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Overzicht van de verwarmingstoelagen 2014 
en info over het sociaal verwarmingsfonds.

16 800 jaar Guldenbergabdij
Naar aanleiding van 800 jaar Guldenberg- 
abdij staan er heel wat activiteiten op stapel.

21 Wedstrijd en treinreis 
Gent-Wevelgem

Ga met de trein naar de start van  
Gent-Wevelgem. Je kan receptietickets  
winnen met onze creatiewedstrijd.

4800
bezoekers: 

~
Wevelgem Retro Année

Gullegems Ontmoetingsfeest 
Knetter Moorsele
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18 Tekentalent Daphné Luyckx
 Interview11 De bibliotheek verhuist

 Wegwijs in de Noodbib Ter Mote

Weg- en riolerings-
werken

In februari-maart voert aan-
nemer Penninck uit Roeselare 
aanpassingswerken uit aan de 
riolering  op volgende locaties: 
· Ledegemstraat 
Ter hoogte van het bestaande 
pompstation, aan woning nr. 95 
wordt de persleiding vernieuwd 
en wordt er een nieuwe onder-
zoekschouw met terugslagklep 
gebouwd.
· Nonnebosstraat
In de groenzone tussen de  
Fabriekstraat en de Nonnebosstraat 
wordt een overstortconstructie 
gebouwd, zodat bij hoge water-
standen, het water kan afgevoerd 

worden via een nieuwe verbinding 
naar de ingebuisde Tolbeek.
· De Vlasvink – Vinkestraat
Er wordt een nieuw pompstation 
gebouwd ter vervanging van het 
bestaande pompstation rechts 
van de toegang. Samen met deze 
werken wordt 14 m riolering 
heraangelegd in De Vlasvink, en 
wordt een nieuwe doorsteek 
gerealiseerd naar de riolering van 
de Vinkestraat.
Het doorgaand verkeer in de 
Vinkestraat zal door deze werken 
tijdelijk niet mogelijk zijn.
· Verkaveling Vinkestraat
Ter hoogte van de verkaveling 
Vandaele in de Vinkestraat wor-
den in eerste fase de rioleringen 
geplaatst.  

Aansluitend legt aannemer 
Vereecke in opdracht van de 
nutsmaatschappijen kabels en 
leidingen aan. 
Er wordt een parkeerstrook 
uitgevoerd in waterdoorlatende 
betonstraatstenen. De uitvoe-
ringstermijn van de weg- en rio-
leringswerken bedraagt 20 werk-
dagen. Het doorgaand verkeer 
in de Vinkestraat zal door deze 
werken tijdelijk niet mogelijk zijn. 
De nodige verkeerssignalisatie 
wordt geplaatst in overleg met 
de politiezone Grensleie.

Info
• Dienst openbare werken
• tel. 056 43 39 19
• wegen@wevelgem.be

Rechtzetting 
infokrant januari
premie regenwater-
put 2014

In onze infokrant kon je in 
het stuk rond wijzigingen 
milieupremies 2014 lezen 
dat de regenwaterputten die 
geplaatst en gefactureerd 
werden vóór 1/03/2013 
nog gesubsidieerd kunnen 
worden indien de premie 
ten laatste voor 1/12/2014 
ingediend wordt. Dat was 
niet correct. Het gaat voor 
alle duidelijkheid om regen-
waterputten die geplaatst 
en gefactureerd werden 
vóór 1/03/2014.

“HUIS VaN 
VERaNDERING"



Om het nieuwe jaar in te zetten kon je te-
recht in Wevelgem, Gullegem en Moorsele. 
Op zaterdag 4 januari pakte Wevelgem uit 
met een vernieuwd concept "Retro Année". 
Zo'n 1000 aanwezigen genoten in de Porse-
leinhallen van een hapje en drankje terwijl 
"The Ed Sullivan Quartet" voor de muzikale 

noot zorgde. In Gullegem werd naar goede 
traditie het Gullegems Ontmoetingsfeest 
georganiseerd. Bijna 2500 aanwezigen ge-
noten op zaterdag 11 januari van de talloze 
specialiteiten die de lokale verenigingen 
aanboden. 
In Moorsele werden de kerstbomen  

verbrand op zondag 12 januari. Het feest-
gebeuren werd afgesloten met een heus 
vuurwerk, aangeboden door Moorsele 
Onderneemt. Zo'n 1500 aanwezigen zagen 
dat het goed was. 
Wij boden elke bezoeker met plezier een 
consumptie aan!

Terugblik Nieuwjaarsdrink
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Verkiezingen 25 mei 2014
Ben jij er klaar voor?

Op 25 mei 2014 vinden de 
Europese, Federale en 
de Vlaamse verkiezingen 
plaats. alle meerderjarige 
Belgen die voldoen aan de 
kiesvoorwaarden moeten 
die dag naar de stembus.

Kiesgerechtigd
Om kiesgerechtigd te zijn moet je:
• Belg zijn (voorwaarde moet vervuld zijn op 

1 maart 2014)
• de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben (voor-

waarde moet vervuld zijn op 25 mei 2014)
• in de bevolkingsregisters van een Belg-

ische gemeente zijn ingeschreven (voor-
waarde moet vervuld zijn op 1 maart 2014)

• zich niet bevinden in één van de gevallen 
van uitsluiting of schorsing van het kies-
recht (voorwaarde moet vervuld zijn op  
25 mei 2014)

Europese burgers
De andere Europese burgers die in België 
ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters, 
kunnen een aanvraag indienen tot inschrij-
ving op de kiezerslijst. Na registratie als 
kiezer kan je stemmen voor het Europese 
Parlement voor kandidaten op Belgische 
lijsten. Potentiële kiezers werden persoonlijk 
aangeschreven en ontvingen een informa-
tiefolder en aanvraagformulier. Voldoe je 
aan volgende voorwaarden en heb je nog 
geen informatie hierover ontvangen, con-
tacteer dan de dienst burgerzaken:
• je bezit de nationaliteit van een lidstaat  

van de EU (voorwaarde moet vervuld zijn 
op 1 maart 2014) 

• je hebt je hoofdverblijfplaats in een  
Belgische gemeente (voorwaarde moet 
vervuld zijn op 1 maart 2014)

• je bent minstens 18 jaar (voorwaarde  
moet vervuld zijn op 25 mei 2014)

• je beschikt over het stemrecht – je bent 
dus niet geschorst of uitgesloten van het 
stemrecht (voorwaarde moet vervuld zijn 
op 25 mei 2014)

De aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst 
kan gebeuren tot en met 28 februari 2014. 
Het ingevulde en ondertekende aanvraag-
formulier kan ons bezorgd worden via:
• brief naar College van Burgemeester  

en Schepenen, Vanackerestraat 16,  
8560 Wevelgem

• fax 056 43 34 42
• verkiezingen@wevelgem.be 

• dienst burgerzaken, loket 6,  
Vanackerestraat 12, Nathalie Debavelaere

Het is noodzakelijk bij je aanvraag een kopie 
van je identiteitsdocument te voegen.

