

onderwijs zou kunnen verhuizen naar gewone 

onderwijslokalen. Het gemeentebestuur en 

het schoolbestuur van het Sint-Pauluscollege  

bespreken momenteel het idee om gezamenlijk 

een functionele ruimte, inclusief een aantal loka-

len, te bouwen en te exploiteren. Voor individueel 

muziekonderricht kan gekozen worden voor klei-

nere repetitie-units. 

Belangrijke uitdaging is dus nog de creatie van 

een volwaardige raadzaal. Het gemeentebe-

stuur voorziet alvast centen voor de renovatie 

van het gemeentehuis in de Vanackerestraat, in 

het bijzonder de zolderverdieping… Misschien 

kan die ruimte dan dienst doen. Er wordt over 

de bestemming van het Oud Gemeentehuis  

nagedacht, waarbij ook privé-initiatieven  

mogelijk moeten zijn.

19 20 Circuit X 
Steunt theatergeneratie Y

Begraafplaatsen
Herneming niet-geconcedeerde graven
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Hoe je wijkinspecteur best 
bereiken?

Om te weten wie jouw wijkinspecteur is, 

hebben we op de website van de politie-

zone een zoekfunctie gecreëerd. Je kan 

die via de straatnaam van je gemeente 

opzoeken. Je vindt er ook het telefoon-

nummer, de openingsuren en een e-mail 

adres van de lokale politiepost. 

WWW.PZGRENSLEIE.BE

Via www.pzgrensleie.be surf je naar  

“uw wijkinspecteur”. Daar geef je je ge-

meente, straatnaam en huisnummer in en 

zo vind je de contactgegevens van jouw 

wijkinspecteur zoals bijvoorbeeld zijn 

gsm-nummer. Je kan zijn gegevens ook 

vinden via de site van de gemeente.

 

Voor dringende politiehulp (24/24, 7/7) 

raden we aan te bellen via het bekende 

nummer 101 of via het nummer van de  

lokale politiezone Grensleie tel. 056 51 01 11.

Nieuwe openingsuren: 
wijkinspecteurs doen mee
De kans is groot dat je hem of haar al eens door je straat hebt zien fietsen. Of misschien belde de 
wijkinspecteur al eens bij je aan om jouw verblijfplaats na te gaan? Of kon je met hem of haar een 
praatje slaan tijdens één van de vele lokale evenementen in jouw gemeente? 

De wijkinspecteur staat mee in voor de politionele aanwezigheid in jouw buurt en is in vele ge-

vallen het eerste aanspreekpunt als er problemen zijn. Daarom is het belangrijk te weten wie juist 

jouw wijkinspecteur is en waar je hem of haar kan vinden.

Vanaf 5 januari 2015 proberen we nog meer op maat van de bevolking te werken door de gega-

randeerde aanwezigheid van een wijkinspecteur in het wijkbureel af te stemmen op de nieuwe 

openingsuren van de gemeentehuizen. 

In Gullegem en Moorsele zal je elke eerste, derde en vijfde zaterdag van de maand tussen 9u00 

en 12u00 terecht kunnen bij één van de twee wijkinspecteurs op het politiebureel. Ze zullen je 

verder kunnen helpen ook al betreft het misschien strikt gezien niet je eigen wijkinspecteur. 

Er is ook een gegarandeerde aanwezigheid in Moorsele op vrijdag tussen 9u00 en 12u00 en in  

Gullegem op woensdag tussen 9u00 en 12u00. Uiteraard kan je op andere tijdstippen ook terecht 

bij je wijkinspecteur, maar dan best na afspraak.

In Wevelgem zal je elke tweede en vierde zaterdag van de maand tussen 9u00 en 12u00 te-

recht kunnen bij één van de vier wijkinspecteurs op het politiebureel. Ze zullen je verder kunnen  

helpen, ook al betreft het misschien strikt gezien niet je eigen wijkinspecteur. Er is ook een  

gegarandeerde aanwezigheid in Wevelgem op woensdagavond tussen 17u00 en 18u30. Uiteraard 

kan je op andere tijdstippen ook terecht bij je wijkinspecteur, maar dan best na afspraak.
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Energieschaarste 
De kans op elektriciteitsschaarste is deze winter reëel. Samen kunnen we het risico op stroomonderbrekingen verminderen. Gewoon door ons 
individueel verbruik te matigen. Doe vooral mee tussen 17u00 en 20u00 om de dagelijkse elektriciteitspiek te beperken. Kom meer te weten over 
de situatie op het Belgische net voor de komende 7 dagen of laat zien hoe jij meedoet op: www.offon.be. Updates over de energieschaarste vind 
je op www.wevelgem.be/energieschaarste.

WEVELGEM IS SOLIDAIR
Gedurende de hele winterperiode schakelt de gemeente de accentver-

lichting op verschillende monumenten uit. De kerstverlichting gaat pas 

aan vanaf 6 december. Dit is ruim 3 weken later dan vorig jaar. De kerst-

verlichting op piekmomenten tijdelijk volledig doven is echter praktisch 

niet haalbaar en geeft bovendien maar een geringe energiebesparing  

omdat het om energiezuinige ledlampen gaat. 

Als energieschaarste voorspeld wordt, worden de koelcellen in de verschil-

lende culturele centra tijdelijk afgezet en wordt de verlichting in de sport-

hallen, wanneer de sportactiviteit dit toelaat, op de helft geschakeld.

Wevelgem heeft daarnaast in functie van het burgemeestersconvenant 

al heel wat inspanningen geleverd om het energieverbruik in de ge-

meentelijke infrastructuur te verminderen. Met succes!

ENKELE VOORBEELDEN VAN STRUCTURELE INGREPEN: 
• Vernieuwen sturing verwarming CC Guldenberg in combinatie met 

sturing Porseleinhallen

• Volledig nieuwe energiezuinige verwarmingsinstallaties in OC Ter 

Walle

• Vervangen oude gaskachels door energiezuinige in OC De Brouwerij

• Renovatie stookplaats tekenacademie, boomhut, sportcentrum 

Moorsele

• Invoeren nachtregime openbare verlichting op verschillende plaatsen

• Plaatsen windmolens op sportcentrum Wevelgem

• Plaatsen PV-panelen op gemeenteschool Hoogstraat en Gouden-

regenstraat, CC Guldenberg, brandweergebouw Wevelgem, OC de 

Cerf, sporthal Gullegem, Moorsele en De Vlaschaard.

• ….

Wevelgem is solidair
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Pop-up vitrine in Moorsele
Na Pop-up stores en Pop-up restaurants in steden als Kortrijk, Gent en Antwerpen presenteert Moorsele Onderneemt nu ook de Pop-up vitrine. 

WAT?
Tijdelijk zullen in verschillende panden vitrines ingericht worden door 

ondernemers. Moorsele is de eerste deelgemeente waar de vitrines 

worden ingericht. Moorsele Onderneemt stelde de vraag ook aan Unizo 

Gullegem en Unizo Wevelgem. De besturen bespreken het voorstel.

WAAROM?
Met dit initiatief wil Moorsele Onderneemt de handelskern terug nieuw 

leven in blazen. Met de winterdagen is het vroeg donker. De verlichte 

vitrines zullen de donkere avonden opvrolijken en voor extra sfeer in 

de straten zorgen. Bovendien wordt zo het commercieel potentieel van 

de panden nog eens extra in de verf gezet. Een win-win voor iedereen. 

HOE?
Ondernemers kunnen voor een periode van 3 maanden een vitrine  

huren tegen de zeer aantrekkelijke prijs van 60 euro per maand. Deze 

prijs is inclusief elektriciteitsverbruik (max. 1000W/dag), brandverze-

kering en BA-verzekering. Moorsele Onderneemt regelt bovendien alle 

contacten met de eigenaar van het pand. Het enige wat je zelf moet 

doen is de vitrine inrichten op een aantrekkelijke manier. 

WIE?
Elke ondernemer kan deelnemen. Ben je timmerman en wil je je meu-

bels wel eens tentoonstellen? Maak jij juwelen en verkoop je normaal 

enkel via internet? Ben je kunstenaar, steenkapper, stoffeerder of maak 

je bloemstukjes? Geen idee is te gek. Wees creatief en vernieuwend. 

Werk desnoods samen met een ander ondernemer als je de producten 

zo beter kan presenteren. 

Wil je meer info over deze unieke manier van publiciteit? Bekijk de  

beschikbare panden op www.wevelgem.be/pop-up_vitrine 

Wil je aan dit initiatief meewerken als eigenaar of ondernemer mail dan 

naar info@moorseleonderneemt.be of bel naar 0496 18 90 34.               

v.l.n.r. Henk Ketels, Dimitri Vandorpe, Gianni De Clercq

aantrekkelijke gemeente

aantrekkelijke gemeente

EINDEJAARSACTIE
Van 1 tot en met 31 december krijg je bij een aankoop bij meer dan 100 Wevelgemse handelaars eindejaarsactie-loten. Met die loten maak je kans 

op geldprijzen en waardebonnen die je tot eind februari in de deelnemende winkels kan gebruiken. De loting gebeurt dit jaar op Knetter Moorsele 

op 11 januari om 18u30. De loten deponeren kan ook enkel op die dag in Moorsele. Om te kunnen winnen, moet je daar aanwezig zijn. Veel succes!



