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INHOUD

GEMEENTERAAD*

*Hierbij vind je een selectie uit de voorbije gemeenteraad. De volledige verslagen van de openbare zitting vind je terug op 
www.wevelgem.be/verslaggemeenteraad. Je kan deze ook inkijken in het gemeentehuis van elke deelgemeente en in 
de bibliotheek en haar filialen. Het openbaar gedeelte van de gemeenteraad kan je bijwonen. De volgende zitting vindt 
plaats op 13 december 2013 om 18u30 in de raadzaal van het ‘Oud Gemeentehuis’ (Grote Markt 26).

Rekening 2012 sluit legislatuur 
met positieve noot
De gemeente Wevelgem kan de legislatuur 2007-2012 positief 
afsluiten.  De autofinancieringsmarge, die aangeeft of de gemeente 
voldoende middelen put uit zijn gewone werking om de leningslasten 
af te betalen, is positief, meer bepaald 272 249 euro. Dit betekent dat 
de gemeentefinanciën structureel in evenwicht zijn. In de afgelopen 
legislatuur werd slechts één maal een licht tekort opgetekend.

2012 wordt bovendien afgesloten met een gecumuleerd resultaat van 
25 135 584 euro. De gemeente beschikt dus over een aantal reserves 
om de vele uitdagingen in deze moeilijke tijden voor de overheidsfi-
nanciën aan te gaan.

Tijdens de legislatuur daalde de openstaande schuld van de gemeente 
van 48,5 miljoen euro eind 2006 naar 38,5 miljoen euro eind 2012. 
Een opmerkelijke daling met ongeveer 20%.  Wevelgem haalt uit de 
belastingen 644 euro per inwoner (tgo. 672 in het Vlaams gewest).
De gemeente is de uitdaging aangegaan om al in 2012 te starten met 
de beleids- en beheerscyclus, een vernieuwd begrotingssysteem met 
strenge financiële evenwichten. 

Heraanleg trage weg Koningin 
Fabiolastraat – Kleine Ieperstraat
Tussen de Koningin Fabiolastraat en Kleine Ieperstraat ligt momenteel 
een smal grindwegje. Het is een officiële buurtweg en daardoor is de 
gemeente belast met het beheer ervan. Omdat het een veel gebruikte 

en interessante verbinding is tussen de wijken gelegen langs de Kleine 
en Grote Ieperstraat en de brug naar Wevelgem, wil de gemeente het 
pad beter uitrusten.  

Er wordt op 1 meter breedte een verharding aangelegd in beton-
platen, om zo het functioneel fiets- en wandelverkeer comfortabe-
ler te laten verlopen. Waar het traject ook gebruikt wordt voor de 
mountainbikeroute,is een breedte van 1,5 meter beschikbaar. Zo kan 
die doelgroep ook nog een onverhard gedeelte gebruiken.

Herinnering Openbaar onderzoek 
RUP Karrestraat
Het openbaar onderzoek van het RUP Karrestraat loopt van  28 
oktober tot 27 december 2013. Het ontwerp van RUP ligt voor 
iedereen ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst ruimtelijke 
ordening en stedenbouw, Administratief Centrum, Vanckeres-
traat 12, 2e verdieping, iedere werkdag van 8u30 tot 12u00 en 
ook op woensdagnamiddag van 14u00 tot 19u00. Gedurende het 
openbaar onderzoek vind je de plannen ook op de gemeentelijke 
website www.wevelgem.be/RUP.

Al wie omtrent deze plannen bezwaren of opmerkingen heeft 
moet die schriftelijk met aangetekend schrijven of tegen ont-
vangstbewijs richten aan de voorzitter van de Gemeentelijke 
Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), p.a. Vanackeres-
traat 12, 8560 Wevelgem, uiterlijk op 27 december 2013 om 9u00. 

10 MIROM restafvalzakken
 Aanpassingen prijs vanaf 1 januari06 WWF presenteert

 Radio Oorworm!
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MEDELINGEN

Afvalkalender 2014 
Midden december valt de nieuwe afvalkalender in de brievenbus. 
Laat hem zeker niet verloren gaan bij het oud papier, want de 
kalender is een onmisbare hulp om je afval tijdig buiten te plaatsen 
voor ophaling. Wie geen kalender in de bus kreeg, kan terecht bij de 
milieudienst. De verkeerde kalender ontvangen? Contacteer MIROM 
Menen op tel. 056 52 81 30.

Bij de opmaak van de afvalkalender werd rekening gehouden met 
slechtzienden. Is de kalender toch moeilijk leesbaar, dan kan je een 
grotere versie verkrijgen via communicatie@mirom.be of bel naar tel. 
051 26 03 19. 

Een extra geheugensteuntje nodig? Integreer vanaf eind december 
de online kalender in je agenda of download de gloednieuwe app 
die je vertelt wanneer je je afval moet buiten plaatsen. Meer info op 
www.mirom.be.

Gezocht: 
Gerant/Uitbater voor cafetaria 
sporthal Gullegem vanaf 1 april 2014
Ben jij een gedreven, sociaal en ambitieus persoon? Stuur je kandida-
tuur naar viviane.demaitre@gmail.com voor 15 januari 2014.

Handelaars Wevelgem, Moorsele en 
Gullegem slaan handen in elkaar
Voor de 1ste keer gaat de eindejaarsactie in Groot Wevelgem door in 
december. Minimum 1 kans op 6, dat is statistisch gezien de kans die 
elke klant heeft om een prijs te winnen in één van de 130 deelne-
mende handelszaken! Je ontvangt een kraslot bij je aankoop en 
je ziet meteen of je winnaar bent. Er zijn 3 soorten prijzen: kleine 
prijzen zoals balpennen, aanstekers, flesopeners… daarnaast zijn 
er waardebonnen van 100 euro te winnen en er zijn maar liefst 5 
hoofdprijzen.  
 
De hoofdprijs is een wagen Peugeot 107 t.w.v. 10.195 euro, op de 2e 
plaats geven we een reischeque cadeau van 1.500 euro, op plaats 3 
een flatscreen LG t.w.v. 1.400 euro, op 4 een fiets Trek van 799 euro 
en tenslotte op 5 een soundcast junior van 698 euro. 
 
Alles samen goed voor meer dan 20.000 euro geschenken! Koop van 
1 t.e.m. 31 december bij de deelnemende handelaars in Wevelgem, 
Gullegem en Moorsele en win een van de mooie prijzen.

14 Sport er op los
 Wat te doen in de winter12 Avondklok

 Boeiende sprekers

Vacature
op pagina 17
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Burgerzaken

Vanaf december 2014 zal het gemeentebestuur overgaan tot 
het hernemen van de niet-geconcedeerde graven en niet-gecon-
cedeerde columbariumnissen (in de volksmond: “niet gekochte 
grond en columbariumnissen) op volgende begraafplaatsen:
• Moorsele: 
  ontruiming van een deel van de columbariumzuil 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 betreft graven en nissen waarvan de ligduur van 15 jaar is 
verstreken. Aan de ingang van de betrokken begraafplaatsen werden 
vanaf 1 november 2013 de namen van de overledenen bekend ge-
maakt. Ook aan de betrokken graven werd de geplande ontruiming 
bekend gemaakt.  

Nabestaanden hebben de mogelijkheid om het niet-geconcedeerde 
graf over te brengen naar een concessie.  De concessie wordt dan 
verleend voor 30 jaar. De aanvraag hiervoor dient te gebeuren op 
de dienst burgerzaken, burgerlijke stand vóór 1 december 2014. 
Ook voor meer informatie over de kosten hieraan verbonden kan je 
terecht bij deze dienst.