Na onderzoek wordt de inschrijving op de 
kiezerslijst bevestigd door het College van 
Burgemeester en Schepenen. Vanaf dit  
moment is er stemplicht.

Volmacht
In bepaalde situaties kan je als kiezer  
volmacht geven aan een andere kiezer om in 
je plaats te gaan stemmen. Meer informatie 
hierover en het volmachtformulier vind je:
• www.verkiezingen.fgov.be -> Verkiezingen 

-> Kiezer -> Stemmen bij volmacht
• Dienst burgerzaken, Administratief  

Centrum, Vanackerestraat 12
• verkiezingen@wevelgem.be
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Financiën

Overheidsfinanciën zijn brandend actueel. 
Heel wat lokale besturen moeten zwaar 
ingrijpen in hun personeelsbestand, hun 
dienstverlening afbouwen of hun investe-
ringsritme terugschroeven. De Wevelgemse 
financiële toestand wordt ernstig opgevolgd. 

De keuzes zijn duidelijk:
• De fiscaliteit blijft ongewijzigd. 
De tarieven inzake aanvullende belastingen 
zijn dezelfde als in 2001. De specifieke be-
lastingen worden vereenvoudigd, een aantal 
bedrijfsspecifieke worden afgeschaft en de 
totale opbrengst uit deze belastingen zou 
ongewijzigd moeten blijven.

• Heel wat tarieven worden aangepast. 
Hierbij is rekening gehouden met de kostprijs 
van de dienstverlening en wat in omliggende 
gemeenten aangerekend wordt. De tarieven 
voor materialen en infrastructuur moeten 
bijdragen tot een efficiënt gebruik. 

• De gemeentelijke schuld wordt tijdens de 
legislatuur verder afgebouwd, ook in abso-
lute cijfers. De reserves worden op een  
verstandige manier aangewend.

• Het investeringsritme van de afgelopen ja-
ren wordt aangehouden. De uitdagingen van 
een gemeente op het vlak van rioleringsbe-
leid, mobiliteit, wonen, sport en cultuur blij-
ven talrijk. Investeringen mogen niet zomaar 
doorgeschoven worden naar de toekomst. 
Wij nemen nu onze verantwoordelijkheid.

Wij engageren ons om de diverse voorop-
gestelde groeipaden van ontvangsten en 
uitgaven nauwgezet op te volgen, want wij 
kiezen voor een gespierd beleid.

Dankzij een gezond financieel beleid kunnen 
we verder bouwen binnen onze verschillende 
beleidsdomeinen. Waar gaan we voor?

Woonomgeving
We geven de kans aan de ontwikkeling van 
nieuwe gebieden waaronder Kleine Molen 
en IJzerpoort, maar hebben ook oog voor de 
verbetering van het bestaande woonaanbod 
via een goed gefocust premiebeleid. 
Vergroening is een belangrijk aspect in een 
aangename leefomgeving. Daarom zetten we 
in op zowel kwalitatief groen in de buurt als 
de groene slingers doorheen de gemeente. 

Economie 
De bedrijventerreinen in Wevelgem zijn van 
belang voor de tewerkstelling en de welvaart. 
De bedrijventerreinen Wevelgem-Zuid en het 
oude gedeelte van de industriezone Gulle-
gem-Moorsele zijn, met ondersteuning van 
Vlaamse middelen, aan revitalisering toe.

Tijdens de gemeenteraad van 
13 december 2013 werden de plannen 
voor de volgende legislatuur goedgekeurd 
en kunnen we dus aan de slag.

Wij willen je eerst en vooral bedanken 
voor je inbreng. Want deze plannen zijn 
er niet zomaar gekomen. Dankzij een 
voortraject hebben wij je vorig jaar zoveel 
mogelijk proberen te betrekken. 

Zo bevraagden we 1738 inwoners over 
verschillende aspecten van onze 
gemeente aan de hand van een enquête. 
Misschien was jij één van hen. In de  
zomermaanden kon je je tijdens ver-
schillende evenementen onderdompelen 
in onze plannen. Aan ons eendjeskraam 
kon je je mening kwijt over verschillende 
beleidsdomeinen. In het najaar hebben 
we je uitgenodigd om je beleidsdorst te 

lessen in onze verschillende praatcafés. 
Daarbij hebben ook heel wat adviesraden 
en eigen personeelsleden hun steentje 
bijgedragen.
 
Jij hebt gesproken, wij hebben geluisterd. 
Dit beleidsplan is het resultaat en wij zijn 
er trots op. We staan dan ook te popelen 
om samen met en vooral ook voor jou uit  
te voeren! 

ONs BELEIDspLaN Is aF!
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Duurzaamheid 
Duurzaamheid is een centraal thema. Het 
beperken van de CO2-uitstoot is van groot 
belang. Dit gebeurt zowel via sensibilisatie als 
via gerichte ingrepen in de eigen infrastruc-
tuur.

Drie centra, 
drie maal een 
kloppend hart
Wevelgem bestaat uit drie belangrijke 
deelgemeenten, met een eigen dynamiek. 
Daar willen we verder aan bouwen en ook de 
dienstverlening in elke gemeente verzekeren.

Mobiliteit
We kiezen volop voor het STOP-principe: 
Stappen en Trappen voorop als verplaat-

singsmiddelen. Dit zal op heel wat manieren 
aangemoedigd worden. Als fiets- en wielerge-
meente worden gerichte acties ondernomen 
ten behoeve van de fietser.

Veiligheidsbeleid
Bovenlokale structuren garanderen onze veilig-
heid. De politiezone Grensleie en de brandweer 
worden optimaal ingezet en ondersteund. 

Wonen, economie en duurzaamheid Maart
Het centrum en mobiliteit April

Veiligheid en ontwikkelingssamenwerking Mei
Verenigingsleven, cultuur, bibliotheek Juni

Sport, jeugd, toerisme Juli-Augustus
Onderwijs en dienstverlening September

OCMW Oktober

In de komende infokranten gaan wij telkens dieper 
in op één of meerdere beleidsitems:
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Ontwikkelings- 
samenwerking
Wij willen een loyale partner zijn in de vele 
samenwerkingsverbanden binnen de regio. 
Wevelgem werkt aan een wielerband door 
samen te werken met gemeenten waar ook 
de aankomstplaats is van een belangrijke 
wielerwedstrijd. Inzake Noord-Zuid wordt een 
breed beleid gevoerd, waarin naast projec-
tensteun ruim plaats is voor sensibilisatie.

Verenigingen en 
vrijwilligers
Gemeenschapsvorming is in Wevelgem 
levendig en kent heel wat geestdrift. De ge-
meente blijft haar rol hierin opnemen en wil 
verder op stap gaan met de vele vrijwilligers.