7

kalendertip

Groene stroom

Najaar
BAT
*CC NEEMT BAT
De artiestenruimte in cultuurcentrum 
Guldenberg is klaar om een nieuw, crea-
tief laagje te krijgen. Enkele enthousias-
te jongeren krijgen de kans om deze klus 
te klaren binnen het BAT-project. 

Ben je tussen 14 en 26 jaar en heb jij ideeën
om er iets leuks van te maken? Wil je sa-
men met kunstenaars en andere jongeren 
aan de slag gaan? Hou je van inrichten? 
Schilderen? Meubels maken? Stofferen? 
Dan is “CC neemt BAT” jouw ding.

Op maandag 10 november werd al een 
eerste brainstorm met de kunstenaars 
georganiseerd, maar deelnemen is nog 
altijd mogelijk. Interesse: 
bat@tengoudberge.be

Geen idee wat BAT is? Neem een kijkje 
op www.facebook.be/projectbat en ont-
dek wat we met de bib hebben gedaan.

POSTCART
In samenwerking met de secundaire 
scholen uit onze gemeente sluit BAT het 
jaar op een creatieve manier af.

Alle leerlingen krijgen een blanco post-
kaart waarop ze hun nieuwjaarswensen 
op een creatieve manier kunnen over-
brengen. Al deze wensen zullen ten-
toongesteld worden in de verschillende 
scholen en jeugdclub Ten Goudberge.

*Bijzonder Artistiek Traject

Groepsaankoop

Doewa Kerst is uit
Er is een nieuwe Doewa uit. Hij geeft je een 
overzicht van het gemeentelijk vakantie- 
aanbod voor kleuters en kinderen tot 12 jaar.

In alle Wevelgemse scholen wordt de Doewa 
aan het oudste gezinslid uitgedeeld. Je kan 
ook een exemplaar ophalen aan de balie van de  
sportdienst, cc Guldenberg, de jeugddienst en 
de bibliotheek. 

INFO
• tel. 056 43 39 09 

• doewa@wevelgem.be

• www.wevelgem.be/doewa

Wil je besparen op je energiefactuur en wil je ook je steentje bijdragen tot een beter milieu?  
Doe dan mee met deze groepsaankoop 100% groene stroom en gas. Voor de vierde keer 
wordt deze groepsaankoop georganiseerd. Inschrijven is gratis en vrijblijvend mogelijk vanaf 1  
december via de website www.samengaanwegroener.be. Op 10 februari 2015 is er een veiling 
en kunnen de energieleveranciers hun beste bod doen. Daarna krijg je een gepersonaliseerd 
aanbod met een duidelijk zicht op je mogelijke besparing. Pas dan beslis je of je op het nieuwe 
aanbod ingaat. Let op: ook wie bij een vorige editie heeft deelgenomen aan de groepsaankoop 
moet opnieuw inschrijven. Dit gebeurt niet automatisch.

VOOR WIE?
Alle particulieren kunnen gratis deelnemen. Bedrijven met een jaarverbruik beperkt tot 50.000 

kWh elektriciteit in laagspanning en 100.000 kWh gas ook. Bedrijven met een hoger verbruik en 

hoogspanningsklanten kunnen terecht bij de groepsaankoop van de Provinciale Ontwikkelings-

maatschappij (POM) West-Vlaanderen (niet gratis). 

Heb je geen toegang tot internet, dan helpt de gemeente je graag verder. Maak hiervoor tele-

fonisch een afspraak op het nummer tel. 056 43 34 60 of mail naar conny.vandendriessche@

wevelgem.be. Een afspraak kan op maandag- en vrijdagvoormiddag van 8u30 tot 12u00 bij de cel 

wonen in het Gemeenteloket, Vanackere-straat 12, bureel 2.05 en op woensdag van 8u30 tot 12u00 

en van 17u00 tot 18u30 bij de dienst milieu in het Gemeenteloket, Vanackerestraat 12, bureel 2.07. 

Breng je laatste jaarafrekening van elektriciteit en aardgas mee, zodat we alle gegevens meteen bij 

de hand hebben.

INFONAMIDDAG
• Ma 8 december om 14u00

• LDC Elckerlyc, Elckerlycplein 1

• Breng je eindafrekening mee, zodat je je  

meteen ter plaatse kan inschrijven.
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Prinsen
De Stekselorde uit Moorsele  
nog op zoek is naar kandi-
daat-stekselprinsen? 

Inschrijven kan nog tot 15/12 
bij Johnny Compernolle 
(0485 67 22 01).

Prinsen
De orde van de Vlaskapelle 
uit Gullegem ook nog op 
zoek is naar kandidaten?

Inschrijven kan tot 14/12 bij 
Christophe De Caestecker 
(0473 94 02 31).

Vrijetijdsmedewerker
Lennert Deleu verhuisd is 
naar de Porseleinhallen?

Stook slim    
Fijn stof in de atmosfeer is een van de grootste gevaren voor onze gezondheid. Het veroorzaakt of verergert acute luchtwegenaandoeningen. 
Het is ook een belangrijke oorzaak van chronische luchtwegenaandoeningen en tast op lange termijn de longfunctie aan. Sommige studies tonen 
bovendien een verminderde levensverwachting aan. 

Zwarte rook (een vorm van fijn stof) is boven-

dien ook schadelijk voor het milieu.

Wat kunnen we doen? Wat zegt de wet?

VERBRANDINGSINSTALLATIES
Het is verboden om het even welke afvalstof 

(o.a. plastiek, rubber, afgewerkte olie, ver-

dunner en verfresten) te verbranden in een  

verbrandingsinstallatie (kachel, open haard of 

allesbrander)

STOKEN IN OPEN LUCHT
Het is ook niet toegelaten om het even welke 

huishoudelijke afvalstoffen te verbranden in 

open lucht. Je mag wel plantaardige afval-

stoffen van onderhoud van tuinen, ontbos-

sing en ontginning van terreinen of eigen 

bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden 

verbranden op voorwaarde dat dit op meer 

dan honderd meter afstand van huizen, bo-

men , boomgaarden, hagen… gebeurt.

STOKEN MET ALLESBRANDER
Gebruikers van allesbranders, houtkachels en 

open haarden moeten ervoor zorgen dat de 

installatie die ze gebruiken geen luchtver-

ontreiniging veroorzaakt die de gezondheid  

kan schaden.

De rookgassen moeten worden afgevoerd via 

een voldoende hoge schoorsteen met een 

goede schoorsteentrek. Afvalstoffen verbran-

den is verboden. Laat hout voldoende drogen 

vooraleer je het gebruikt. 

 Twijfel je of je goed of fout stookt? Kijk naar je 

schoorsteen. Als de rook uit je schoorsteen wit 

of vrijwel onzichtbaar is, ben je goed bezig. De 

rook bestaat dan immers vrijwel uitsluitend uit 

waterdamp. Donkere rook is een alarmsignaal. 

Je verbrandt dan afval of nat hout. Het type 

kachel maakt ook een verschil. Bij de nieuwste 

generatie kachels is de uitstoot veel schoner.

STOOK VERSTANDIG 
Vermijd hout verbranden op dagen waarop 

het smogalarm van kracht is. (bij mist of 

windstilte)

 

MEER INFO: 

• www.lne.be/campagnes/stook-slim

Fijn stof is grootste boosdoener

foto Berno D
echerf
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De mooiste boerin van Vlaanderen 
woont in Wevelgem!
Onlangs werd in Nederland voor de vierde keer een Boerinnenkalender gepubliceerd. De Wevelgemse Tine Hanssens is het enige Vlaamse meisje 
dat werd geselecteerd en nu op de kalender pronkt. ‘Het was leuk om te doen, maar model word ik toch niet,’ lacht ze. ‘Geef mij maar een  
gezonde job in de boerenstiel!’

De initiatiefnemers voor de publicatie van de 

kalender willen er mee voor zorgen dat de 

landbouwsector een beter en frisser imago 

krijgt. Al te vaak associeert het publiek de 

boerenstiel met ploeteren in de modder en 

boerendochters hebben dan ronde bloswan-

gen en dragen steevast lompe regenlaarzen. 

En dat is niet langer zo. Het melkveebedrijf 

van de familie Hanssens in de Veldstraat oogt 

modern en eigentijds. ‘We hebben 140 melk-

koeien,’ vertelt vader Lieven trots. ‘We inves-

teerden in een moderne melkinstallatie en we 

breiden momenteel de stallingen uit tot een 

capaciteit van 170 koeien. We bouwen op de 

groei dus, want we hopen dat het bedrijf zich 

de komende jaren verder kan ontwikkelen’.

Op het bedrijf werkt Lieven samen met zijn 

broer en met zijn kinderen Niels (16), Tine (19) 

en Lien (22). Ze zijn allen van plan om in de 

voetsporen van hun vader en oom te treden. 