Nabestaanden kunnen tot 30 november 2014 het grafmonument en/
of voorwerpen zelf verwijderen. Na deze datum worden de grafmonu-
menten eigendom van het gemeentebestuur en zullen deze ambts-
halve verwijderd worden.

Info
de dienst burgerzaken, burgerlijke stand:

Dorine Vandamme
tel. 056 43 34 37
dorine.vandamme@wevelgem.be

Ann Acx
tel. 056 43 34 39
ann.acx@wevelgem.be

BEGRAAFPlAAtSEn 
Herneming niet-geconcedeerde graven
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De biometrie bestaat uit een ingescande foto, een elektronische 
handtekening en vingerafdrukken en wordt opgeslagen op een 
RFI-chip die verwerkt is in het document.

Door de omzetting van een Europese richtlijn zijn alle lidstaten ver-
plicht om paspoorten en elektronische verblijfstitels met biometrische 
gegevens uit te reiken aan de inwoners. Deze documenten moeten 
het veiligheidsniveau van de identiteitsdocumenten verhogen en 
identiteitsfraude zoveel mogelijk voorkomen.

Vanaf 10 januari 2014 worden de nieuwe paspoorten en verblijfstitels 
voor vreemdelingen afgegeven. Voor de burger betekent dit concreet 
dat hij/zij zich persoonlijk moet aanmelden aan het loket. Tijdens deze 
aanvraag brengt de burger een recente pasfoto in kleur en zijn/haar 
elektronische identiteitskaart of verblijfstitel mee. In vergelijking met 
de huidige procedure verandert er dus weinig voor de burger. De be-

langrijkste wijzigingen zijn dat de vingerafdrukken van de burger 
worden ingescand en dat hij/zij zijn handtekening elektronisch 
plaatst op een handtekenpad. Bovendien wordt de ingescande 
foto gecontroleerd op bepaalde gezichtskenmerken om na te 
gaan of hij volgens de ICAO-normen genomen is. 

Nadat het paspoort/elektronische verblijfstitel geproduceerd werd 
kan het persoonlijk door de burger afgehaald worden. Bij de afhaling 
brengt hij/zij zijn oude paspoort of elektronische verblijfstitel mee. 
Nadat de identiteit van de burger werd gecontroleerd aan de hand 
van de biometrie kan het nieuwe document afgegeven worden.

Burgers die nog beschikken over een (recent) paspoort kunnen dit 
document nog gebruiken tot de einddatum die opgenomen werd 
in het document. Voor hen is er dus geen enkele reden om voortijdig 
over te schakelen naar de nieuwe biometrische paspoorten.

BIOMEtRIE 
Identiteit van de burger

Burgerzaken biometrisch paspoort
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Interview Dimitri Leue

WWF presenteert 
RADIO OORWOUD
Het cultuurcentrum verwelkomt eind december een familievoorstelling vol muziek, hu-

mor en dierenplezier. Als je tickets bestelt, krijg je er gratis de cd van Radio Oorwoud bo-

venop. We hadden een gesprek over de voorstelling met acteur Dimitri Leue, die nauw 

betrokken is bij het project. We ontmoeten hem ergens midden oktober in de catacom-

ben van CC Guldenberg. Dimitri speelt die avond samen met zijn oom oom Warre Borg-

mans in het theaterstuk ‘De diepte van het dal’. Het wordt een babbel over rappende 

nijlpaarden, ecologie en een presentatorpinguïn… 

Het klinkt alvast spannend, maar wat is Radio Oorwoud eigen-
lijk precies?
Radio Oorwoud werd ontwikkeld door WWF en was oorspronkelijk 
een educatief pakket om het in de klas te hebben over ontbossing, 
klimaatverandering, ecologische voetafdruk... 

Daarbij hoorde een knotsgekke kinderplaat waarin pinguïnmannen op 
hun vrouwen wachten en een nijlpaard de modder uit je oren rapt. 
De cd werd zo’n succes dat er deze zomer een festivaltour werd mee 
gedaan en nu is er ook een theatertour voor het hele gezin.

Hoe ben je betrokken geraakt bij dat project?
Eigenlijk is Radio Oorwoud een initiatief van zangeres Hannelore 
Bedert en haar man, die bij het WWF werkt. Ze wilden samen een cd 
maken voor kinderen die ze bewust maakt van milieuproblematiek 
maar ook gewoon superleuk is en swingt als de beesten. 
De muziek en teksten werden geschreven door Hannelore Bedert, 
Bart Van Lierde (Zita Swoon, Meuris) en Thomas Vanelslander (K's 
Choice, Gorki). 

Voor de vertolkingen op de cd deden ze beroep op een arsenaal van 
bekende stemmen met onder andere Koen Wauters, Kommil Foo, 
Sarah Bettens, Nathalie Meskens, Stijn Meuris en Wannes Cappelle. 
Ook ik kreeg een telefoontje van Hannelore met de vraag of ik wou 
meezingen. 

Hannelore en ik kennen elkaar al heel lang. Ik heb haar ooit nog een 
toneelklas gegeven.  

We zijn je natuurlijk gewend als acteur en niet als zanger. Vond 
je het niet vreemd om te zingen?
Eigenlijk niet. Ik heb al vaak gezongen op het toneel, ook voor kinde-
ren. Ik zong bijvoorbeeld in de kindervoorstelling Sunjata (2011). De 
voorstellig was gebaseerd op een luisterboek van Pieter Embrechts 
met tekeningen van Sabine Clement. Het is een eeuwenoud helden-
epos over Sunjata de Leeuwenkoning van Mali. Fantastisch hoe je de 
kinderen in zo’n zaal mee kan zuigen in het verhaal. Muziek is daar 
ideaal voor. Ik ben natuurlijk geen professioneel zanger en ik ken mijn 
beperkingen. Maar ik zing echt heel graag, je kan je daar volledig in 
geven. 

Op de cd mag ik één van de gevaarlijkste dieren van de dierenwereld 
vertolken, het nijlpaard. Gezien de imposante figuur van het nijlpaard 
heb ik er ook mijn zwaarste stem voor nodig. 

Ik zing, maar er zit ook een echt stukje rap in (begint spontaan een 
stukje uit het nummer te rappen). Het nummer heet geheel toepas-
selijk ‘Hiphopotamus’. 

Heb je een persoonlijke favoriet op de cd?
Mijn kinderen zijn wild van het vrolijke lied van de Bonobo’s. Maar ik 
vind het nummer met Sarah Bettens ‘Zelf wel’ heel erg goed. 

Het is een soort slaapliedje, maar met een hele sterke boodschap. Die 
boodschap is dat we niet moeten wachten tot regeringen of de weten-
schap met een oplossing komen, maar dat we zelf de planeet moeten 
redden. 
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WWF presenteert 
Radio Oorwoud
zondag 29 december 2013 om 
14u30
CC Guldenberg
BP € 7 / leden Gezinsbond - € 1 
op spaarkaart 

Elk gezin dat naar de voorstel-
ling komt, krijgt een gratis cd van 
Radio OOrwoud!

Info
      www.radio-oorwoud.be
      www.wwf.be

Milieu en ecologie zijn duidelijk belangrijk voor jou, denk ook 
aan jouw theatervoorstelling Don Kyoto (2009). 
Je transporteerde zelf het decor op ecologisch verantwoorde 
manier en fietste daarvoor 2200 km met een bakfiets van 
135 kg. Is die sterke band met de natuur er steeds geweest? 
Als klein manneke was ik daar voor zover ik me herinner niet bewust 
mee bezig. Van thuis uit waren wij wel naturisten. We leefden daar-
door wel heel sterk verbonden met de natuur. 