Cultuur 
Het Cultuurcentrum blijft zowel kwantitatief 
als kwalitatief een sterk aanbod voorzien: 
muziek, theater en humor, familie- en school 
voorstellingen, uitgebreid vormingsaanbod 
en  tentoonstellingen. Ook kunst- en cultuur-
educatie willen wij niet vergeten.

Bibliotheek 
Een nieuwe en verruimde bibliotheek verrijst 
op uit zijn oude  contouren. De bibliotheek 
van de toekomst, dat is ons doel!

sport
We willen je aan het sporten zetten: infor- 
meren omtrent de clubwerking, een laag-
drempelig aanbod aan basisporten en de  
klassieke lessenreeksen. Vanuit een geest van 
samenwerking wordt een aanbod gecreëerd 
voor kansengroepen: mensen met een  
beperking, obese kinderen, kansarmen. 

Jeugd
De ondersteuning van het jeugdwerk, waar-
onder de vakantiewerking, en de jeugdhuizen 
wordt gegarandeerd en zelfs opgewaardeerd. 
Bijzondere aandacht is er voor de kwaliteit 
van de jeugdlokalen.

Toerisme
Wevelgem wil mee zijn rol spelen binnen het 
attractieve kader van de Leiestreek. Toerisme 
als aantrekkingspool is bij uitstek een streek- 
verhaal.

Onderwijs
Wij zorgen voor alle scholen voor een gepast 
aanbod inzake fiets- en milieueducatie… 
De eigen gemeentelijke basisschool en het 
verstrekken van lokaal kunstonderwijs blijven 
zekerheden.

Dienstverlening:  
een heldere  
organisatie
Wij willen onze personeelsleden zo efficiënt 
mogelijk inzetten om een goede dienstverle-
ning te garanderen. Efficiëntie, eenvoud en  
doelgerichtheid, daar gaan we voor. 
Wij willen de krachten bundelen met het 
OCMW om teen efficiënt sociaal beleid te 
realiseren.
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Infosessies ouderen
Medisch begeleid sterven en vroegtijdige zorgplanning i.s.m. 
Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen. 

Sterven maakt deel uit van het leven, maar stilstaan bij de dag 
en de manier waarop we zelf zullen sterven, gaan we liefst uit 
de weg. Toch doen we er goed aan om stil te staan bij de manier 
waarop ons leven kan eindigen. Deze voordracht schetst de 
verschillende mogelijkheden waarop we kunnen begeleid worden 
tijdens onze laatste levensfase: wel of niet kiezen voor een levens-
verlengende behandeling, mogelijkheden van pijn- en symptoom-
bestrijding, euthanasie, palliatieve sedatie … Daarnaast is deze 
voordracht ook een oproep om tijdig na te denken over de zorg 
die we wensen, om met anderen te overleggen over de manier 
waarop we willen sterven en dit ook schriftelijk vast te leggen.

• dinsdag 11 februari 2014
CC Guldenberg, Acaciastraat 1, Wevelgem 
19u30 tot 22u00

• woensdag 19 februari 2014
Lokaal dienstencentrum Het Knooppunt  
Gulleheemlaan 20, Gullegem 
14u00 tot 16u30

• woensdag 26 februari 2014
OC De Stekke, Sint Maartensplein 12, Moorsele 
14u00 tot 16u30

Info
• Cel welzijn
• Vanackerestraat 16, Wevelgem 
• tel. 056 43 35 27
• welzijn@wevelgem.be
• gratis inschrijven kan tot uiterlijk de maandagvoormiddag van   
    de week waarin de sessie plaatsvindt.

Deze infosessie is een initiatief van de gemeentelijke ouderen-
raad i.s.m. het gemeentebestuur en OCMW Wevelgem en het SEL 
(samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg).

Op zoek naar schoolfoto's!
We zoeken zoveel mogelijk oude en nieuwe klasfoto's van de 
lagere school in Moorsele (jongensschool, meisjesschool en de 
vroegere gemeenteschool).

Info
• Lut Vanoverberghe, Secr. Vanmarckelaan 49 
• tel. 056 41 34 87
• De originele foto's worden ingescand en direct teruggegeven.

Grote Recupel-inzamelactie 
oude elktro
Recycleer je mee voor een mooiere wereld?
Wedden dat je thuis nog oude elektro-apparaten hebt die je niet 
meer gebruikt? Breng ze naar Recupel tijdens onze grote inzamel-
actie. Als de toestellen stuk zijn, recycleren we ze op een correcte, 
milieuverantwoorde manier. Werken ze nog en/of zijn ze niet be-
schadigd, dan brengen we ze naar de kringloopwinkel. Die geeft 
ze een tweede leven. Kijk alvast even rond in jouw woonkamer,
kelder, garage of tuinhuis. Je vindt beslist nog afgedankte elektro-
apparaten.

Info
• zaterdag 1 maart 
• 13u00 tot 17u00
• parking Deken Jonckheerestraat-Klooster, 8560 Wevelgem
• www.recupel.be/inzamelactie

Kortverblijf tijdens de vakantie-
periode in woonzorgcentrum 
Elckerlyc
Het centrum voor kortverblijf Elckerlyc beschikt over 3 woon-
gelegenheden, waarvan één in een beveiligde woongroep voor 
mensen die lijden aan dementie en/of onrustig gedrag. De woon-
gelegenheden zijn volledig uitgerust, en er kan gebruik gemaakt 
worden van de gemeenschappelijke ruimtes. 
Tijdens de vakantieperiode kan je opvang in kortverblijf  
reserveren voor hulpbehoevende mensen die anders door  
mantelzorgers thuis worden verzorgd. Als je de zorg voor een 
oudere op je neemt en nood hebben aan een ‘adempauze’ of een 
welverdiende vakantie, krijg je hierdoor de gelegenheid om er 
eens met een gerust hart tussenuit te gaan.

Kandidaat-bewoners kortverblijf en hun mantelzorgers worden 
aangeraden snel te reserveren zodat, waar nodig en mogelijk, de 
vakantieperiode kan overbrugd worden. Wij houden de vakantie-
maanden juli en augustus vrij tot 15 april 2014 voor 65-plussers 
van Wevelgem die nog thuis wonen.

Info
• Sociale dienst woonzorgcentrum Elckerlyc
• Emilie Vandenheede
• Elckerlycplein 1, 8560 Wevelgem
• tel. 056 43 55 20
• emilie.vandenheede@ocmwwevelgem.be
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Verwarmingstoelage 2014

Op 1 januari 2014 ging een nieuwe 
verwarmingsperiode van start. Net 
zoals voorgaande jaren is het mogelijk 
om onder bepaalde voorwaarden een 
premie aan te vragen via het OCMW.