‘Ik werk al van kindsbeen af mee in het bedrijf,’ 

vertelt Tine. ‘Ik ben eigenlijk gek op koeien. 

Ik vind het ontzettend fijne dieren. Ik nam al 

enkele keren deel aan een internationaal con-

cours dat op zoek ging naar de mooiste koe. 

Je krijgt dan een koe toegewezen uit een  

andere stal en vervolgens krijg je tijd om die 

een ware facelift te geven. Wassen, kammen… 

Het kan hoor, een koe restylen! Maar ik vind 

het ook dieren met karakter, veel meer dan 

gewone huisdieren als een hond of een kat’.

Het was een vriendin die stookte opdat Tine 

zich zou inschrijven voor de wedstrijd in  

Nederland. ‘Het begon een beetje als een grap. 

Ik moest enkele foto’s opsturen en vertellen 

wat me bond en boeide aan de landbouw- 

sector. Tot mijn verrassing werd ik geselec-

teerd. Mijn vader was trots terwijl mijn moeder 

toen nogal bezorgd was…’

Voor de fotoshoot moest Tine een hele dag 

naar het Nederlandse Deventer. ‘Een leuke er-

varing, al schrok ik er wel van dat ik in lingerie 

moest poseren. Maar het was best wel cool. 

Er was een heel team dat mij optutte en het 

resultaat is mooi. Het lange wachten en vele 

stilzitten vond ik niet zo leuk, maar het hoort 

er nu eenmaal bij’.

Tine was de enige Vlaamse die werd weerhou-

den. ‘Enerzijds was ik daar wel blij om, maar 

tegelijk vond ik het ook jammer. Het zou het 

misschien wel prettiger gemaakt hebben als 

we met enkele Vlaamse meisjes waren. Met de 

deelnemers maakten we een Facebookgroep 

en we houden verder contact. Het is leuk om 

te vertellen over wat ons boeit en bezighoudt’.

Tine jaagt helemaal geen modellencarrière 

na. ‘Het was fantastisch om dit eens te doen 

en ik besteed best wel wat aandacht aan een 

verzorgd en mooi uiterlijk. Ik wil er altijd goed 

uit zien. Maar model worden? Neen hoor, geef 

mij toch maar een toekomst in de landbouw-

sector. Ik studeer momenteel agrarische en 

biotechnische wetenschappen aan Vives in 

Roeselare en hoop die opleiding tot een goed 

einde te brengen. Dan wil ik het liefst in de 

sector werken. Als verkoopster van land-

bouwmateriaal of veevoeding of als adviseur 

voor landbouwers. Ik vind het een uitdagende 

sector. Boerderijen worden steeds meer echte 

bedrijven. Het wordt allemaal grootschaliger 

en specialisatie dringt zich op.’

Wat het later wordt, weet Tine nog niet  

precies. Maar ondertussen voelt ze zich in het 

Gaverhof thuis als een … koe in de wei.

Benieuwd naar het resultaat? Je kan de  

kalender bestellen via boerinnenkalender.nl
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Afvalstickers 
VANAF JANUARI ENKEL NOG TE KOOP BIJ MIROM EN 
RECYCLAGEPARKEN MIROM MENEN

Het is verplicht om op de oude groene en oranje restafvalzakken een afvalsticker te kleven.  

Zonder sticker worden de oude zakken niet opgehaald. De stickers zijn nog tot eind 2014 te koop in 

het gemeentehuis, de recyclageparken van MIROM Menen en aan het onthaal van MIROM Menen. 

Vanaf 2 januari 2015 zijn de stickers enkel nog te koop op de recyclageparken van MIROM Menen 

en aan het onthaal van MIROM Menen (Industrielaan 30). De stickers kosten 0,30 euro per stuk. De 

groene en oranje zakken met sticker kunnen nog tot eind 2015 gebruikt worden. Vanaf 1 januari 

2016 worden enkel nog witte en gele zakken opgehaald.

Oeps foutje
Uit een recente controle blijkt dat ongeveer 85% van de aangeboden PMD-zakken in deel-

gemeente Gullegem correct waren. Dat is een hoog percentage, maar wil toch zeggen dat 

15% van de zakken minstens 1 foutief product bevat. 

Bij 1 vracht bevatte 3% van de zakken zelfs meer dan 10 fouten. Daaruit blijkt dat toch lang 

nog niet iedereen de sorteerregels onder de knie heeft. In de ophaalkalender die binnenkort 

in de bus valt, vind je op de achterzijde nog eens de belangrijkste aandachtspunten voor 

correct sorteren. 

App-
geruimd
staat 
netjes
Midden december valt de nieuwe  

ophaalkalender in je bus. Hang hem op 

een goed zichtbare plek in de keuken, 

garage of bergruimte zodat je altijd weet 

wanneer de volgende ophaling plaats-

vindt. Je kan de kalender ook online 

raadplegen op www.mirom.be. 

Een extra geheugensteuntje nodig? 

Integreer vanaf eind december de online 

kalender in je digitale agenda of down-

load de gratis Recycle! app die je vertelt 

wanneer je je afval buiten moet plaatsen. 

Meer info op www.ophaalkalender.be. 

Wie geen kalender ontving, kan terecht 

bij het onthaal in de diverse gemeen-

telijke loketten. De verkeerde kalender 

ontvangen? Contacteer MIROM Menen 

op tel. 056 52 81 30. 
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Santé 8560

RETRO ANNEE WEVELGEM 
3 januari | vanaf 18u30

Ook dit jaar zetten we het nieuwe jaar op ge-

paste wijze in. Net als vorig jaar doen we dit 

in Wevelgem in stijl, meer bepaald retro-stijl!

Op zaterdag 3 januari is iedereen van harte 

welkom in de Porseleinhallen voor Retro  

Annee. Een nieuwjaarsborrel met retromuziek 

en – animatie. Een week later zijn Gullegem en 

Moorsele aan de beurt. 

GULLEGEMS ONTMOETINGSFEEST
10 januari | vanaf 17u30

Op zaterdag 10 januari maakt Gullegem zich 

warm voor het Gullegems Ontmoetingsfeest. 

KNETTER MOORSELE
11 januari | vanaf 17u30

Op zondag 11 januari is het sfeer troef op het 

Sint-Maartensplein voor Knetter Moorsele. 

Met hapjes, drankjes én animatie en voor de 

allerkleinsten een heus speeldorp. We sluiten 

de avond af met een spetterend vuurwerk.

Voor zowel Retro Annee, het Gullegems  

Ontmoetingsfeest als Knetter Moorsele werkt 

het gemeentebestuur samen met de plaatse-

lijke verenigingen.

TRAKTAAT
Op deze 3 evenementen trakteert de gemeente 

alle aanwezigen met een kortingsbon van 1 euro.

KERSTBOOMEN DEPONEREN
Voor de kerstboomverbranding zijn er  

voldoende kerstbomen nodig. Kerstbomen 

kunnen vanaf 5 januari op volgende locaties 

gedeponeerd worden:

• Wevelgem: Nieuwe Markt

• Moorsele: Sint-Maartensplein

• Gullegem: hoek Rederijkersstraat

Ook wij dragen ons leefmilieu een warm hart 

toe. Bij smogalarm zullen geen kerstbomen 

verbrand worden.

* Meer info over houtverbranding en fijn stof 

vind je op pagina 8.*

Nieuwjaardrinks 2015  
Retro Annee Wevelgem – Gullegems Ontmoetingsfeest – Knetter Moorsele  

foto's Berno Decherf

kalendertip



Het leven van een marktkramer
Wist jij dat er naast de vaste marktkramers ook mensen zijn die vóór de start van de markt moeten loten voor een marktplaats? Vijf procent van 
de plaatsen is voorbehouden voor de zogenaamde ‘risico’s’. In Moorsele en Gullegem gebeurt de loting om klokslag 7u30, in Wevelgem om 7u45. 
De marktkramers op risico verzamelen bij de marktleider en trekken een kaart. Diegene met de hoogste waarde mag eerst een plaats kiezen, 
daarna de anderen. Soms gebeurt het dat de marktleider marktkramers moet ontgoochelen en terug naar huis sturen. 

De overige marktkramers hebben een abon-

nement en hebben een vaste plaats op de 

markt. Vanaf 5u00 mogen zij hun kraam be-

ginnen opstellen. Velen maken gretig gebruik 

van dit vroege uur om hun koopwaar mooi uit 

te stallen. Zo staat alles klaar om de eerste 

klanten rond 7u00 te verwelkomen. 

De markten in Gullegem en Wevelgem zijn er 

al sinds jaar en dag. Er zijn op deze markten 

dan ook geen plaatsen op abonnement be-

schikbaar. De markt in Moorsele daarentegen 

is piepjong en een stuk kleiner. Maar ook daar 

is er al een quasi volledig aanbod. Vis, snoep, 

kip, groenten en fruit, kaas, dameskledij en 

nachtkledij en de echte Wevelgemse eierkoe-

ken zijn al enige tijd te verkrijgen. Sinds kort is 

er ook een slager aanwezig. 