Ondertussen is het besef wel heel sterk gegroeid dat we dringend iets 
moeten doen voor de planeet om zeep gaat. Ik probeer in het dage-
lijkse leven zoveel mogelijk ecologisch verantwoord te leven. 

Ik heb inderdaad wel nog een wagen, maar ik eet geen vlees meer 
en probeer energiebewust te leven. Wij gaan bijvoorbeeld nooit op 
reis met het vliegtuig. En moest ik ooit verplicht worden toch op een 
vliegtuig te stappen, zou ik die ecologische voetafdruk zeker trachten 
te compenseren. 

Dankzij projecten als Don Kyoto en Radio Oorwoud kan ik kinderen 
bewust maken van de kwetsbaarheid van de natuur. Dankzij het 
verhaal en de liedjes die we errond weven, pikken kinderen onze 
boodschap heel makkelijk op. 

Mijn eigen dochter werd bijvoorbeeld kwaad toen ik in de wagen wilde 
stappen. Dat is natuurlijk een felle reactie, maar zo zijn kinderen, veel 
directer dan volwassenen.

Jullie boodschap werd niet alleen dankzij het plaatje verspreid, 
maar ook live. Radio Oorwoud stond deze zomer op heel wat 
festivals. 
Inderdaad. De cd was eigenlijk een gok, die vooral op scholen was 
gericht. We hadden niet verwacht dat die zo een succes zou worden. 
Je kan de cd in de winkel krijgen en er is zelfs al een Franstalige versie. 
Dankzij het succes besloten we ook echt een liveshow te doen op de 
festivals. Ik was de presentatorpinguïn, een soort geflipte ceremonie-
meester. Het was een fantastisch leuke belevenis met veel ambiance 
op en voor het podium. 

En na de festivalzomer trekken jullie ook het theater in.
Dat klopt. Helaas kon ik niet meedoen door mijn drukke agenda, maar 
ik ben er zeker van dat het een knallende show wordt. 

Vier fijne mensen bouwden het ‘Radio Oorwoud’-plaatje om tot een 
swingend theaterconcert: Hannelore Bedert, Nele Van den Broeck 
(Iedereen Beroemd, kindertheater De Kopergietery en Larf!), Bart 
Van Lierde (Meuris, Zita Swoon, Hannelore) en Thomas Vanelslander 
(Gorki, Raymond VHGW, Hannelore). De nummers zullen meer in 
een verhaal gegoten worden dan de festivalshow. Het is eigenlijk één 
grote verkleedpartij met veel humor en muziek. 

Op een laagdrempelige manier worden thema’s als ontbossing en 
klimaatverandering bespreekbaar gemaakt voor kinderen van 5 tot 12 
jaar. 
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PZ grensleie

SAMEn StERK
BuurtInformatienetwerk (BIn) 

De donkere dagen zijn aangebroken en de kans op inbraken 
stijgt. De politie zet zich volop in voor de bescherming van 
de burgers. Maar ook een buurtinformatienetwerk kan hulp 
bieden.

Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerkingsverband 
tussen burgers en de lokale politie binnen een bepaalde buurt. 

Een netwerk bestaat uit:
· Burgers, zij werken mee
· Coördinator, die heeft de leiding 
· De Lokale Politie, die zorgt voor overleg

Een buurtinformatienetwerk voor Zelfstandige Ondernemers 
(BIN-Z) is een samenwerkingsverband tussen burgers en de 
lokale politie binnen een commerciële buurt. 

Een BIN verhoogt het algemene veiligheidsgevoel, bevordert de 
sociale controle en verspreid het belang van preventie.
Binnen een buurtinformatienetwerk is er een permanente informatie-
uitwisseling tussen de lokale politie en de burgers door het versprei-
den van preventieve tip met de nadruk op het verspreiden van nuttige 
operationele informatie afgestemd op de specifieke noden en behoef-
ten van de betrokken burgers. 

Wie kan toetreden tot het BIN?
Iedereen, zowel burgers als zelfstandigen, kunnen toetreden tot het 
BIN-netwerk. Het lidmaatschap voor BIN Wevelgem (Wevelgem, Moor-
sele en Gullegem) is volledig gratis. 

Je hoeft enkel
· het elektronisch toetredingsformulier in te vullen en te versturen dat 
je kan terugvinden op http://www.bin-wevelgem.be
· ofwel een ingevuld toetredingsformulier af te geven op een politie-
bureau of aan je wijkinspecteur. Surf naar http://www.pzgrensleie.be 
voor de naam van je wijkagent.

BIN-leden krijgen
· niet-dringende berichten via mail
· dringende berichten via sms

Wat wordt verwacht van de BIN-leden?
Als je iets verdachts opmerkt, aarzel dan niet om de politie te verwit-
tigen via het nummer 112 met je GSM of 101 met een vast toestel of 
op het nummer van de politiezone tel. 056 510 111.

Info 
Commissaris Rik Holvoet
Tel. 056 23 21 05

BIn-berichten kan je ook steeds volgen via twitter en facebook 
van de gemeente: @Wevelgem8560 of www.facebook.com/We-
velgem8560
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PZ grensleie

       -cAMPAGnE
PZ GREnSlEIE houdt extra contro-
les tijdens eindejaarsperiode
December en januari komen eraan, de traditionele maanden 
waar we de kerstmarkten, feestdagen, nieuwjaarsrecepties in 
onze agenda aanstippen. Leuke momenten waar we een glaasje 
drinken. Geen probleem natuurlijk als … er niet meer moet 
gereden worden, want in deze maanden wordt de ondertussen 
gekende BOB terug in de spotlights geplaatst.

Dit jaar gaat de officiële BOB-campagne van start op vrijdag 
29 november 2013. De campagne duurt ook iets langer, met name 
tot 27 januari 2014.

De PZ Grensleie participeert als partner in veiligheid traditiegetrouw 
aan deze campagne. Heel het jaar door houden we (weekend)acties 
in de strijd tegen het rijden onder invloed van alcohol en drugs. In de 
bovenvermelde periode steken we echter nog een tandje bij. Onze 
interventie- en verkeersploegen zullen zowel tijdens hun dagelijkse 
werking als bij extra geplande verkeersacties alcoholcontroles verrich-
ten. Deze zullen zowel op hoofd-verkeersassen als op de sluipwegen 
uitgevoerd worden. Bij de acties geldt het principe dat iedere bestuur-
der, onafhankelijk het tijdstip, aan een ademtest wordt onderworpen. 
Het principe ‘botsen is blazen’ bij een verkeersongeval blijft ook 
gelden. 

Je bent strafbaar geïntoxiceerd als je 0,22 mg/l of meer blaast. Bij de 
fase A(larm) moet je 3 uur je rijbewijs inleveren en krijg je een boete 

van 150 euro, bij de fase P(ositief) is dat 6 uur en de kans op 15 dagen 
intrekking rijbewijs is bestaande bij hoger intoxicatiewaarden. Hieraan 
is een  boete vanaf 450 euro of hoger verbonden.

Hoeveel mag ik drinken?
Ons advies: maak er een gewoonte van of spreek gewoon af dat rijden 
en drinken niet samengaan. Waarom flirten met de strafbare intoxi-
catiegrens? Toch merken we tijdens onze verkeerscontroles door het 
jaar heen op dat het aantal positieven soms tegen de 10 % aanleunt. 
BOB wordt nog al te vaak vergeten.