Mensen die voldoen aan één van de 
basisvoorwaarden kunnen aanspraak 
maken op een verwarmingstoelage:
• Je bent gerechtigd op een verhoogde 

tegemoetkoming van de ziekte- en  
invaliditeitsverzekering: RVV-statuut 
of OMNIO-statuut en het inkomen 
van je huishouden is lager of gelijk 
aan de voor de categorie 2 vastge-
stelde grenzen.

• Je hebt een begrensd inkomen: het 
jaarlijks bruto belastbaar inkomen 
van het gezin is lager of gelijk aan  
€ 16.965,47 verhoogd met € 3.140,77 

per persoon ten laste.
• Je hebt een schuldenoverlast: je 

geniet van schuldbemiddeling of 
collectieve schuldenregeling en het 
OCMW heeft vastgesteld dat je de 
verwarmingsfactuur niet kan betalen.

Je dient een aanvraag in bij het OCMW 
binnen de 60 dagen na de levering.

Het OCMW behandelt de aanvragen 
voor de verwarmingstoelage voor 
personen die tot één van de vermelde 
categorieën behoren en gaat verder na 
of alle voorwaarden zijn voldaan. 

Je moet volgende documenten aan 
het OCMW voorleggen: 
• leveringsbon of factuur
• identiteitskaart

• recentste aanslagbiljet van de  
personenbelasting

• voor huiseigenaars: laatste aan- 
slagbiljet onroerende voorheffing.

Info
• OCMW
• Caroline Maes
• Deken Jonckheerestraat 9 

8560 Wevelgem
• tel. 056 43 55 00 
• Open dinsdagnamiddag 

van 14u00 tot 17u30

Extra info over de stookoliepremie 
kan je vinden op:
• www.verwarmingsfonds.be
• www.mineco.fgov.be

Om tegemoet te komen aan de prijsstijging van de petroleumproducten werden een aantal maatregelen  
genomen. O.a. de verwarmingstoelage zoals die reeds een aantal jaar bestaat, blijft ook in het nieuwe jaar van 
kracht. Deze premie wordt toegekend aan personen en gezinnen die verwarmen met huisbrandolie of stookolie, 
verwarmingspetroleum of bulk-propaangas. De maximale toelage bedraagt € 210 voor maximum 1.500 liter.
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Welkom in bibliotheek Ter Mote
Bibliotheek Wevelgem kijkt ambitieus naar de toekomst. De 
hoofdbibliotheek in de gemeentelijke hovingen wordt verbouwd 
en heringericht tot een moderne ontmoetings- en belevings-
ruimte. Ondertussen hoeft niemand zijn bib te missen. Het 
voormalige rusthuis Ter Mote werd met eenvoudige middelen 
ingericht tot een knusse en verrassende noodbibliotheek.  
Welkom in ons huis van verandering!

Opening bib op za 8 februari
Op vraag van vele bezoekers werden de openingsuren aangepast! 
maandag 13u30 – 19u30
dinsdag 13u30 – 19u30
woensdag  9u00 – 12u00 en 13u30 – 19u30
donderdag 13u30 – 19u30
vrijdag 9u00 – 12u00 en 13u30 – 19u30
zaterdag  9u00 – 12u00

Bibliotheek Ter Mote, Deken Jonckheerestraat 18, 8560 Wevelgem



Huis van verandering



Zowat de volledige collectie van  
de bibliotheek in de Vanackerestraat staat 
ter beschikking in de tijdelijke bibliotheek 
Ter Mote. 

De gelijkvloerse en de eerste verdieping 
van het vroegere rusthuis werden  
heringericht en nodigen uit tot een  
verrassende zoektocht in de bibliotheek.

In de inkomhal van de bibliotheek kun je aan 
de zelfuitleenbalie (zie kader) je uit-
leningen en innames registreren. Aan de 
infobalie zijn er altijd medewerkers in de 
buurt die je graag naar de gewenste afdeling 
loodsen of je helpen bij het zoeken naar het 
antwoord op je vraag.

Op de gelijkvloerse verdieping vind je 
romans, kinder- en jeugdboeken, spel- 
materialen, stripverhalen, muziek-cd’s, speel-
films en tv-series. Je vindt er ook de internet-
pc’s en de toiletten.

Je kan zowel met een lift als met een trap 
naar de eerste verdieping.

Op de eerste verdieping vind je alle 
informatieve boeken. Ze staan geordend 
volgens het ZIZO-schema. Met behulp van 
kleuren en pictogrammen vind je makkelijk 
de ruimte met de boeken die je zoekt.

Op deze verdieping kun je ook de kranten 
en tijdschriften en de boeken over streek-
geschiedenis raadplegen.

INTERNET

Gelijkvloerse 
verdieping

ingang
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De zelfuitleen-
balie
Bezoekers van de biblio-
theek kunnen voortaan zelf 
hun innames en uitlenin-
gen registreren aan de 
zelfuitleenbalie. Er is ook 
een betaalautomaat voor 
zowel cashbetalingen als 
betalingen via Bancontact.
De zelfuitleenautomaten 
zijn erg handig en makkelijk 
voor de bezoekers. Ze ga-
randeren snelle bediening, 
optimale beveiliging en 
discrete behandeling. 
Uiteraard is er altijd een 
medewerker in de buurt 
die de nodige uitleg of hulp 
kan verstrekken. 

Online 
verlengen 
Steeds meer bezoekers 
maken gebruik van de 
mogelijkheid om online 
bibliotheekmaterialen te 
reserveren of de uitleen-
termijn van ontleende 
materialen te verlengen. 

Probeer het ook eens!
• ga naar de homepagina 

van de bibliotheekcata-
logus (http://wevelgem.
bibliotheek.be/)

• klik bovenaan rechts op 
Verleng / Mijn Bib

• tik vervolgens het 
nummer van je biblio-
theekpas of je rijksre-
gisternummer (zonder 
interpunctie!) en je 
geboortedatum (dd/
mm/jjjj – bijvoorbeeld: 
08/02/1985) in. 

• Tip: vanaf 4 februari kan 
je je geboortedatum 
vervangen door een 
paswoord!

• vanaf dit scherm kun 
je o.a. je e-mailadres 
aanpassen, je materi-
alen verlengen of een 
boodschap naar de 
bibliotheekadministratie 
sturen.



DOEWA

Vind je ook niet dat ik er 
wat bleekjes uitzie? Wel, 
ik heb wel zin in een leuk 
kleurtje. En jij kan mij 
helpen. In Doewa staat 
een fantastische kleur-
wedstrijd. Geef mijn vacht 
een superformidastisch 
kleurtje.

Hallo, ik ben je  
nieuwe Doewa-vriend. 

Samen gaan we heel wat leuke dingen 
beleven. In de krokusvakantie bijvoor-

beeld. Je kan je uitleven tijdens de leuke sport- 
activiteiten. Of genieten van een leuke  

film in het Cultuurcentrum! 
Je ontdekt het allemaal in de gloednieuwe Doewa, 

die je krijgt op school of kan vinden op 
www.wevelgem.be/doewa. 

Tot binnenkort!