Zomer, winter, koud, warm, nat of droog,  

wekelijks verwelkomen de marktkramers jullie 

op de markten in Moorsele, Gullegem en We-

velgem. Met de winterdagen in het verschiet 

willen we jullie nog eens extra warm maken 

voor een bezoek aan de markt. De marktkramers 

zullen jullie met veel enthousiasme onthalen. 

OPENBARE MARKT IN DE KERSTVAKANTIE?
De markt in Moorsele zal uitzonderlijk op een 

ander tijdstip plaatsvinden. Op dinsdagna-

middag 23 december verwelkomen de markt-

kramers jullie in Moorsele tussen 14u00 en 

18u00. De loting voor de plaatsen op risico ge-

beurt die dag om 13u45. Op 1 januari is er geen 

markt in Moorsele. In Gullegem en Wevelgem 

is er zoals gewoonlijk markt.



Welke vorming heeft het CC nog 
te bieden: 

Initiatie schilderen

• 27/01-03/02-10/02-24/02-03/03-10/03 

• Atelier plastische kunsten

• € 75 

Het abc van minder tuinafval 

• Do 26/02/2015 van 1900u tot 22u00

• Porseleinhallen, Wevelgem

Stijladvies: voor en na in 3 stappen

• 3/03-10/03-17/03

• Kringloopwinkel, Wevelgem

• € 45 

Uitstap Mons: Van Gogh & Le Grand 

Hornu

• 15/04 

• vertrek: parking zwembad 

• € 68 

Zen-at-Home

• 22/04

• OC de Cerf 

• € 15 

Exotische kruiden

• 12/05

• Wallaysplein Wevelgem

• € 12 + € 5 (ingrediënten)  

Culinaire wandeling

• 09/06

• Domein Bergelen

• € 5 + € 5 (ingrediënten) 

INSCHRIJVEN

• www.ccwevelgem.be 
• tel. 056 43 34 95

Workshop lindy hop
TERUG NAAR DE DANSVLOER VAN DE SWINGENDE JAREN DERTIG 
Het cultuurcentrum presenteert elk voorjaar een nieuwe lichting vorming. Eén van de meest 
opmerkelijke nieuwelingen dit voorjaar is de workshop lindy hop.

Deze Afro-Amerikaanse dans uit het New York 

van eind jaren twintig is weer helemaal terug. 

Lindy hop is een samensmelting van vele ver-

schillende stijlen. De voornaamste invloeden 

zijn jazzdans, tapdans en charleston. Het is een 

zeer energieke, opgewekte dans waarbij veel  

geïmproviseerd kan worden. 

En vanwaar die vreemde naam? Die zou het te 

danken hebben aan luchtvaartpionier Charles 

Lindbergh. Die vloog in 1927 als eerste solo  

non-stop de Atlantische Oceaan over van 

New York naar Parijs. De kranten kopten: 

“Lucky Lindy hops Atlantic”. Daarop geïn-

spireerd kreeg dé dans uit datzelfde jaar een 

hoogst originele naam. 

Vijftien jaar geleden kon je nog nergens les 

volgen in België, maar sinds enkele jaren is de 

stijl weer helemaal in. Denk maar aan de razend  

populaire retro dansfeesten van Radio Mo-

dern. Met knallende live bands, kleurrijk uit-

gedoste dansers en tot de laatste centimeter 

gevulde dansvloeren. Ook zin in? Dan hebben 

we het perfecte opstapje voor jou.

In de workshop leer je de basisstappen op 

de tonen van o.a. Duke Ellington, Louis  

Armstrong en Ella Fitzgerald. Lindy hop  

combineert solo- en partnerdansen. Het is 

daarom aangeraden om per twee in te schrij-

ven. Geen partner gevonden die wil dansen? 

Schrijf je toch in en we zoeken mee naar een 

danspartner voor jou.

INFO

• Workshop Lindy Hop

• ma 23 april van 19u00 tot 22u00 

• OC de Cerf, Kerkstraat 1, Gullegem - € 15

• www.ccwevelgem.be 

• tel. 056 43 34 95

kalendertip



Sportreeksen jongeren en volwassenen vanaf 16 jaar
Nr. Dag Uur Plaats Niveau Start Prijs Niet op

 » Omnisport: aanbod van diverse sportspelen en -takken 

4001 ma 20u00-21u30 Sporthal Gullegem recreatief 05/01 30 € 16/02

4002 do 19u30-21u00 de Vlaschaard recreatief 08/01 30 € 19/02

 » Omnisport: NIEUW i.s.m. Woonzorgproject MO² Moorsele 

4003 di 19u00-20u00 Sporthal Moorsele recreatief 06/01 30 € 17/02

 » Algemene conditie oefeningen 

4004 di 20u15-21u15 Sporthal Vanackerestraat 06/01 30 € 17/02

4005 wo 20u00-21u00 Sporthal Gullegem 07/01 30 €  18/02

4006 wo 21u00-22u00 Sporthal Gullegem 07/01 30 €  18/02

 » Aquagym 

4007 di 20u30-21u15 Zwembad Wevelgem initiatie 06/01 45 € 17/02

 » Badminton 

4008 ma 20u30-22u00 Sporthal Moorsele recreatief 05/01 30 € 16/02

 » Tennis 

4009 do 19u00-20u00 Sint-Pauluscollege initiatie 08/01 30 € 19/02

4010 do 20u00-21u00 Sint-Pauluscollege initiatie 08/01 30 € 19/02

4011 do 21u00-22u00 Sint-Pauluscollege initiatie 08/01 30 € 19/02

 » Callangym/Grondgym 

4012 di 19u10-20u10 Sporthal Wijnberg recreatief 06/01 30 € 17/02

 » Pilates 

4013 wo 18u30-19u30 Sporthal Gullegem 07/01 30 € 18/02

4014 wo 19u30-20u30 Sporthal Gullegem 07/01 30 € 18/02

4015 wo 20u30-21u30 Sporthal Gullegem 07/01 30 € 18/02

 » Grondgym 

4016 ma 19u00-20u00 Sporthal Gullegem recreatief 05/01 30 € 16/02

 » Diepzeeduiken i.s.m. West-Vlaamse Duikers (10 lessen) 

4017 do 21u00-22u00 Zwembad Wevelgem initiatie 11/03 28 €

 » Joggen voor beginners 

4018 di en do 19u00-20u00 Sporthal Gullegem van 0 tot 5 km 06/01 50€ 16 en 18/02

 » IJsschaatsen i.s.m. Finlandia (10 lessen) 

4019 do 20u00-21u00 Driemastenstraat 39 recreatief 08/01 85 € 19/02

Zwemlessen voor jongeren en volwassenen vanaf 16 jaar
 » Initiatie schoolslag 

Nr. Dag Uur Plaats Start Prijs Niet op

4020 za 11u10 – 12u00 Zwembad Wevelgem 10/01 55 €* 21/02

 » Start to Crawl i.s.m. Wevelgemse Dolfijnen Klub (10 lessen)** 

Nr. Dag Uur Plaats Start Prijs Niet op

4021 ma 19u30-20u30 Zwembad Wevelgem 12/01 55 €* 16/02

4022 di 19u30-20u30 Zwembad Wevelgem 13/01 55 €* 17/02
* Met zwemabonnement: 40 € 

**De zwemlessen crawl op maandag vinden enkel plaats wanneer de lessenreeks op dinsdag volzet is en bij minstens 5 deelnemers.

  Zwemlessen voor kinderen vanaf 2009
Na de kerstvakantie worden er opnieuw zwemlessen georganiseerd voor kinderen vanaf het 3de kleuter. Voor meer informatie kan je terecht 

op de sportdienst.

Sportreeksen 
Programma januari – april 2015

14
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Kleuters en kinderen van het lager onderwijs
 » Bewegingsschool (van januaritot juni 2015) 

Nr. Doelgroep Dag Uur Plaats Start Prijs  Niet tijdens

4251 1ste kleuter wo 13u30-14u30 Sporthal Gullegem 07/01 40€ schoolvakanties

4252 2de kleuter wo 13u30-14u30 Sporthal Gullegem 07/01 40€ schoolvakanties

4253 3de kleuter wo 14u30-15u30 Sporthal Gullegem 07/01 40€ schoolvakanties

4254 1ste tot 4de leerjaar wo 15u30-16u30 Sporthal Gullegem 07/01 40€ schoolvakanties

  Sportkampen kerstvakantie lager onderwijs
Je kan nog steeds de folder ‘Doewa Kerstvakantie’ met het gedetailleerd programma afhalen op de sportdienst of online bekijken op www.

wevelgem.be/jeugd/doewa/doewa-magazine. 