Bij analyse van de oorzaken van de verkeersongevallen blijkt noch-
tans dat naast overdreven snelheid, het niet dragen van de veilig-
heidsgordel en het rijden onder invloed een heel belangrijke oorzaak 
is. Daarom wil politiezone Grensleie tijdens de campagne nog een 
versnelling hoger schakelen en zowel de objectieve als subjectieve 
pakkans verhogen. 

Je bent bij deze gewaarschuwd. Grote affiches langs de weg, in open-
bare gebouwen zullen er je aan herinneren. We hopen samen met jou 
bij te dragen tot een grotere verkeersveiligheid. Misschien tot op één 
van onze controles en wie weet ligt er wel een BOB-sleutelhanger voor 
je klaar?
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SPORt ER OP lOS
Wat te doen in de winter

Sport

  Ref.  Dag  Uur   Plaats   Niveau  Start Prijs Niet op

Sportreeksen jongeren en volwassenen vanaf 16 jaar
Programma januari – april 2014

Omnisport
4001 ma  20u00-21u30  Sporthal Gullegem  recreatief  06/01 24 €   03/03
4002 do  19u30-21u00  de Vlaschaard  recreatief  09/01 24 €   06/03

conditietraining
4003 di  20u15-21u15  Sporthal Vanackerestraat niveau 2  07/01 24 €   04/03
4004 wo  20u00-21u00  Sporthal Gullegem  niveau 1  08/01 24 €   05/03
4005 wo  21u00-22u00  Sporthal Gullegem  niveau 2  08/01 24 €   05/03

Aquagym
4006 di  20u30-21u15  Zwembad Wevelgem initiatie  07/01 33 €   04/03

Badminton
4007 ma  20u30-22u00  Sporthal Moorsele  recreatief  06/01 24 €   03/03

tennis
4008 di  19u00-20u00  Sporthal Moorsele  initiatie  07/01   24 €   04/03
4009 do  19u00-20u00  Sint-Pauluscollege  initiatie  09/01   24 €   06/03
4010 do  20u00-21u00  Sint-Pauluscollege  initiatie  09/01   24 €   06/03
4011 do  21u00-22u00  Sint-Pauluscollege  initiatie  09/01   24 €   06/03

callangym/Grondgym
4012 di  19u10-20u10  Sporthal Wijnberg    07/01   24 €   04/03

Pilates
4013 wo  18u30-19u30  Sporthal Gullegem  beginners 08/01   24 €   05/03
4014 wo  19u30-20u30  Sporthal Gullegem  gevorderden 08/01   24 €   05/03
4015 wo  20u30-21u30  Sporthal Gullegem  gevorderden 2 08/01   24 €   05/03

Grondgym
4016 ma  19u00-20u00  Sporthal Gullegem  recreatief  06/01   24 €   03/03
 
Diepzeeduiken i.s.m. West-Vlaamse Duikers – 10 lessen
4017 wo  20u30-21u30  Zwembad Wevelgem initiatie  12/03   28 €   

IJsschaatsen i.s.m. Finlandia – 10 lessen
4018 do  20u00-21u00  Driemasten 39  recreatief  09/01   80 €   06/03 
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Sport

    Ref.  Dag Uur     Activiteit Plaats    Start   Prijs  Niet op

Sportelen
50-PlUSSERS: Seniorensportacademie: met een 13-beurtenkaart kan je deelnemen aan onderstaande activiteiten
7101 ma 14u00-15u00    Grondgym Sporthal Gullegem   06/01   13 €  03/03
7102 di 14u30-15u30    Zumba Gold de Schelp   07/01   13 €  04/03
7103 wo 19u00-20u00    Badminton Sporthal Vanackerestraat  08/01   13 €  05/03
7104 do 14u15-15u15    Netbal     de Vlaschaard   09/01   13 €  06/03
7105 do 16u00-17u00    Vrij zwemmen Zwembad Wevelgem  09/01   13 €  06/03
7106 vr 14u00-15u00    Grondgym Sporthal Moorsele   10/01   13 €  07/03

Fit Actief 50+
7001 di 10u00-11u00   Pacific Gym, Roterijstraat 58 06/01      70 €  04/03
7002 wo 10u00-11u00   Pacific Gym, Roterijstraat 58 07/01      70 €  05/03
7003 do 10u00-11u00   Pacific Gym, Roterijstraat 58 08/01      70 €  06/03

Omnisport: Personen met een licht tot matige beperking
8001 do 19u30-20u30   Sporthal Vanackerestraat   08/01 24 €   06/03

Kleuters en  kinderen van het lager onderwijs
Bewegingsschool: Van januari tot aan de paasvakantie

   Ref. Doelgroep        Dag     Uur    Plaats              Start Prijs Niet op
4251 kleuters         wo     13u30-14u30 Sporthal Gullegem  08/01 20 € 05/03
4252 1ste en 2de leerjaar wo  14u30-15u30 Sporthal Gullegem  08/01 20 € 05/03
4253 3de tot 6de leerjaar wo  15u30-16u30 Sporthal Gullegem  08/01 20 € 05/03

Zwemlessen 
Na de kerstvakantie starten 
er opnieuw 10-delige lessen-
reeksen zwemmen voor kin-
deren geboren vanaf 2008. 

Alle informatie vind je in de 
nieuwe sportfolder die begin 
december beschikbaar is op de 
sportdienst of www.wevelgem.be

De kinderen die een lessen-
reeks gevolgd hebben in de 
periode september-december 
kunnen zich al inschrijven 

voor een nieuwe lessenreeks 
op zaterdag 21 december van 
14u00 tot 17u00 op het bureel 
van het zwembad. 

Nieuwkomertjes kunnen in-
schrijven vanaf 3 januari. 

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

Kinderen die geboren zijn 
in 2007 én inwoner zijn van 
Wevelgem kunnen een gratis 
zwemabonnement krijgen dat 
geldig is t.e.m. 30 juni 2014.

Hoe inschrijven? 
• Sportdienst, bureel zwembad, 
Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem
• Tel. 056 43 35 60 
• www.wevelgem.be/inschrijven

Hoe betalen? 
• Nooit betalen zonder vooraf in te schrijven
• Altijd binnen de 2 dagen na ontvangst van 
het inschrijvingsbewijs 
• Contante betaling op de sportdienst
 

• Na telefonische inschrijving te storten op 
rekeningnummer: BE30 0910 1206 5011, 
sportpromotie, Vanackerestraat 16. 
• Gestructureerde mededeling vermelden.
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MIROM Menen heeft als taak om in de regio Menen, Wevelgem en 
Wervik het afvalbeleid te voeren. MIROM Menen doet dit binnen 
het kader van de milieureglementering die door de Vlaamse over-
heid wordt bepaald. In dat kader past ook de nieuwe Vlarema-
reglementering die de gemeenten verplicht het principe ‘de 
vervuiler betaalt’ toe te passen. 

Om hieraan tegemoet te komen heeft MIROM Menen in samen-
werking met MIROM Roeselare een voorstel uitgewerkt voor het 
aanpassen van de prijs van de restafvalzak van 1 euro naar 1,30 
euro (voor een grote restafvalzak).

Waarom voert MIROM een prijsaanpassing door?
In eerste instantie voldoet MIROM hiermee aan de voorwaarden van 
de Vlarema (verplichting om het principe ‘de vervuiler betaalt’ toe te 
passen) door deels rekening te houden met de werkelijke kosten. 
De werkelijke verwerkingsprijs (productie zak, verdeling, ophaling en 
verwerking) bedraagt ongeveer 1,63 euro/zak. Deze prijs wordt slechts 
deels doorgerekend aan de burger.