҅Onze gemeente zonder vrij-
willigerswerk is ondenkbaar҆

Wevelgem bruist van de 
vrijwilligers. Niet alleen in het 
verenigingsleven, maar ook in 
de hulpverlening, het gemach-
tigd verkeersopzicht en het 
buurtwerk. Onze gemeente 
zonder vrijwilligerswerk is 
ondenkbaar. We nodigen je 
daarom vrijdag 7 maart uit op 
de receptie voor de actieve 
vrijwilligers uit Gullegem, 
Moorsele en Wevelgem. 

Bedankingsreceptie
Ben jij actief als vrijwilliger in 
een vereniging? Ben jij vrijwillig 
geëngageerd in een dienst of ad-
viesraad van de gemeente of het 
OCMW? Jong en oud, ervaren of 
groentje, elke actieve vrijwilliger 
is van harte welkom. 

Trek gerust trui  
of uniform van je  
vereniging aan!

Nieuw jasje
Voor de 3e editie kiezen we een 
receptieformule. We trakteren 
met drankbonnen en voorzien 
een klein broodhapje. 
De zaal van OC De Stekke wordt 
alternatief aangekleed met licht, 
passend meubilair en enkele 
animatie-acts. 

Inschrijven
• www.wevelgem.be/vrijwil-

ligersbedanking. Je kan 

individueel of per vereniging 
inschrijven. Geef een contact-
persoon op en de namen van 
de vrijwilligers uit jullie ver- 
eniging die aanwezig zullen 
zijn. 

• inschrijvingsformulier vind je 
aan de balie van de gemeen-
tehuizen, de sporthallen, het 
cultuurcentrum en de ont-
moetingscentra of een filiaal 
van onze plaatselijke biblio-
theek. 

Je kan inschrijven tot maandag 
3 maart, 12u00. 
Het toegangsticket wordt  
opgestuurd. 
De receptie start vanaf 16u30 en 
loopt tot 22u30. Kom langs  
wanneer het je best past. 

Info
• Vrijdag 7 maart 2014
• Doorlopend van  

16u30 tot 22u30
• OC De Stekke  

Sint-Maartenplein  
Moorsele

• € 1/pp., inschrijven
• tel. 056 433 483
• vrijwilligersbedanking@ 
        wevelgem.be
• www.wevelgem.be/ 
        vrijwilligersbedanking

In de infokrant 2010-2011 zetten wij telkens een vrijwilliger in de kijker. Herinner je je deze mensen nog?
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1. Stichting Cisterciënzerabdij
In 1214 werd een cisterciënzerabdij gesticht in Moorsele door Marga-
retha van Guines, burggravin van Kortrijk. Omstreeks 1241 verhuisde 
de abdij naar Wevelgem. De abdij kwam onder bescherming van 
paus Innocentius IV en kende meteen een grote bouwdrift. Er werden 
verscheidene gebouwen opgetrokken en al in 1256 was de eerste 
abdijkerk voltooid. Nieuwe projecten volgden elkaar snel op: een 
slaapplaats voor religieuzen, een abdijmolen op de weg naar Kortrijk, 
een kloosterhoeve, een infirmerie, een slaapzaal, een kloosterpoort…

2. Crisis
Door oorlog werd de abdij fel beschadigd in de 14e eeuw, er moesten 
zware belastingen worden betaald, kloostereigendommen werden 
ontvreemd. Bovendien was er een ernstige crisis in het geloofsleven. 
De Orde van Cîteaux had het moeilijk om het toezicht op het klooster-
leven in stand te houden. Aan dit verval kwam in Wevelgem een eind 
door de krachtige hervormingsbeweging vanaf 1542.

3. Beeldenstorm
In de tweede helft van de 16e eeuw was er in de Nederlanden zware 
onenigheid tussen de katholieken en de protestanten. De Beelden-
storm woedde ook hevig in Wevelgem. Op 14 augustus werd de abdij 
bestormd. In de kerk vernielden de Geuzen de heiligenbeelden, sloop-
ten de altaren, sloegen het sacramentshuis aan diggelen en dreven de 
spot met hosties en de Heilige Olie. In 1572 gingen de kloosterzusters 
op de vlucht naar het begijnhof in Kortrijk.
In 1578 werd de abdij andermaal in oorlogsgeweld betrokken door 
plunderende, muitende Schotse huurlingen. Zelfs de vloeren, muuran-
kers en de natuurstenen deur- en vensteromlijstingen werden geroofd 
of als puin weggevoerd. De gebouwen werden in brand gestoken. De 
kloosterzusters vluchtten naar de refuge, hun vluchthuis in Kortrijk.

4. Wederopbouw
Pas rond het jaar 1600 kon de heropbouw van de abdij beginnen. 
Het klooster, de hoeve en de kapel verrezen uit hun as; voor de kerk 
was geen geld. Maar de miraculeuze genezing van een kloosterzuster 
maakte van de Guldenbergabdij een bedevaartsoord waardoor de in-
komsten groeiden en de gebouwen verder verfraaid konden worden.
In 1561 kwam de abdij, via de adellijke familie de Landas, ook in het 
bezit van de relikwie van de H. Doorn, die nu in de Sint-Hilariuskerk 
bewaard en vereerd wordt.

5. Hoogtepunt
Het absolute hoogtepunt van haar macht bereikte de Guldenbergabdij 
onder abdis Augustina Peuterman (1727-1769). Er kwam nieuw kerk-
meubilair, een marmeren vloer in de kerk en in de kloostervertrekken, 
marmeren schoorstenen en gesculpteerde lambrizeringen, nieuwe 
brandglasramen, een nieuw kerkorgel … Zij bouwde ruime slaapver-
trekken, een keuken, een refter, een portiershuis en, in 1743, de mo-
numentale westpoort met een klassiek fronton met haar wapenschild. 
Ze slaagde erin de heerlijkheid van Wevelgem aan te kopen, waardoor 
ze ‘Vrouwe van Wevelghem’ werd en hierdoor niet alleen de geestelijk 
maar ook de wereldlijk gezag kreeg.

6. Teloorgang
Bij het overlijden van Augustina Peuterman zag de Guldenbergabdij 
er prachtig uit. In 1794 veroverden de Franse legers onze gewesten. 
Op 27 april namen Parijze huzaren de gemeente in en algauw volgden 
de plundering van kerk en klooster en de verbeurdverklaring van alle 
kerkelijke goederen. In opdracht van Alberica de Madre, de laatste 
abdis van Guldenberg (1788-1797), gingen de 36 laatste kloosterlingen 
uiteen, doken onder en namen een deel van de kostbare bezittingen 
mee. Het kloostercomplex werd als Nationaal Domein te koop gesteld 

Je hebt je ongetwijfeld al afgevraagd wat het logo van onze gemeente voorstelt? Het schild is een knip-
oog naar de Guldenbergabdij. Deze cisterciënzerinnenabdij stond bijna zes eeuwen lang aan de linker-
oever van de Leie ten westen van de Lauwestraat.