 Sportkampen kerstvakantie secundair onderwijs
Sporthal Gullegem, Peperstraat

 » Kerststage Basketbal i.s.m. BBC Gullegem * 

maandag 29/12 – dinsdag 30/12

Nr. Doelgroep Tijdstip Prijs

5724 U12  (’04-’03 ) 09u00-16u00 55 euro

5725 U14  (’02-’01 ) 09u00-16u00 55 euro

5726 U16  (‘00 –‘99 ) 09u00-16u00 55 euro
* Er is opvang voorzien over de middag. Eigen lunchpakket kan ter plaatse genuttigd worden. Bij U16 minimum 4 deelnemers om het sportkamp te laten doorgaan.

Tijdens de weken van 22 t.e.m. 26 december en van 29 december t.e.m. 2 januari kunnen kinderen van het lager t.e.m. secundair onderwijs zich 

sportief uitleven. In diverse sportaccommodaties worden sportkampen aangeboden. Het is de ideale manier om eens kennis te maken met 

gekende en minder gekende sporten.

Sportkampen

G-sport
 » Omnisport 

Nr. Dag Uur Plaats Start Prijs Niet op

8001 do 19u30-20u30 Sporthal Vanackerestraat 08/01 30€ 19/02

Sportelen, wekelijks aanbod sport 50+
Sportelen, dat is samen van het leven en sport genieten! Ben je de vijftig voorbij en hou je van sporten waar regels en  
competities bijzaak zijn? Vind je plezier, sociaal contact en fysieke inspanning op maat belangrijker? Ga dan eens  
sportelen en ‘Beweeg zoals je bent’! Met een 13-beurtenkaart (€20) kan je deelnemen aan onderstaande activiteiten:

Nr. Dag Uur Activiteit Plaats Start Niet op

7101 ma 14u00-15u00 Grondgym Sporthal Gullegem 05/01 16/02

7102 di 14u30-15u30 Zumba Gold de Schelp 06/01 17/02

7103 wo 19u00-20u00 Badminton Sporthal Vanackerestraat 07/01 18/02

7104 do 14u15-15u15 Netbal de Vlaschaard 08/01 19/02

7105 vr 14u00-15u00 Grondgym Sporthal Moorsele 09/01 20/02

7106 wo 09u30-11u30 Line dance Elckerlyc* 07/01 18/02

7107 do 09u45-11u15 Yoga LDCHet Knooppunt** 08/01 19/02

7108 vr 09u30– 11u30 Line dance LDCHet Knooppunt** 09/01 20/02
*Elcerklyc - Elckerlycplein 1 - 8560 Wevelgem

**LDC – Het Knooppunt – Gulleheemlaan 20 – 8560 Gullegem
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Je moet geen heilige zijn om voor Oxfam te kiezen
CADEAUDAGEN 

Oxfam 

www.oxfamwereldwinkels.be

Art. nr.: 08050  - ed. OK14-198

Wereldwinkel
Wevelgem

Zaterdag 6 december 9-18u
Zondag 7 december 10-17u 

Gemeentehuis - PEPERSTRAAT 10  
Gullegem

Johan Heldenberg • Foto: Lieve Blancquaert
verantw. uitgever: Joris Rossie, Ververijstraat 15 -9000 Gent

Sporthal Vanackerestraat 

 » Free running i.s.m. Go4gym 

Bij freerunning is het de bedoeling om door middel van gymnastische technieken over obstakels te springen.

maandag 22/12 t.e.m. woensdag 24/12

Nr. Doelgroep Tijdstip Prijs

5727 Secundair onderwijs 14u00-16u00 15 euro

Pacific Gym, Roterijstraat 

 » Conditie- en circuittraining 

Maandag 22/12 tot en met vrijdag 26/12 (niet op 25/12)

Nr. Doelgroep Tijdstip Prijs

5081 4de leerjaar t.e.m. 4de sec. 10u00-12u00 | op ma: 14u00-16u00 30 euro

Maandag 29/12 tot en met vrijdag 02/01 (niet op 01/01)

Nr. Doelgroep Tijdstip Prijs

5082 4de leerjaar t.e.m. 4de sec. 10u00-12u00 | op ma: 14u00-16u00 30 euro

Finlandia, Driemasten 39

 » Ijsschaatsten 

Maandag 22/12 tot en met vrijdag 26/12 (niet op 25/12)

De kinderen starten van nul en leren stap voor stap de technische kneepjes van het schaatsen. Gedurende het eerste uur wordt er les ge-
geven en na een kleine pauze wordt er geoefend op een speelse manier. Gelieve elke dag aanwezig te zijn om 8u45 voor het passen en het 
aantrekken van de schaatsen.

Nr. Doelgroep Tijdstip Prijs

5083 4de leerjaar t.e.m.2de sec. 09u00-11u00 50 €

INSCHRIJVINGEN EN INLICHTINGEN SPORT
Inschrijvingen voor de lessenreeksen kan vanaf 1/12/2014. Inschrijven voor de sportkampen kan vanaf maandag 1 t.e.m. maandag 15/12 2014.
• via de webshop op www.wevelgem.be 
• telefonisch op tel. 056 43 35 60 
• ter plaatste op de sportdienst, bureel zwembad, Vanackerestraat 16, tijdens de openingsuren.
HOE BETALEN?
Nooit zonder vooraf in te schrijven:
• contante betaling op de sportdienst;
• via overschrijving binnen de 2 dagen na ontvangst van het inschrijvingsbewijs met de gestructureerde mededeling op rekeningnum-

mer BE30 0910 1206 5011, Sportpromotie, Vanackerestraat 16.

(Ver)bouw met  
kennis van zaken
Tegen 2020 wil de Vlaamse overheid 
alle huizen in Vlaanderen energiezui-
nig maken. Tips en tricks over duur-
zaam en energiezuinig bouwen, krijg je 
tijdens de InfraxBouwTeams. 

Je kan kiezen uit een 2-daagse cur-

sus voor nieuwbouwer of verbouwer.  

Schrijf je in via www.bouwteams.be of 

telefonisch bij Dialoog op het nummer 

016 23 26 49.
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WinterWonderBib
Net als de lente, de zomer en de herfst is ook de winter een seizoen bij uitstek om op bibliotheekbezoek te komen. In donkere en koude dagen is de 
bibliotheek een leuke bestemming voor een prettig winters uitstapje. Samen met het hele gezin, romantisch met zijn twee of gewoon heerlijk op 
jezelf. Even snuffelen tussen de rekken, lekker verdwalen in een van de boekenkamertjes, een praatje met een oude bekende of een nieuwe vriend, 
bladeren in de krant of een tijdschrift. En dan huiswaarts keren met een stapel leesvoer, een hoopje kijkplezier of een pakketje luistergenot. 

ONMISBARE BOEKEN
Het voorbije jaar verschenen prachtige romans die veel 

aandacht kregen in de media. Misschien vond je nog niet 

de tijd om ze te lezen: de nieuwe van Jeroen Brouwers (Het 

Hout), de schitterende debuutroman van Kris van Steen-

berge (Woesten) of de langverwachte tweede roman van 

Griet Op de Beeck (Kom hier dat ik u kus).

Maar er waren lang niet alleen literaire romans op de boekenmarkt. Er ver-

schenen weer tientallen steeds spannender en steeds betere thrillers en 

misdaadromans. In de categorie non fiction verscheen een grote variatie 

aan boeken over de Eerste Wereldoorlog, vaak met prachtige illustraties 

en nooit eerder geziene foto’s. En er was Jeroen Meus natuurlijk.

ONVERGETELIJKE FILMS EN TV-SERIES
Traditioneel laten we ons tijdens de kerstperiode graag 

languit in de zetel zakken om ons over te leveren aan  

eindeloos kijkplezier. Films die je hebt gemist (Loft),  

klassiekers die je wil terugzien (The Sound of Music), span-

nende (Salamander) of hilarische (Van vlees en bloed) te-

levisiereeksen die je absoluut opnieuw wil bekijken. De bi-

bliotheek kocht ze voor je.

GAMES EN GEZELSCHAPSSPELEN
In de winterperiode is het heerlijk om een gezelschapsspel 

te spelen. Lekker veel tijd en gezellig in de huiskamer. De 

bib heeft tientallen gekende en ongekende bordspelen die 

je gratis kan ontlenen. Kom ze ontdekken… Daarnaast is er 

ook een collectie degelijke games (computerspellen).

MUZIEK
December doet aan Nieuwjaar denken en dat beginnen we 

op 1 januari traditioneel met Weense walsen. Maar tijdens 

de hele winter vragen het sfeervolle licht en de gezellige 

warmte van de huiskamer naar stemmige muziek. Heront-

dek de klanken van je jeugd of laat je verleiden door nieuwe 

nog ongekende stemmen. 

Laat je in vervoering brengen door Mozart, Beethoven en 

Bach of zing met z'n allen mee met Frans Bauer, Mega  

Mindy en K3.

De bibliotheek is vrij toegankelijk. Tijdens 

de openingsuren kan je kranten en tijd-

schriften lezen en gratis surfen op internet.

Iedereen kan lid worden van de biblio-

theek. Jongeren tot 18 jaar hoeven hier-

voor niks te betalen, volwassenen betalen 

jaarlijks 5 euro.