De laatste prijsaanpassing dateert van 2001. Terwijl ondertussen 
de kosten voor verwerking en transport fors gestegen zijn. Ook de 
consumptie-index is sinds 2001 met 31,5% gestegen.

Er wordt vastgesteld dat er nog steeds te veel composteerbaar 
of recycleerbaar afval in de restafvalzak zit: van papier en karton, 

materialen voor in de PMD zak, groente- en tuinafval tot zelfs kleine 
elektro-toestellen (vb gsm's). Deze horen thuis op het recyclagepark of 
op een composthoop.

Wijziging prijzen (vanaf 1 januari 2014):

· Grote restafvalzak: 1 euro  1,3 euro 
  (prijs per rol van 10 stuks: 13 euro)
· Kleine restafvalzak: 0,50 euro  0,65 euro 
  (prijs per rol van 10 stuks: 6,5 euro)
· Blauwe PMD-zak blijft ongewijzigd: 0,125 euro 
  (prijs per rol van 20 stuks: 2,5 euro)

Praktische omschakeling
Om de omschakeling naar de nieuwe prijs goed te laten verlopen zijn 
er een aantal aanpassingen en overgangsmaatregelen. De nieuwe 
restafvalzakken voor particulieren zullen een witte en voor 
KMO’s een gele kleur hebben. De sluiting van de zak is identiek 
aan de laatst verkochte zakken namelijk met een ‘wave top’-sluiting 
(knoopsluiting). Nieuw is dat de zakken zullen verdeeld worden per rol 
van 10 stuks i.p.v. per 20 stuks nu. Vanaf 1 januari 2014 moet er een 
een oude zak mét bijhorende sticker of een nieuwe zak gebruikt wor-
den. Er wordt maar één type sticker verkocht ter waarde van 0,30 euro 
(voor een grote zak). Deze sticker kan in twee helften geknipt worden 

MIROM REStAFVAlZAK 
Aanpassing prijs vanaf 1 januari 2014

MIROM
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elk ter waarde van 0,15 euro (voor kleine zakken). Oude afvalzakken 
zonder sticker worden vanaf 1 januari 2014 niet meer opgehaald. 
Gezien het verplichte stickersysteem heeft het hamsteren van oude 
zakken dus geen enkele zin. De nieuwe zakken en de stickers zullen 

verkocht worden in de gemeentehuizen en op de recyclageparken 
vanaf begin december. De nieuwe zakken zullen ook verkocht worden 
via de gekende winkels (zie kader hierboven).

Verkooppunten van de nieuwe restafvalzak 
in Wevelgem:
· AD Delhaize, Menenstraat 268, 8560 Wevelgem
· Buropa, Roeselarestraat 195, 8560 Wevelgem
· De Korf, Roeselarestraat 340, 8560 Wevelgem
· Eurospar Moorsele, St. jansstraat 12, 8560 Wevelgem - Moorsele
· GB Gullegem, Schuttershoflaan 1, 8560 Wevelgem - Gullegem
· GB Wevelgem, Kortrijkstraat 29, 8560 Wevelgem
· Okay Wevelgem, Menenstraat 33, 8560 Wevelgem
· Powerstation 't Leeuwke, Gullegemstraat 145, 8560 Wevelgem
· Smatch, Bankstraat 16, 8560 Wevelgem - Gullegem
· Supra Bazar, Driemasten 109, 8560, Wevelgem - Gullegem
· Tankstation Power-Station, Menenstraat 153, 8560 Wevelgem
· Voedingsmarkt Gerda, Wijnbergstraat 172, 8560 Wevelgem

oude
restafvalzak

nieuwe
restafvalzak
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Avondklok: Op café met Willy Vandersteen 
Op donderdag 19 december is stripverhalendeskun-
dige Geert De Weyer de gast van Avondklok. Hij vertelt 
verhalen en anekdotes over meesterverteller Willy 
Vandersteen, de geestelijke vader van Suske en Wiske.

Geert De Weyer was jarenlang stripjournalist voor de 
krant De Morgen. Hij volgt het stripgebeuren op de voet 
en dit resulteerde o.m. in het fraaie overzichtswerk 100 
Stripklassiekers, een allesomvattend boek over de strips 
die de afgelopen eeuw door vele generaties Vlamingen 
werden verslonden. In zijn lezing over Willy Vandersteen 
geeft hij een inkijk in het hoofd en de werkkamer van de 
auteur en laat hij tientallen bekende en minder bekende 
beelden uit zijn strips de revue passeren.

Praktisch
· Do 19 december om 20u15 in CC Guldenberg
· Tickets: cultuurcentrum@wevelgem.be
   tel. 056 43 34 95
· Prijs: 5 euro
· Org.: bibliotheek en cultuurcentrum Wevelgem

AVOnDKlOK 
Boeiende sprekers voor 
geboeide luisteraars

Interview 

ogen. In die zin is de nabijheid van deze mensen tijdens Avondklok 
een geweldige belevenis.
Avondklok vindt plaats op wisselende locaties (bib, cc, De 
Stekke…). Hoe bevalt je dat?
De wisseling van locatie is een pluspunt. Je komt eens overal en dat 
opent meteen de deur voor de andere culturele manifestaties in deze 
verschillende plaatsen.

In december komt Geert De Weyer met anekdotes over Willy 
Vandersteen. Heb je als gewezen Antwerpenaar een bijzondere 
band met Willy Vandersteen en de stripalbums van Suske en 
Wiske?
Naar de avond over Willy Vandersteen kijk ik echt uit. Mijn ouders 
doken in heel vroegere tijden wel eens het nachtleven in met Willy 
Vandersteen, die een echte rasverteller was en altijd in voor fantasti-
sche verhalen. De albums die rechtstreeks uit zijn tekenpen kwamen, 
zijn me dan ook best bijgebleven. De ijzeren schelvis, De tamtamklop-
per, De ringelingschat… De blauwe albums dus! Zoveel herinneringen 
aan intens lees- en kijkplezier. Een flink stuk jeugdsentiment zit daar 
achter. Het begin van een leescarrière ook. 

Binnenkort gaan we op zoek naar sprekers voor het volgende 
seizoen. Wie moeten we voor jou uitnodigen?
Ha, mogen we dromen over toekomstige sprekers? Schilder Michael 
Borremans? Fotograaf Stephan Vanfleteren? Sophie De Schaepdrij-
ver, historica over WOI? Dichter Marc Tritsmans over zijn nieuwste 
bundels?

Bernard, welke onderwerpen of thema’s interesseren je in het 
bijzonder?
In de eerste plaats kunst, maar verder ook onderwerpen met een so-
ciale of algemeen maatschappelijke inhoud. Maar… dat belet niet dat 
we enkele jaren terug ook erg genoten van Bart Van Loo, die een zeer 
grappige lezing gaf over de Franse kookkunst. Ik was er ook graag bij 
toen auteur Tom Naegels te gast was. Hij is een oud-leerling van mij.

Je hebt zelf een bijzondere collectie congo-boeken. Ik veronder-
stel dat je de lezing met Walter Zinzen met stip had aangeduid 
in je agenda. Hoe beviel die avond je?
De avond heeft gebracht wat we ervan verwachtten. Meneer Zinzen heeft 
een welbepaalde opinie over het kolonialisme die hij overal uitdraagt en 
waarin we hem wel gedeeltelijk kunnen volgen. Hij draagt zijn overtui-
ging met scherpe pen en goed gedocumenteerd uit. Zijn visie over ‘onze 
kolonialen’ kan ik na al de contacten die ik met die mensen had evenwel 
niet delen. De werkelijkheid laat zich niet in een politieke overtuiging 
samenvatten. In die zin was de avond eerder een bevestiging van wat we 
over Walter Zinzen wisten dan een blikopener op ‘Congo’.