GULDENBErG 
1214 - 2014
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en ging voor een prikje van de hand. De abdijgebouwen werden in 
de periode 1802-1809 afgebroken. De verschillende bouwmaterialen 
werden hergebruikt in andere gebouwen.

7. De abdij leeft!
De abdij is verdwenen, maar talrijk zijn de herinneringen aan haar rijk-
dom en haar belang voor de gemeente Wevelgem:
De hoevegebouwen (m.u.v. de woonhuizen) en de onmiddellijke 
omgeving van het Kloosterhof, met name de omwalling, de platanen-
dreef, de moestuin en de omliggende weilanden zijn beschermd als 
dorpsgezicht (op 22 april 1994).

8. Waardevolle cultuurhistorische herinneringen en kunstzinnige 
voorwerpen, o.a.: De relikwie van de Heilige Doorn, het schilderij De 
Lanssteek (1766), het portret van de voorlaatste abdis Caroline de 
Patin (1769-1784), een schilderij van de abdij zoals die er uitzag net 
voor de afbraak, jaartallen en blazoenen ingekerfd in oude balken of 
verweerde muurstenen, een bijzonder kunstzinnig zilveren Lieve-
Vrouwebeeld (1619), een pixis uit 1727, een groot aantal godsdien-
stige boeken.

Het is precies 800 jaar geleden dat in 
Moorsele, nabij de hoeve Ter Coutere een 
cisterciënzerinnenklooster werd gesticht. 
Het was een stichting gegroeid uit de abdij 
van Cîteaux (in het Latijn Cistercium) in 
Bourgondië, vandaar de moeilijke naam 
"cisterciënzer".
Omwille van die 800 jaar wilde een klein maar 
gedreven comité de lezer in kennis stellen 
van ongeveer 6 eeuwen Guldenberggeschie-
denis. Daarom in een notedop een historisch 
overzicht én een programma van activiteiten 
rond het cisterciënzerwezen in Moorsele, in 
Wevelgem en in Zuid-West-Vlaanderen.

17

Programma van festiviteiten voor 
het jubileumjaar “Guldenberg 1214”

Zo 23 februari
Opening van het cisterciënzerabdijjaar
10u00: Plechtige mis in de Sint-Martinuskerk te Moor-
sele, voorgegaan door abt Manu Vanhecke, Sint-Six-
tusabdij, Westvleteren. De mis wordt opgeluisterd door 
het Sint-Lutgardiskoor uit Moorsele. 
11u15: Feestelijke openingszitting  “800 jaar Cisterci-
enzers”, OC De Stekke in Moorsele. Gelegenheidstoe-
spraak door Jan Van Acker, historicus Abdijmuseum ten 
Duinen, Koksijde.

Do 20 maart
Voordracht door Philippe Despriet: “De abdij van 
Groeninge”
Georganiseerd door Archeologie Zuid-West-Vlaanderen 
en Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring 
Kortrijk. Toegang gratis.

Zo 13 april
De abdijen tijdens de Groote oorlog
Dagreis langs Laon, Chemin des dames, Prémontré, 
Vauclair,… 
Georganiseerd door Archeologie Zuid-West-Vlaanderen

Zo 27 april van 13u00 tot 18u00
Erfgoeddag: langs sporen van de Guldenbergabdij
Bezoek aan het Hof Ter Couter (Moorsele), ‘t Goed te 
Wynckele (Gullegem) en Hof Ter Marrem (Wevelgem).
Georganiseerd door Erfgoedcel m.m.v. de heemkringen 
Wibilinga en de Meiboom.

Activiteiten van het najaar komt aan bod in de infokrant 
van mei.

Werkgroep: F. Bonte, L. Corne, Ph. Despriet, H. Ghes-
quiere, L. Vanhove, L. Vanoverberghe, L. Vervenne 
(coördinator). 

Info
• secretariaat Archeologie Z.-W.-Vlaanderen 
• Fabienne Vanderghinste
• Filips van de Elzaslaan 4, 8500 Kortrijk
• tel. 056 22 21 99
• fabienne.vanderghinste@belgacom.net



Tekentalent Daphné Luyckx exposeert
Interview

Hoe ontstond je passie 
voor kunst?
Vanaf het derde kleuterklasje ging ik 
al naar de tekenschool. Ik was vooral 
gek op striptekeningen en leerde de 
kneepjes van het vak bij Peter Brutin. 
Het klinkt niet origineel, maar ik was 
een grote fan van ‘Jommeke’. Later ging 
dat over in ‘Soda’ of ‘Samber’. Ik wilde 
echt striptekenares worden. Toen ik 
uiteindelijk aan Sint-Lucas in Gent ging 
studeren, werd de opleiding stripteke-
nen daar net afgelast. Het werd dan 
maar illustraties. Dat bleek uiteindelijk 
wel een fantastische opleiding, met een 
grote verscheidenheid aan opdrachten: 
boekillustraties, posters,… Meestal 
moesten we een thema volgen en dat 
lag me wel. Maar in het vierde jaar 
werden we vrijgelaten. Daardoor moest 
ik op zoek naar mijn eigen thema. Dat 
verliep eerst vrij moeilijk. Maar beetje 
bij beetje vond ik mijn weg. Ik werk nu 
vooral met houtskool en keramiek.

Vanwaar de interesse 
voor keramiek?
In Lissabon bezocht ik het nationaal 
museum van de Azulejo. Azulejos zijn 
de beroemde Portugese tegeltjes waar 
prachtige gebouwen werden mee 
versierd, handgeschilderd en erg kleur-
rijk. Een panorama van de stad maakte 
een grote indruk op mij en het begon 
te kriebelen om zelf met keramiek te 
beginnen. 

Om eerlijk te zijn was ik vroeger erg 
slecht met keramiek (lacht). We kregen 
dat maar drie uur per week in het mid-
delbaar en had er toen echt geen voe-
ling mee. Ik had ook te warme handen, 
wat rampzalig is als je met klei bezig 
bent. Maar dat is ondertussen helemaal 
veranderd. Het zelf maken van kera-
miek is steeds een experiment. Ik begin 
met een tekening op droge klei, schilder 
die bij en dan gaat alles in de oven. 
Daarna gaat het zelfgemaakte glazuur 
erover en kan het keramiek de laatste 
keer de oven in. Keramiek is meestal 
minder populair in de kunstwereld en 
dat is jammer. Mensen vinden het mis-
schien te oubollig of te ambachtelijk? 
Maar ambacht en kunst gaan voor mij 
samen. Zonder je medium te beheer-
sen kan je toch moeilijk een kunstwerk 
maken. 