Bijna alle materialen (ook de films en  

televisiereeksen!) kun je lenen voor een 

periode van 28 dagen.

Als je lid bent van de bibliotheek, kun je 

ook e-boeken lenen en dankzij GoPress 

digitaal de krant lezen.
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Techniekacademie Wevelgem
Zit je in het vijfde of zesde leerjaar? Ben je graag creatief bezig? Wil je mensen helpen en de wereld verbeteren? Kriebelt het om zelf van alles te 
maken, maar ontbreekt het je aan basiskennis? Dan is de Techniekacademie van Wevelgem ideaal voor jou! 

De techniekacademie in Wevelgem start zijn 

tweede editie: tijdens twaalf workshops op 

woensdag- of vrijdagnamiddag ga je creatief 

aan de slag. Je maakt kennis met gereedschap 

en materialen en leert dat techniek vele ge-

zichten heeft. 

Onder begeleiding van de wetenschaps-tech-

niek-communicatoren zal je een aantal tech-

nische systemen maken. 

Gezien het grote succes vorig jaar, besliste het 

gemeentebestuur om meer kinderen de kans 

te geven om aan te sluiten voor deze toffe en 

leerrijke lessen. Je kan dit jaar kiezen tussen 3 

lessengroepen, voor telkens 20 kinderen: 

• Elke woensdagnamiddag van 13u30 tot 

15u30 (behalve tijdens de krokusvakantie) 

van 07/01/2015 tot en met 01/04/2015 in 

de gemeentelijke basisschool Wevelgem, 

Hoogstraat 10 

• Elke woensdagnamiddag van 16u00 tot 

18u00 (behalve tijdens de krokusvakantie 

van 07/01/2015 tot en met 01/04/2015 in 

de gemeentelijke basisschool Wevelgem, 

Hoogstraat 10.

• Elke vrijdagnamiddag van 15u30 tot 17u30 

(behalve tijdens de krokusvakantie) van 

09/01/2015 tot en met 03/04/2015 in de vrije 

lagere school Gullegem, Poststraat 20. 

Deze workshop kost 50 euro, materiaal en ver-

zekering inbegrepen. Schrijf je vanaf maandag 

8 december om 9u00 online in via www.tech-

niekacademie-wevelgem.be/inschrijven.htm. 

Het aantal plaatsen is beperkt! 

MEER INFO 

• www.techniekacademie-wevelgem.be 

• Rik Hostyn, rik.hostyn@vives.be 0496 54 86 34 

• via Nele Heytens, onderwijs@wevelgem.be 

056 43 34 16

Open milieuraad
Samen met de andere 12 gemeentes van Leiedal ondertekende de gemeente Wevelgem het burgemeestersconvenant. Dit Europees initiatief 
houdt in dat de gemeente zich schaart achter de Europese doelstelling om 20% minder CO2-uitstoot te realiseren tegen 2020. 

Dit engagement is een van de prioritaire  
beleidsdoelstellingen in het gemeentelijk 
beleidsplan. Bovendien heeft Wevelgem een 
extra interne doelstelling ingeschreven: we 
willen tegen 2018 15% energie besparen in de 
eigen infrastructuur (gebouwen, openbare 
verlichting, wagenpark). 

Er is een regionaal actieplan opgemaakt om 
de algemene doelstelling concreet te maken. 

In het beleidsplan zijn acties opgenomen om 
onze interne doelstelling waar te maken. Hoe 
dit alles wordt aangepakt, kom je te weten 
in deze open milieuraad. Ook je eigen tips en 
suggesties zijn welkom. 

Praktisch: dinsdag 9 december om 20u in de 
cafetaria van OC de Cerf, Kerkstraat in Gul-
legem. Om organisatorische redenen vragen 
we om jouw aanwezigheid te melden bij de 

dienst milieu op tel. 056 43 34 60 of duur-
zaam@wevelgem.be

Burgemeesterconvenant
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Circuit X steunt theatergeneratie Y
Circuit X is een nieuw kwaliteitslabel, dat staat voor verrassende voorstellingen van makers die nog niet bekend zijn bij het grote publiek. Circuit 
X wil die nieuwe generatie talentvolle podiumkunstenaars de kans geven om hun werk ook buiten de grote steden te tonen. De jury van het 
gerenommeerde ‘Theaterfestival’ selecteerde daarom vijf bijzondere voorstellingen om door Vlaanderen en Nederland mee te toeren. Na drie 
succesvolle edities groeit de interesse van het publiek en de cultuurcentra nog steeds. Dit vierde seizoen springt ook CC Wevelgem op de kar!

In Wevelgem tonen we de voorstelling ‘Hei-

mat’ van De Theatermaker. Uit het juryverslag 

van Het Theaterfestival: “Sterke en ontroe-

rende voorstelling met veel diepgang. De goed 

opgebouwde mooie tekst resulteert in sober 

verteltheater waarin generation Y haar zoe-

kende zelf laat zien in een straffe combinatie 

van videomateriaal en live twijfels.”

‘Heimat’ is een voorstelling gemaakt door vijf 

jonge mensen die zich afvragen of ze iets kun-

nen leren van vorige generaties. Ze zijn nieuws-

gierig naar wat er overblijft van een leven als 

dat bijna voorbij is. Nieuwsgierigheid naar de 

inzichten van mensen met de meeste ervaring 

in datgene wat we allemaal zo graag zo goed 

zouden kunnen: leven. De acteurs trokken naar 

hun ouders en grootouders. Met vragen zoals 

“waar heb je spijt van?” of “wat heeft de liefde 

je geleerd?” gingen ze de zware thema’s niet uit 

de weg. 

Actrice Suzanne Grotenhuis: “Die diepte-in-

terviews vonden we echt fantastisch. Wanneer 

heb je als dochter eens de kans om je ouders 

zulke pertinente vragen te stellen? Veel men-

sen komen ons na de voorstelling vertellen dat 

dit vragen zijn die ze dringend eens aan hun ou-

ders moeten stellen.” 

‘Heimat’ is eigenlijk ook een dialoog tussen 

verschillende generaties. Schrijfster Rebecca 

De Wit: “Het meest opvallend vond ik hoe 

mensen zich van hun meest kwetsbare kant 

durven laten zien in zo’n interviews. Toen ik 

mijn oma vroeg of ze ergens spijt van had, zei 

ze droogweg: ‘Vroeger werd er niet zo veel 

gepraat.’ Dat vond ik zo’n mooi antwoord. Als 

je minder keuzes hebt, zoals zij vroeger, dan 

valt er natuurlijk ook minder te praten. Op een 

ander moment vond ze bijvoorbeeld dat ze ‘te 

netjes’ had geleefd en te veel opruimde. Dat is 

toch een heel mooi, grappig antwoord? Ik denk 

dat weinig mensen echt durven toegeven dat 

ze ergens spijt van hebben. Spijt is voor onze 

generatie een taboe. Toegeven dat je foute keu-

zes hebt gemaakt, wordt niet geaccepteerd.”

Dankzij de ondersteuning van Circuit X is er 

een nagesprek zodat je op een persoonlijke 

manier kan kennismaken met de kunstenaar 

en zijn werk.

INFO

• vr 5 december 20u15 

•  OC De Stekke, Moorsele 

•  €12 

• www.ccwevelgem.be 

• 056/43 34 95 

“Het is een taboe voor onze generatie om toe 
te geven dat je foute keuzes hebt gemaakt”

kalendertip
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Begraafplaatsen
HERNEMING NIET-GECONCEDEERDE GRAVEN

Vanaf december 2015 zal het gemeentebestuur niet-gecon-

cedeerde graven en niet-geconcedeerde columbariumnissen 

hernemen (in de volksmond: “niet gekochte grond en colum-

bariumnissen) op volgende begraafplaatsen:

• Moorsele: ontruiming van een deel van blok 4bis en van een 

deel van blok 6

• Gullegem: ontruiming van een deel van blok I, van een deel 

van blok II en van een deel van de columbariummuur

• Wevelgem, Moorselestraat: ontruiming van een deel van 

blok A en van een deel van de columbariummuur

Het gaat om graven en nissen waarvan de ligduur van 15 jaar is 

verstreken. Aan de ingang van de betrokken begraafplaatsen 

werden vanaf 1 november 2014 de namen van de overlede-

nen bekendgemaakt. Ook aan de betrokken graven werd de  

geplande ontruiming bekendgemaakt.  

Nabestaanden kunnen het niet-geconcedeerde graf over-

brengen naar een concessie. De concessie wordt dan verleend  

voor 30 jaar. De aanvraag hiervoor moet gebeuren op de 

dienst burgerzaken, burgerlijke stand vóór 1 december 2015. 

Ook voor meer informatie over de kosten hiervan kan je  

terecht bij deze dienst.

Nabestaanden kunnen tot 30 november 2015 het grafmonu-

ment en/of voorwerpen zelf verwijderen. Na deze datum wor-

den de grafmonumenten eigendom van het gemeentebestuur 

en zullen deze ambtshalve verwijderd worden.