Welke lezingen zijn er je in het bijzonder bijgebleven?
De avond met Thomas Siffer, die vertelde over zijn wereldreis en zijn 
belevenissen tijdens de tsunami in Phuket, was een topper. Nadien 
hebben we in De Standaard zijn belevenissen in Zuid-Italië gevolgd. 
Wijs, eerlijk en vooral: een voorbeeld van een mens die zijn zekerhe-
den overboord durfde te zetten om te gaan zoeken naar ‘het leven’. 
Ook de avond met Carl De Keyzer is ons bijgebleven. Onbevangen, 
open en recht voor de raap. Weer iemand die vanuit een menselijke 
visie de wereld benadert. We bekijken sindsdien zijn foto’s met andere 

De lezingenreeks Avondklok laat het publiek op een 
ongedwongen manier kennismaken met boeiende 
mensen en hun passie. Soms laten bv’s die we kennen 
van radio en televisie ons in hun ziel kijken. Andere 
keren zijn de sprekers minder gekend, maar blijken 
ze goede vertellers met een onvermoede passie te 
zijn. En elke keer gaan de luisteraars huiswaarts na 
een hartverwarmende en verrijkende avond. Bernard 
Leicher is een trouwe Avondklokbezoeker. Samen met 
zijn echtgenote Roosje kiest hij bij elk seizoenbegin 
met zorg de avonden uit die hij niet wil missen.
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Leen er eens 30! 

Vanaf 2 december tot 11 ja-
nuari kan je het verhuiswerk 
van de bibliotheek helpen 
verlichten. 

Zo kan jij deze winter je huis-
kamer volstouwen met boeken 
en je bewijst er óns een goede 
dienst mee. 

Leen je de boeken vanaf 2 
december, dan hoef je die 
pas tegen 15 februari terug te 
brengen.
Leen je de materalen na 6 
januari, dan mag je die houden 
tot 24 februari.
Naast deze 30 extra-boeken 
kan je ook nog 15 andere ma-
terialen voor een even lange 
termijn meenemen. De ideale 
kans voor een lange winter-
avond met je favoriete film of 
televisiereeks.

Verhuis bib

Hoofdbib wordt 
Noodbib Ter 
Mote

De hoofdbibliotheek (Vanac-
kerestraat) zal van 13 januari 
tot en met 7 februari gesloten 
zijn. De filialen blijven open. 
De noodbib Ter Mote (Deken 
Jonckheerestraat 18) gaat weer 
open op zaterdag 8 februari. 

Samen met deze opening 
introduceert de bibliotheek ook 
de zelfuitleenbalie, waarbij de 
bezoekers zelf hun materialen 
zullen kunnen ontlenen en 
innemen. 

De aanvang van de verbou-
wingswerken is gepland voor 
het voorjaar 2014. De opening 
van de vernieuwde hoofdbi-
bliotheek is voorzien tegen 
eind 2015.

De bib verhuist! · In het kort

Boekenverkoop 
In voorbereiding van de 
verhuis van alle bibliotheek-
materialen en de beschikbare 
ruimte in de noodbib, maakten 
de bibliotheekmedewerkers de 
afgelopen maanden veel tijd 
vrij voor het secuur beoordelen 
van de collectie. Oudere en 
nauwelijks ontleende wer-
ken werden uit de collectie 
gehaald, zodat die niet onnodig 
mee moeten verhuizen.
Bezoekers krijgen de kans 
deze uitgeschreven biblio-
theekwerken aan te kopen. In 
de week van 16 tot en met 21 
december is er in samenwer-
king met Oxfam Bookshop 
Kortrijk een grote boekenverkoop.

· Maandag 16, dinsdag 17 en 
donderdag 19 december: van 
14u00 tot 18u00
· Woensdag 18 en vrijdag 20 
december: van 9u00 tot 20u00
· Zaterdag 21 december: van 
9u00 tot 12u00

De toegang 
is gratis. 

Kostprijs per 
boek: 1 euro

Doewa kerst

De nieuwe Doewa is uit! Kin-
deren zullen zich alvast niet 
vervelen de komende kerstva-
kantie! 

De nieuwe Doewa zal verdeeld 
worden via de scholen en op de 
website kan je binnenkort het 
volledige programma terug-
vinden.

Mediargus wordt GoPress!

De voorbije tien jaar kon wie voor een school-
opdracht of gewoon uit nieuwsgierigheid 
krantenartikelen wou opsnorren, terecht bij 
Mediargus. 
Aan openbare pc’s in de bibliotheek konden 
leden makkelijk oude én recente artikelen uit 
de Vlaamse kranten en diverse tijdschriften 
raadplegen.
De populaire kranten- en tijdschriftenda-
tabank breidt verder uit en krijgt ook een 
nieuwe naam: GoPress!

GoPress biedt een opgefrist zoekplatform en de 
artikelen zijn nu ook geïntegreerd in de catalogus 
van de bibliotheek. Maar voortaan kunnen leden 
van de bibliotheek ook vanop hun computer thuis 
de volledige tekst van de artikelen nalezen.

Hoe kun je zoeken in het krantenarchief van 
de bibliotheek? Ben je in de bibliotheek?
Op het netwerk van de bibliotheek heb je altijd 
toegang tot alle artikelen in GoPress. Zoek een 
artikel en klik gewoon door om het te lezen.
Je kan de kranten raadplegen aan de vaste 
Internetcomputers, maar ook op je eigen laptop 
of smartphone. Ook in de filialen Moorsele en 
Gullegem is er onbeperkt toegang.

Ben je thuis of elders?
Als lid van de bibliotheek kun je ook thuis onbe-
perkt en gratis bladeren in kranten van vroeger 
en nu.
· vraag aan de balie van de bibliotheek je ticket-
code
· als je doorklikt op een artikel wordt gevraagd om 
je aan te melden in ‘Mijn Bibliotheek’
· met de ticketcode kan je nu een Mijn bibliotheek-
profiel aanmaken
· heb je eenmaal een Mijn bibliotheek-profiel 
gemaakt, dan kan je je de volgende keren gewoon 
aanmelden met je e-mailadres en paswoord
· een ticketcode is een jaar geldig, daarna kan je 
een nieuwe afhalen in je bibliotheek
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Chauffeurs gezocht voor 
Mindermobielencentrale

Heb je wat tijd, wil je graag iemand helpen en beschik je over 
een wagen, dan ben jij de persoon die wij zoeken!

“Mariette is 76 jaar. Sinds het overlijden van haar man raakt zij niet 
meer bij haar iets oudere en zorgbehoevende zus. Haar man voerde 
haar vroeger wekelijks op donderdagnamiddag waar ze genoten van 
wat bijkletsen en een potje koffie. Dankzij een vrijwillige chauffeur kan 
Mariette nu één keer per maand naar haar zus.”

“ Pol, een weduwnaar van 81 jaar kookt niet graag en eet nog veel 
minder graag alleen. Dankzij een vrijwilliger wordt hij gevoerd naar 
het WZC in Moorsele waar hij samen met andere mensen met veel 
smaak en een gezellige babbel een maaltijd nuttigt.”