Er zit geen kleur in je 
werk, een bewuste 
keuze?
Ik werk het liefst met houtskool en dan 
is het logisch dat je werken zwart-wit 
zijn. Maar dat is zeker niet minder 
interessant dan kleur. Er zijn ontzettend 
veel schakeringen zwart waar ik graag 
mee speel. Het doel van mijn experi-
menten is om de specifieke warmte en 
sfeer van houtskool over te brengen op 
keramiek.

Vanwaar 
die passie 
voor de na-
tuur?
Ik ben altijd gefas-
cineerd geweest 
door bergland-
schappen. Foto’s 
van bergen in boe-
ken, brochures of 
gewoon van men-
sen op reis hebben 
mij altijd geïnspireerd. Het vreemde is 
dat ik tot voor deze zomer nog nooit een 
berg van nabij zag. En al mijn vrienden 
bleven mij maar pushen om de natuur 
in te trekken en ze zelf te gaan bekijken. 
Ik ben dan maar bescheiden begonnen 
met een trip naar de Ardennen. Aan de 
hand van oude reisbrochures ging ik op 
zoek naar de mooiste uitzichten. En toen 
werd het tijd voor het echte werk. Deze 
zomer trok ik tien dagen door de Franse 
Alpen met mijn camera in aanslag. Ik 
kwam thuis met stapels foto’s, maar die 
bleven uiteindelijk gewoon liggen. En dat 
terwijl ik wel meteen aan het werk ging 
met de foto’s van een vriendin die naar 
IJsland was geweest. 

Ik ontdekte op dat moment dat ik 
eigenlijk een filter nodig heb om een 
landschap te vatten in mijn werk. De 
zelfgemaakte foto’s waren te realistisch 
voor mij, ik kon er geen verhaal bij ver-
zinnen want ik was er zelf geweest. 

Daphné Luyckx (1987) woont in Moorsele en geeft les in het 
atelier voor Schone kunsten in Wevelgem. Ze is volop bezig 
met haar eigen kunst, tekeningen en keramiek. In februari 
opent haar tentoonstelling samen met Matthias knockaert en 
Peter Lagast. We hadden een gesprekje met haar.
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Tekentalent Daphné Luyckx exposeert
Interview

Het was gewoon de werkelijkheid. Het 
valt ergens te vergelijken met het ver-
schil tussen een boek en een film. Een 
boek nodigt je uit om zelf een wereld te 
scheppen, terwijl een film je een wereld 
toont. Ik maak liever mijn eigen verhaal 
op basis van een mysterieus beeld. 

Wat mogen we ver-
wachten op de tentoon-
stelling?
We zijn met drie. Ik toon enkel tekenin-
gen. Matthias Knockaert is een collega 
uit Brugge. Hij creëert intrigerende 
beelden op groot formaat. Vaak in 
olieverf, maar ook met andere media 
op doek. Hij schildert op groot formaat 
en met kleuren in tegenstelling tot mijn 
kleine formaten in zwart-wit. Toch pas-
sen onze werken wonderwel bij elkaar 
qua sfeer. Peter Lagast is dan weer een 
kennis van Matthias. Zijn sculpturen be-
staan vooral uit collages en assemblage 
uit polyester. 

Je geeft les in Wevel-
gem en in Brugge. Nog 
genoeg tijd voor eigen 
werken? 
Jazeker. Ik hou ervan les te geven, uit-
eindelijk ben ik elke dag bezig met wat 
me meest passioneert. Ik geef nu ook 
voor het eerst een initiatie tekenen voor 
een breed publiek i.s.m. het cultuur-
centrum Wevelgem. We werken met 
potlood, houtskool en inkt. Iedereen die 
met tekenen wil beginnen is welkom op 
3 februari in OC de Cerf. Kortom ik hou 
van lesgeven. Maar misschien is het 
wel een verre droom om helemaal los 
te komen van alle verplichtingen. Mis-
schien moet ik wel op een berg  gaan 
wonen zodat ik helemaal mijn ding kan 
doen (lacht).

We wensen je veel succes met je droom 
en de tentoonstelling!

Expo Jong en Beeldend 2014
Daphné Luyckx, Matthias Knockaert 
en Peter Lagast
van 21/02 t.e.m. 9/03 in OC de Cerf
Opening op donderdag 20/02 om 19u00 
in OC de Cerf. Iedereen is welkom! 

Inschrijven (vermelden aantal pers.)
• tel. 056 433 495
• cultuurcentrum@wevelgem.be

Initiatie tekenen
Daphné Luyckx
ma. 3/02, 10/02, 17/02, 24/02, 10/03, 
17/03 van 19u00 tot 22u00 
OC de Cerf, Kerkstraat 1, Gullegem
prijs: €75 + €20 materiaal aan docent

Inschrijven
• tel. 056 433 495
• cultuurcentrum@wevelgem.be
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҅Iedereen die ooit de 
gelauwerde Vlaamse 
film ‘pauline & paulette’ 
zag, heeft die memora-
bele beelden in het hart 
gesloten.҆
Judas Theaterproducties, onder leiding van 
Frank Van Laecke, brengt een hartverwar-
mende ‘Pauline & Paulette’ die gebaseerd is 
op de succesfilm van Lieven Debrauwer en 
coscenarist Jacques Boon.

Het verhaal
Pauline is een zestigjarige met de geest van 
een zevenjarige. Ze woont haar hele leven 
lang in bij haar oudste zus Martha. Het 
verhaal neemt een dramatische wending 
wanneer Pauline het levenloze lichaam van 
Martha vindt in de rozentuin. Wie gaat er 
nu voor Pauline zorgen? Haar twee andere 
zussen willen haar graag onderbrengen in 
een home, maar dat is buiten het testament 
van zus Martha gerekend. Dat stipuleert dat 
Cécile of Paulette voor de opvang van Pauline 
moeten zorgen. Pauline gaat uiteindelijk 
inwonen bij Paulette. Een nieuwe wereld gaat 
voor haar open, maar ook voor Paulette ...

Regisseur Frank Van Laecke over de voor-
stelling:
“De knappe en tedere film ‘Pauline en Paulet-
te’ van Lieven Debrauwer kwam bij mij over 

als een hedendaags sprookje. Een prachtige, 
uit het leven gegrepen vertelling, een zoete 
zoektocht die uiteindelijk uitmondt in een 
heerlijk warm bad vol rozenrood badschuim. 
Even hartverwarmend moet de voorstelling 
worden. In beeld en muziek. Met een uitge-
lezen cast - waarbij de comeback van Erna 
Palsterman op zich al een bijzonder item 
is -, met componist Dirk Brossé, die alweer 
een ander muzikaal kleurenpalet bespeelt en 
Allard Blom, die de poëzie van het verhaal 
met subtiele songteksten bedient. Grappig en 
kwetsbaar. Eenvoudig en herkenbaar. Trip-
pelend op een notenbalk walsen de diva's 
dat het een lust voor het oog is. Zo degus-
teren we straks met z’n allen deze ‘muzikale 
praline’."