Voor bijkomende inlichtingen kan je terecht bij de dienst  

burgerzaken, burgerlijke stand:

• Dorine Vandamme (tel. 056 43 34 37)

• Ann Acx (tel. 056 43 34 39)

• burgerzaken@wevelgem.be

GULLEGEM

WEVELGEM MOORSELESTRAAT

MOORSELE
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Cube by Gianni and Bjorn, elementz.be

Signature series by Joost, photojoost.com

Metal objects by Lander, lasman.be

Contemporary furniture by Hans, lecornu.be

Artlines by Kris, art-work.be

Corian objects by Camille, deco-lust.be

vr & za 17u–22u | zo 11u–14u
roeselarestraat 195 (boven buropa)
8560 wevelgem
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 Moorsele solidair 

In december gaat voor de 5de keer de actie ‘Moorsele Solidair’ van 

start. Patricia van Maldeghem en Dominique Acke startten dit initi-

atief in 2010 op om een zwaar zieke moeder zonder veel financiële 

middelen een hart onder de riem te steken.

Vorig jaar beslisten Patricia en Dominique om ‘Moorsele Solidair’ uit te 

breiden. Zo kwamen er 6 vrijwilligers bij. Zo kregen een 30-tal kans-

arme gezinnen een mooi kerstgeschenk.

Dit jaar hopen ze ondanks de crisis opnieuw te mogen rekenen op de 

massale steun van alle Wevelgemnaren. 

Je kan met levensmiddelen of financiële steun terecht bij Dominique 

Acke en Patricia van Maldeghem - Damberdstraat 27 in Moorsele 

tel.: 056 41 07 93 (na 17u00) 

 POP-UP VERDIP 

POP-UPs zijn nog steeds hip en happening. In Moorsele wordt een 

oproep gedaan om tijdelijke etalages te installeren, in Wevelgem 

gaat een groepje creatievelingen voor een POP UP VERDIP tijdens 

de weekends van 5-7, 12-14 en 19-21 december. Het wordt een expo 

met bar en shop. Zes partners werken mee aan dit evenement. Alle 

producten die tentoongesteld/verkocht zullen worden, zijn gemaakt 

in Wevelgem en/of door een Wevelgemse inwoner.

Cube by Gianni and Bjorn, elementz.be | Signature series by Joost, 

photojoost.com | Metal objects by Lander, lasman.be | Contempo-

rary furniture by Hans, lecornu.be | Artlines by Kris, art-work.be | 

Corian objects by Camille, deco-lust.be

Op vr & za 17u00 – 22u00 | zo 11u00 – 14u00

Roeselarestraat 195 (boven Buropa) in Wevelgem

 Moorsele, Let’s Get Fit! 

Dit gezondheidstraject wil de inwoners van Moorsele, over alle  

generaties en sociale achtergronden heen, meer laten bewegen en  

bewust maken van gezonde voeding. We willen niet iedereen op dieet 

of naar de fitness krijgen, want verandering zit in kleine dingen. Mensen 

hoeven geen drastische of tijdsintensieve maatregelen te nemen om 

resultaat te halen. Daarom bieden we laagdrempelige activiteiten en 

diensten aan. Moorsele, Let’s Get Fit! loopt tot augustus 2015. Ontdek 

het aanbod voor november tot maart op www.wevelgem.be/ocmw.

INFO EN INSCHRIJVINGEN
• inge.goemaere@ocmwwevelgem.be of 0470 93 67 67

• WZC Sint Jozef op maandag tussen 17u00 en 18u00, op donder-

dag tussen 9u00 en 10u00 of op afspraak.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief! Bel of mail Inge Goemaere.

 Provinciaal RUP ‘solitaire vakantiewoningen’ 
 

De provincie West-Vlaanderen wenst een ruimtelijk uitvoeringsplan 

op te maken om een oplossing te bieden voor zonevreemde vakan-

tiewoningen in landbouwgebied. 

In een nota heeft de provincie onderzocht of het plan mogelijk  

milieueffecten kan hebben. De dienst milieueffectrapportage (MER) 

oordeelt dat het voorontwerp géén aanleiding geeft tot negatieve 

milieugevolgen en dat de opmaak van een milieueffectenrapport 

niet nodig is.

De nota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op de website 

van de dienst MER: www.mervlaanderen.be en liggen tot 31/12/2014 

ter inzage in het administratief centrum bij de dienst ruimtelijke  

ordening en stedenbouw.

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

kalendertip



 

22

 www.wevelgem.be/uitinwevelgem · december 2014
Jouw activiteit in de infokrant? Vul hem in via het aanvraagformulier op www.wevelgem.be/infokrant. Of via ww.uitdatabank.be in Vlaanderen.

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

DECEMBER

DI 2 DECEMBER
MUZIEK | WALLY EN DE TECHNISCH WERK-
LOZEN In sfeervolle sets, tussen accordeon en 
trompetgeweld, brengt hij nog steeds diezelf-
de kleine liedjes. Dit met zoveel goesting dat 
niemand lang de benen stil kan houden!
20u30 | Avenue De Polka Menenstraat 23 in 
8560 Wevelgem | Gratis

WOE 3 DECEMBER
LEESCLUB | LANGS DE WEGEN
Op de kalender van de Wevelgemse Lees-
club staat een Vlaamse klassieke roman van 
Stijn Streuvels. Streuvels (1871-1969) geldt als 
een van de belangrijkste vernieuwers uit de  
Nederlandstalige letteren van zijn tijd. Langs de  
wegen (1902) wordt beschouwd als een van 
zijn meest aangrijpende romans.
19u30 | Noodbib Ter Mote | Gratis

VR 5, ZA 6, ZO 7 DECEMBER
THEATER | DE OVERSTEEK
Met ‘DE OVERSTEEK’ schreef KOEN D’HAENE 
een ijzersterke roman over immigratie, heim-
wee, oorlog, moed en liefde… Hoog tijd dus om 
er een controversiële theaterbewerking van te 
maken, dacht regisseur Jan Vanaudenaerde…
En zo geschiedde…
VR & ZA 20u00 – ZO 17u00 | CC Guldenberg | € 
7 | tel. 056 40 18 52 | marc.masselis@skynet.be 
| www.gregoriusgilde.net

ZO 7 DECEMBER
NATUUR | WINTER IN BERGELEN

 

Er heerst rust in het winterse domein… Een 
warme winterwandeling, gekruid met een ma-
gische uitstraling van het bladloze domein.
9u30 | Provinciedomein Bergelen, Rijksweg in 

8560 Gullegem | Gratis | tel. 056 23 40 17 | johan.
vandenberghe@west-vlaanderen.be

MA 8 DECEMBER T.E.M. 8 JANUARI 
TENTOONSTELLING | VANISHED – MARISSE 
DE CUYPER
Fotografie over verwaarloosde graven, rust-
plaatsen die met het verstrijken van de tijd en 
het ontbreken van bezoek en verzorging in  
verval raken. De natuur krijgt dan de bovenhand. 
MA, DI, DO, VR, ZA & ZO van 09u00 tot 12u00 
en 14u00 tot 17u00, WOE van 09u00 tot 12u00 
en 14u00 tot 19u00 | CC Guldenberg, Acaci-
astraat 1 in Wevelgem

DO 11 DECEMBER T.E.M. ZO 14 DECEMBER
TENTOONSTELLING | KERSTSTALLEN

 

Het Gulle Heem stelt tientallen originele,  
ongewone, exotische kerststallen tentoon. 
Er zijn al kerststallen vanuit landen als Korea, 
Rwanda, Haïti,… Wie nog een bijzondere kerst-
stal wil uitlenen kan snel contact opnemen 
met Stine of Hannelore op tel. 056 43 20 80.
gratis | groepen: vooraf inschrijven tel. 056 43 
20 80 | 14u00 tot 17u00 | Gulle Heem, Gulle-
heemlaan 20 in 8560 Gullegem

ZA 13 DECEMBER
FEEST | GULLE KERST HAPPENING
Je kan de kerststallententoonstelling bewon-
deren en in de gebouwen en voortuin genie-
ten van de sfeer. Er zijn stalletjes met lekkere 
hapjes en drankjes. Er is muziek, zelfs een  
gelegenheidskoor. Iedereen is welkom. 
vanaf 16u00 | Gulle Heem, Gulleheemlaan 20 in 
8560 Gullegem | gratis

ZA 13 DECEMBER 
FEEST | KERSTMARKT GULLEGEM
Bezoek de kerstmarkt in Gullegem. Een heerlijk 

uitje voor het hele gezin! Zodra de dagen weer 
korter worden en de temperatuur gaat zakken, 
komen bij veel mensen de kerstkriebels weer 
opzetten.
Vanaf 17u | In en rond ’t Goet te Wynckele

ZA 13 DECEMBER
FEEST | NAAR KERSTMARKT LAUWE 
(21+ met beperking)
December… Regen, koude, misschien zelfs 
sneeuw,… maar toch de gezelligste periode van 
het jaar! Een kerstmarktje doen kan dus niet 
misstaan! Dit wil je toch niet missen?
18u30 tot 21u00 | CC Guldenberg | gratis | in-
schrijven: info@destroom.be of tel. 056 35 30 
17 | De stroom