Wat bieden wij
· Een goede ondersteuning van de vrijwilliger
· Een omniumverzekering
· Een kilometervergoeding € 0,35/km

Info
LDC Het Knooppunt 
tel. 056 43 20 80

Samen op de koffie met 
serviceflatbewoner Ter Meersch

Wij zoeken een vrijwilliger om op dinsdag- en/of donderdagna-
middag met een serviceflatbewoner van Ter Meersch, Deken 
Jonckheerestraat 20 in Wevelgem te wandelen naar het WZC 
Elckerlyc, Elckerlycplein 1 in Wevelgem (300 meter ver) en samen 
een koffie te drinken in de bar van het WZC Elckerlyc.

Info
Dienst Thuiszorg van het OCMW, 
Deken Jonckheerestraat 9, 8560 Wevelgem
tel. 056 43 55 00, 
thuiszorg@ocmwwevelgem.be

Hulp bij boodschappen

Kan je zelf niet meer instaan voor het doen van de boodschappen 
en kan je hiervoor op niemand beroep doen?  Dan kan je terecht 
bij de Dienst Aanvullende Thuiszorg van het OCMW.

Info
Dienst Thuiszorg
Deken Jonckheerestraat 9, 8560Wevelgem 
Tel. 056 43 55 00
thuiszorg@ocmwwevelgem.be

In het kort · OCMW · Oudejaarsfeest · Steunactie slachtoffers Filipijnen · Vacature
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In het kort
Vacature
Wij zijn momenteel op zoek naar een 
voltijdse administratief medewerker dienst 
ruimtelijke ordening , stedenbouw en wonen
(niveau c – contractueel).  

Functie-inhoud
· Je ondersteunt één van de gemeentelijke dien-
sten m.b.t. balie, dossierbehandeling, onthaal, 
registreren en versturen van briefwisseling, al-
lerhande secretariaatswerk, opmaak van brieven, 
documenten en nota’s …

Aanwervingsvoorwaarden
· Je hebt een diploma of getuigschrift van het 
Hoger Secundair Onderwijs of daarmee 
gelijkgesteld.
· Je slaagt voor de selectieprocedure

Aanbod
· Een boeiende en gevarieerde functie
· Contract onbepaalde duur
· Bruto maandwedde (aanvangswedde):
  € 1 816,15 
· Interessante verlofregeling
· Extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospi-
talisatieverzekering en fietsvergoeding
· Terugbetaling abonnement openbaar vervoer

Er zal een wervingsreserve aangelegd worden 
met een geldigheidsduur van 2 jaar. 

Selectieprocedure
· Schriftelijke proef en mondelinge proef.

Hoe inschrijven voor deze vacature?
De kandidaatstellingen moeten via een aangete-
kende brief gestuurd te worden aan de heer bur-
gemeester, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem 
of tegen ontvangstbewijs afgegeven te worden 
bij de dienst secretariaat, Vanackerestraat 16, 
8560 Wevelgem.

De uiterste inschrijvingsdatum is 8 januari 2014, 
de postdatum op de briefomslag of de datum 
van ontvangstbewijs dient als bewijs.

Bij te voegen stukken
· Afschrift van een diploma of getuigschrift van 
Hoger Secundair Onderwijs of daarmee gelijkge-
steld.
· Uittreksel uit het strafregister dat niet ouder 
mag zijn dan drie maanden

Alle verdere inlichtingen over deze selectiepro-
cedure in verband met het selectieprogramma, 
weddenschaal en het volledige functie- en com-
petentieprofiel kan je krijgen bij de personeels-
dienst, Lynn Geeraert, tel. 056 43 34 31, 
e-mail: lynn.geeraert@wevelgem.be.

8 december:   Steunactie t.v.v. de 
slachtoffers in de Filipijnen

Op 8 november werden tienduizenden mensen uit de 
Filipijnen het slachtoffer van een verwoestende tyfoon. TV-
beelden confronteren ons met de vele doden, het verdriet 
van de overlevenden, maar ook met het tekort aan voedsel 
en drinkbaar water.

Op zondagmiddag 8 december wordt door de Thaise vrienden 
en Kindia vzw, met logistieke ondersteuning van de Gemeente 
Wevelgem, een etentje georganiseerd. 

Voor 16 euro (voor kinderen tot 12 jaar 8 euro) kun je genieten 
van een verzorgde maaltijd van frietjes met kip of beenhesp. 

De totale opbrengst wordt integraal doorgestort naar de slachtof-
fers van de ramp: een deel rechtstreeks via inwoners uit onze 
gemeente die familieleden hebben in het getroffen gebied, een 
ander deel gaat naar het Rode Kruis Vlaanderen.

Kaarten kun je verkrijgen bij:
Jean-Marie Vandendriessche, Bieststraat 7, Wevelgem - 0479 25 
07 87 
Bernard Deman, Roeselarestraat 191, Wevelgem -  0494 54 49 11
Carine Masselis, Korte Vinkestraat 12, Wevelgem -  0478 32 79 24
of in de gemeentehuizen van Moorsele, Gullegem en Wevelgem.

Helpende handen gezocht! 
Wil je die dag een handje toesteken? Dan kan je hiervoor ook 
contact nemen met één van bovenstaande personen.

Oudejaarsfeest
Dinsdag 31 december 2013 om 18u30

Aperitief met hapjes, feestmaaltijd en een gezellig samenzijn 
tot 1u00.

Deelnameprijs
25 euro (woonachtig te groot-Wevelgem)*
40 euro (niet woonachtig te groot-Wevelgem)*
*dranken bij de maaltijd niet inbegrepen

Waar en vervoer
Porseleinhallen in Wevelgem
Busvervoer mogelijk vanuit Gullegem en Moorsele (5 euro)

Voor wie?
deze avond richt zicht tot mensen die deze avond anders noodge-
dwongen alleen moeten doorbrengen.

Meer info en inschrijvingen
gemeentebestuur Wevelgem: Cel Welzijn
tel. 056 43 35 27, welzijn@wevelgem.be
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01  

zondag
GESCHENKENBEURS 

CADEAUDAGEN
Oxfam wereldwinkels Weelgem

Zaaltje Gemeentehuis
Peperstraat 10

van 10u00 tot 17u00

02  

maandag
Budgetvriendelijke ko-

ken - Berlinda Ovyn
In tijden van economische crisis is 
het toch haalbaar met een beperkt 

budget leuke, smakelijke en eenvou-
dige gerechtjes te bereiden. (i.s.m. 

CC Wevelgem en OCMW Wevelgem)

13u30 in Porseleinhallen - prijs € 17

tickets
cultuurcentrum@wevelgem.be

tel. 056 43 34 95

15  

zondag
Kerstconcert  
Belladonna 

ACW – Davidsfonds-Gezinsbond

Vocaal ensemble met muziek over 
de grenzen heen

Sint-Amanduskerk Gullegem, deu-
ren om 17u30

kaarten
Gerarda Vermander

De Westakker 50
Tel. 056 41 02 26

Mark Gheysen
Peperstraat 22

tel. 056 41 51 36
Christine Lemant

Peter Benoitstraat 25
tel. 056 41 91 95

15  

zondag
Kerstconcert Chapeau 

Concert, Klassieke muziek

In hun kerstconcert brengt het 
Wevelgems a-capella-ensemble 

'Chapeau' een waaier van bekende 
en minder bekende kerstliederen, 
afgewisseld met meerstemmige 

blokfluitstukken en liederen uit de 
Israëlische cultuur.