ZO 14 DECEMBER
MUZIEK | KERSTCONCERT MET HET A  
CAPELLA ENSEMBLE CHAPEAU 17u30 | Sint- 
Amanduskerk – Gullegem | €10 -€ 8 | Kaarten: 
Marc Gheysen of tel. 056 41 51 36 | Davidsfonds 
- Gezinsbond - Beweging.net

WOE 17 & DO 18 DECEMBER
TENTOONSTELLING | DE ALBERT I BUS

 

Rondrijdende tentoonstelling over de bijna 
vergeten geschiedenis van het Belgisch leger 
en Koning Albert I tijdens de Eerste Wereldoor-
log. Waarom een bus? Omdat hij de route kan 
volgen die het Belgisch leger volgde, toen zijn 
soldaten het Duitse leger probeerden te stop-
pen, exact 100 jaar later. 
10u00 tot 18u00 | 17/12 Vanackerestraat Wevel-
gem & 18/12 Kerkstraat Gullegem | gratis | tel. 
056 43 34 95 | sanne.loncke@wevelgem.be

DO 18 DECEMBER
FAMILIE | KERSTMARKT IN ELCKERLYC
Kom genieten van een gezellige kerstsfeer, 
proef van onze zelfgemaakte lekkernijen en 



hartverwarmende drankjes, snuister in ons 
creawinkeltje, maak kennis met onze activi-
teiten in het voorjaar van 2015 en waag je kans 
bij de tombola.
14u30 tot 17u30 | Ouderenzorg- en diensten-
centrum Elckerlyc | Elckerlycplein 1 in 8560 
Wevelgem | tel. 056 43 55 10

VR 19, ZA 20 & ZO 21 DECEMBER
FEEST | KERSTGEBEUREN
Het weekend van 19 december is iedereen 
welkom op de openbrouwdagen van brouwerij 
Gulden spoor in Gullegem! 'De branding' is er 
te gast en laat je kennismaken met een ruim 
assortiment artisanale geschenken. 
VR & ZA 16u00-20u00, ZO 14u00-18u00 | 
Heulestraat 170 in Gullegem | tel. 056 35 40 
42 | marketing.debranding@waak.be | www.
debranding-waakvzw.be | gratis

ZA 20 DECEMBER 
FILM | ANIMATIEFILM
(voor kids met beperking van 3,5 tot 14 jaar en 
zusjes en broertjes)
December… Regen, koude, misschien zelfs 
sneeuw,… maar toch de gezelligste periode 
van het jaar! Een kerstmarktje doen kan dus 
niet misstaan! Dit wil je toch niet missen? 
14u00 tot 17u00 | CC Guldenberg | € 3 | De stroom 
trish.berten@destroom.be of tel. 056 35 30 17 

ZA 20 DECEMBER
FEEST | KERSTMARKT
Iedereen is van harte welkom op deze eerste 
kerstmarkt. Met verschillende eet- en drank-
standjes. De kerstman komt ook langs en 
brengt iets leuks mee voor de kinderen.
17u00 | Aan café ’t Hoekske - Brugstraat 100 in 
8560 Wevelgem

ZA 20 DECEMBER
VORMING | KIES IK VOOR EEN PC, LAPTOP 
OF TABLET?
Wanneer kies je nu voor welk type apparaat? 
Voor de consument wordt deze afweging als-
maar moeilijker: het aanbod is groot en alle 
apparaten komen in vergelijkbare prijsklassen. 
Tijdens deze lezing en demonstratie maakt de 
Digidokter je wegwijs en helpt hij je kiezen.
10u00 tot 12u00 | Noodbib Ter Mote | € 3   
Inschrijven: tel. 056 43 35 40

ZA 20 DECEMBER
JEUGD | KERSTKOKEN MET SINTERKLAAS-
RESTJES (2,5 TOT 5 JAAR)
Eenmaal 6 december voorbij is, blijven er vaak 
heel wat mandarijnen, chocolade, marsepein, 
letterkoekjes en speculaas over. Tijdens deze 
workshop leer je al dit heerlijk snoepgoed in 
heerlijk kerstgoed te verwerken.
10u00 – 12u00 | Leskeuken Porseleinhallen – Cul-
tuurpad 1 in 8560 Wevelgem | € 5 | Inschrijven: 
jeugddienst@wevelgem.be of tel. 056 43 39 21

ZO 21 DECEMBER
LEZING | VOORSTELLING BOEK ‘800 JAAR 
CÎTEAUX IN ZUID-WEST-VLAANDEREN’
Philippe Despriet van de Archeologische 
Stichting stelt de monografie voor. De bestel-
de monografieën kunnen afgehaald worden.
10u00 | CC Guldenberg

MA 22 & DI 23 DECEMBER – MA 29 & DI 30 DECEMBER
JEUGD | SPEELPLEINWERKING KASPER 
(voor kinderen van 3,5 tot 14 jaar met en zon-
der beperking)Of het nu regent of sneeuwt… 
Dat houdt ons niet tegen om er opnieuw top-
dagen van te maken bij Kasper! Spelnamidda-
gen en uitstapjes zullen niet ontbreken. Ho-
pelijk ben jij er dit jaar ook (weer) bij!
8u00–10u00 tot 16u00–17u00 | De Levens-
boom–Kijkuitstraat 10 in Wevelgem | € 8 (met 
warme maaltijd)-€ 4 (met eigen picknick) | 
inschrijven: trish.berten@destroom.be of tel. 
056 35 30 17 | De stroom

DI 23 & DI 30 DECEMBER
FILM | RIO 2 & MR. PEABODY EN SHERMAN

 

Tijdens de vakantie kan je in CC Guldenberg 
terecht voor twee fijne kinderfilms. In onze 
eerste film, Rio 2, trekken Blu en Jewel naar de 
wildernis van de Amazone in voor een familie-
reünie. Een week later spelen we "Mr. Peabody 

& Sherman", een doldwaas avontuur over 's 
werelds slimste, pratende hond en zijn adop-
tiezoon Sherman. 
14u30 | CC Guldenberg | € 3 | Tickets: tel. 056 
43 34 95 | cultuurcentrum@wevelgem.be

DO 27 DECEMBER
FAMILIE | GEZELSCHAPSSPELLETJES

 

Even weg van alle digitale drukte en terug 
nostalgisch analoog rond de tafel? Heerlijk! 
Echte quality time met familie of vrienden. 
Iedereen is welkom van peuters tot gepensio-
neerden voor een onvergetelijke namiddag en 
avond. Met grime en voorleesmomenten.
14u00 | JC Ten Goudberge (Voorzaal) | Deken 
Jonckheerestraat 5 in 8560 Wevelgem | € 2 
 spellenclub13 | www.spellenclub13.be

WOE 31 DECEMBER
FEEST | OUDEJAARSFEEST

 

Geen zin om oudejaarsavond alleen door te 
brengen? Kom dan naar het oudejaarsfeest van 
de gemeentelijke ouderenraad. Na een aperi-
tief met hapjes en een feestmaaltijd is er nog 
tot 1u00 een gezellig samenzijn. Busvervoer 
vanuit Moorsele en Gullegem mogelijk. (€5)
18u30 | Porseleinhallen | € 25 (inwoner groot-
Wevelgem)/ € 40 | inschrijven: tel. 056 43 35 27  
welzijn@wevelgem.be
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Contacteer je gemeente
   Gemeentebestuur

    Vanackerestraat 16

    8560 Wevelgem

    056 433 400

    gemeentebestuur@wevelgem.be

    www.wevelgem.be

    @Wevelgem8560 · #Wevelgem

    www.facebook.com/wevelgem8560

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

    0903 922 48 (€ 1,5/ minuut)

    geowacht.be

Huisartsen 

Centraal oproepnummer    056 40 47 48

Tandartsen 
Centraal oproepnummer    090 33 99 69

De tandarts is beschikbaar in het weekend en op 

feestdagen van 9u00 tot 18u00

politiezone Grensleie
Centraal oproepnummer    056 51 01 11

BIN Wevelgem
Volg de berichten van het BuurtInformatieNetwerk 

www.bin-wevelgem.be 

    @Wevelgem8560 

Meldpunt
Meldingen en klachten

    056 433 433

    meldpunt@wevelgem.be

@

@

Breng jij onze gemeente in beeld?

Plaats je foto's op instagram, twitter en facebook 

met hashtag

#igwevelgem 
en wie weet haalt jouw foto onze fotomuur.

@arneken 1 NOV...Tijd 
voor de jaarlijkse bbq

@seelseynhaeve_Under 
construction Bergelen

@Jimmy_energieschaarste
dinner with candlelight

@ Kjellvhw_plan b@cherrybomb_halloween

@deanezzz één van de zotste 
evenementen_plan b

@Steven Lapauw_oppompen 
van mijn mobielfiets