Sint-Theresiakerk, Wevelgem
Menenstraat 462
8560 Wevelgem

€ 10 (VVK: € 10 / ADD: € 12 
Kinderen t.e.m. 12 jaar: € 5) 

info
chapeau@telenet.be

tel. 0477 32 62 51
chapeauwevelgem.weebly.com

Organisatie:Chapeau

kalender 
december
2013

6-7-8  

FESTEN 
Gregoriusgilde Wevelgem

De zeer respectabele Herman 
Hansen viert zijn 60ste verjaardag 
in familiekring. Het is een vrolijke 

feestelijke bedoening tot zoon 
Christian in zijn speech zijn vader 
van jarenlang seksueel misbruik 
beschuldigt. FESTEN is een knap 
opgebouwd meesterwerk, met 

sterke diepe emoties, met boeiende 
kleurrijke intrigerende personages 

van vlees en bloed. 

CC Guldenberg 
Acaciastraat 1

8560 Wevelgem
Aanvang: 6 en 7 december om 
20u00, 8 december om 17u00

 
tickets

gregorius.reservaties@gmail.com
tel. 0487 15 26 73
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23  

maandag
Kinderfilm: Epic

CC Guldenberg

Nederlands gesproken animatiefilm 
Een tienermeisje wordt getrans-
porteerd naar een diepe bosrijke 

omgeving waar een strijd gaande is 
tussen de krachten van het goede 
en de krachten van het kwade. Ze 
voegt zich bij een groep wezens en 

samen worden ze belast met de 
taak om hun wereld te redden, en 

die van ons.

14u30 in CC Guldenberg  
prijs € 3

Org. CC Wevelgem en De Betere film 

tickets
cultuurcentrum@wevelgem.be

tel. 056 43 34 95 

26  

donderdag
Vlaanderen zingt Kerst 

Davidsfonds Wevelgem

Sint- Hilariuskerk
Grote Markt in Wevelgem om 16u00

Samen kerstzingen met de hele 
familie. Op 100 plaatsen in Vlaan-

deren maar in Wevelgem in de Sint-
Hilariuskerk.

Gratis zangbundel met 22 kerstlie-
deren. 

Een evenement van het Davids-
fonds, waarop iedereen welkom is.

20  

vrijdag
Kerstconcert Jo Vally

Start 20u00
Sint-Hilarius Kerk

Grote Markt 1
8560 Wevelgem
Kaarten: 25 euro

 
info

Nancy Lavaert
tel. 0472 24 65 11

nancylavaert@hotmail.com

30  

maandag
Kinderfilm: The Croods 

CC Guldenberg

Nederlands gesproken animatiefilm 
Een hevige aardbeving zorgt ervoor 
dat holbewoner Grug en zijn familie 
hun vertrouwde omgeving moeten 
achterlaten. Tijdens hun gevaarlijke 
tocht ontmoetten ze een zwerver. 

De hele situatie wordt niet eenvou-
diger wanneer zijn oudste dochter 
ook nog eens valt voor de charmes 

van de vreemdeling.

14u30 in CC Guldenberg  
prijs € 3

Org. CC Wevelgem en De Betere film 

tickets
cultuurcentrum@wevelgem.be

tel. 056 43 34 95

29
zondag

Familiedag 
Spellenclub13

Om 14u00 in
Ten Goudberge

Deken Jonckheerestraat 3
8560 Wevelgem

Open spelnamiddag voor jong en 
oud. De kans om alternatieve gezel-
schapsspelen te ontdekken. Op deze 
spelnamiddag focussen we extra op 
houten spelen en educatieve spelen. 
Er is keuze uit meer dan 400 spelen. 
Er is keuzen uit de gekende, traditio-

nele spelletjes. 

Prijs: € 2,00
€ 5 per gezin

www.spellenclub13.be



20

Colofon verantwoordelijke uitgever Marie De Clerck, schepen, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem, GSM 0475 49 65 53, 

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

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

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

cOntActEER JE GEMEEntE
    Gemeentebestuur
    Vanackerestraat 16
    8560 Wevelgem
    056 433 400

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

@

HUISARTSEN 
Centraal oproepnummer    056 40 47 48
TANDARTSEN 
Centraal oproepnummer    090 33 99 69
De tandarts is beschikbaar in het weekend en op feestdagen van 9u00 tot 18u00
pOLITIEzONE GRENSLEIE
Centraal oproepnummer    056 51 01 11

WAcHtDIEnStEn
deelgemeente Wevelgem
ApOTHEkERS

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

SlUItInGSDAGEn 
BIBlIOtHEEK
De bibliotheek volgt de sluitingsdagen van de gemeente-
lijke diensten. Op dinsdag 24 en dinsdag 31 december is 
de bib wel open in de namiddag van 14u00 tot 17u00.

SlUItInGSDAGEn 
REcyclAGEPARK
Di 24/12, wo 25/12, do 26/12, di 31/12, wo 01/01/2014.

SlUItInGSDAGEn 
GEMEEntElIJKE DIEnStEn
Tijdens de kerstvakantie is de gemeente Wevelgem 
gesloten: van dinsdagnamiddag 24/12 tot en met don-
derdag 26/12, van dinsdagnamiddag 31/12 tot en met 

donderdag 2/01.

SlUItInGSDAGEn cc
Tijdens de kerstvakantie is het cultuurcentrum geslo-
ten: van dinsdagnamiddag 24/12 tot en met donderdag 
26/12, van dinsdagnamiddag 31/12 tot en met donder-
dag 2/01.

OcMW DIEnStEn
De diensten van het OCMW zijn gesloten op woensdag 
25 en donderdag 26 december 2013.

OPEnBARE MARKt
Op woensdag 25 en donderdag 2 januari is er geen 
openbare markt in Wevelgem en Moorsele.

Weekend van vrijdag 19u00 tot maandag 19u00

Week van maandag 19u00 tot vrijdag 19u00

deelgemeenten Gullegem en Moorsele

29/11-1/12 - Ap. De Hoop, Stationstraat 59, Ledegem - 056 50 90 62
6/12-8/12  - Ap. De Hoop, Stationstraat 59, Ledegem - 056 50 90 62
13/12-15/12 - Ap. Decoutere, Karrestraat 40, Moorsele - 056 41 72 89
20/12-22/12 - Ap. Multipharma, Bankstraat 4, Gullegem - 056 41 34 61
27/12-29/12 - Ap. Goethals, Secr. Vanmarckelaan 3, Moorsele - 056 41 11 14

2/12-5/12 - Ap. Goethals, Secr. Vanmarckelaan 3, Moorsele - 056 41 11 14
9/12-12/12 - Ap. Tack-Ghesquiere, Papestraat 10, Ledegem - 056 50 00 05
16/12-19/12 - Ap. Vanderstichele, Rollegemstraat 228, R.-Kapelle - 056 50 66 30
23/12-26/12 - Ap. Popelier, Gullegemsestraat 21, St.-E.-Winkel - 056 50 90 30
30/12-2/01 - Ap. Goethals, Secr. Vanmarckelaan 3, Moorsele - 056 41 11 14

30/11-6/12 - Ap. D’Haeyere, Spoorwegstraat 20A, Lauwe - 056 41 12 20
!m.u.v. 15/12 - Ap. Cossey-Houssin, Grote Markt 44-46, Wevelgem - 056 41 11 13
7/12-13/12 - Ap. Debaere, Roeselarestraat 100, Wevelgem - 056 41 28 46
14/12-20/12 - Ap. Huyghe & Verstraete, Lauwbergstraat 8, Lauwe - 056 40 16 52
21/12-27/12 - Ap. Cossey-Houssin, Grote Markt 44-46, Wevelgem - 056 41 11 13
28/12-31/12 - Ap. Maertens, Menenstraat 295, Wevelgem - 056 40 20 39