Info
• Judasproducties - Pauline & Paulette
• zaterdag 1 maart 2014 om 20u15
• CC Guldenberg
• BP € 22 / RP € 20 
• tel. 056 43 34 95
• cultuurcentrum@wevelgem.be

Oproep voor de 
tentoonstelling in 
de week van de 
amateurkunsten 

Dit jaar wordt er tijdens de 
Week van de Amateurkunsten 
opnieuw de nodige aandacht 
geschonken aan de plaatselijke 
beeldende kunstenaars. 

Van 24 april tot en met 04 mei 
2014 wordt er in de tentoonstel-
lingsruimte van OC de Cerf in 
Gullegem een tentoonstelling 
aan hen en hun werk gewijd.

Hiervoor richten we ons naar 
alle Wevelgemse beeldende 
kunstenaars. 

Wie wenst deel te nemen 
aan deze tentoonstelling kan 
zich inschrijven ten laat-
ste op dinsdag 11 maart op 
onderstaand adres, waar je 
ook terecht kunt voor meer 
informatie!

Info
• Cultuurcentrum Wevelgem
• Sanne Loncke 
• Acaciastraat 1, 8560 Wevelgem
• tel. 056 43 34 95
• sanne.loncke@wevelgem.be
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Beleef start en aankomst 
van Gent-Wevelgem voor 

5 euro met TGV Saint-Vélo
Inbegrepen in de prijs:
• een treinticket heen en terug naar Deinze 

om de start bij te wonen, vertrek om 8u02 
of 9u02 in Wevelgem. Bij aankoop van het 
ticket vermeld je het gewenste vertrekuur.

• beleven van de start in Deinze (op wandel-
afstand van het station)

• gratis toegang tot de feesttent ‘Café Saint-
Vélo’ in Wevelgem op het Guldenbergplein. 

• twee gratis drankbonnetjes, de koers op 
groot scherm, animatie en de passage van 
de “Saint-Vélo Classic”, een mini-koers in 
retrostijl.

Info
• Inschrijven kan van 1 februari t.e.m. 14 

maart in het CC Guldenberg, Sportdienst 
Wevelgem, Secretariaat Het Vliegend Wiel, 
Gemeentehuis Gullegem en Gemeentehuis 
Moorsele.

• www.arrivee-velo.eu
• servaas.boucquey@wevelgem.be

Creatiewedstrijd Saint-Vélo:
Win receptietickets!
In februari en maart geven we via meerdere 
wedstrijden tickets weg! 
In februari kan je via de creatiewedstrijd 2x2 
receptietickets winnen! Laat je creativiteit 
de vrije loop en tover een werk tevoorschijn 
dat Saint-Vélo uitbeeldt en bol staat van de 
plaatselijke sfeer. Of waag je kans met de 
vraag- en zoekwedstrijd in maart!

Info
• www.wevelgem.be/gent-wevelgem

Neem deel aan de 
“Saint-Vélo Classic” 
“Saint-Vélo Classic” is een koers in retro-stijl 
voor 25 ploegen van elk 3 deelnemers (enkel 
niet-aangeslotenen).
Iedere renner kan rijden op zijn eigen 
competitieve fiets, al de rest is in retro-stijl: 
pastoorinwijding, ploegvoorstelling in de tent, 
tussenspurten aan een aantal Wevelgemse 
cafés, prijsuitreiking, ploegen rijden in retro-
shirt, oude volgwagens, …

Wedstrijd
• Er zijn 2 halve finales (om 13u00 en 13u30) 

van telkens 4 ronden, elk 2,5 km, doorheen 
het centrum van Wevelgem.

• De finale met de 30 best geklasseerde 
renners start om 14u30 met 6 ronden van 
elk 2,5 km.

Info
• Inschrijven kan vanaf 1 februari in het 

Bankske, de Mythe, de Polka of het 
Leeuwke. 

• € 99 / ploegje (3 renners)
• Je krijgt een nieuw retro-shirt met  

vermelding van de naam van je ploegje.

saINT-VELO
IN DE BaN VaN GENT-WEVELGEM

Zondag 30 maart
Het is opnieuw wielerhoogdag in Wevelgem.  Voor de 
76e Gent-Wevelgem hebben wij weer heel wat in petto.
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Zaterdag 1 februari
Benefietst
Gent-Wevelgem Cycling Team

Met enkele medewerkers van Gent- 
Wevelgem willen we ons inzetten voor een 
goed doel, dit jaar: 'Kom Op Tegen Kanker'.  
We zullen meefietsen aan de 1000 km tegen 
kanker en organiseren daarom een "Bene-
fietst".
Er is een optreden van De Tachtiger een huis-
DJ zal voor de juiste sfeer zorgen.

Info
• In het schoolrestaurant van BO De Water-

lelie Sint-Maartensplein 19 in Moorsele
• VVK € 4 en ADD € 5  

(glaasje Cava inbegrepen)
• maarten.samyn@gmail.com 
• www.facebook.com/ 

          GentWevelgemCyclingTeam

Maandag 3 februari
Bloedinzameling
Rode Kruis-Wevelgem

Iedere Belg heeft een kans van 7 op 10 dat 
hij of zij ooit bloed nodig zal hebben. Dat kan 
bijvoorbeeld bij een bevalling, ongeval, ope-
ratie of ziekte. Bloed is in die situaties vaak 
onontbeerlijk. Toch blijkt maar 3% van de 

bevolking regelmatig bloed te doneren. Kom 
dus bloed geven in Wevelgem!

Info
• Porseleinhallen 
• 17u00 tot 20u30
• tel. 0494 17 56 14
• pr@wevelgem.rodekruis.be 
• www.wevelgem.rodekruis.be
• www.wevelgem.be/sites/wevelgem/files/

webform/kom_bloed_geven.jpg

Woensdag 5 februari
Leesclub bespreekt ‘post Mor-
tem’ van peter Terrin

De Tieltse auteur Peter Terrin won in 2012 
de AKO Literatuurprijs voor ‘Post Mortem’. 
Het is een aangrijpende maar ingewikkelde 
roman met bijzonder knappe observaties. De 
auteur stelt vragen bij de autonomie van de 
literatuur, de humus van de werkelijkheid en 
de verblinde biografische sensatiezucht van 
een gemediatiseerd publiek. Iedereen die het 
boek heeft gelezen of wenst te lezen, kan de 
bespreking bijwonen. De bib zorgt voor een 
hapje en een drankje.

Info
• Noodbib Ter Mote
• 19u30
• tel. 056 43 35 40

Zaterdag 15 februari
Het 11-plein kookt
11.11.11 Wevelgem
 
Vanaf 19u00 is iedereen welkom voor aperi-
tief met wereldhapjes.
Geniet van de gezellige sfeer op het 11-plein 
met straatmuzikanten, improvisatietheater, 
circustechnieken en tafelgoochelaar.
Kom ook eens kijken hoe de deelnemende 
kookteams de opdracht 'koken met lage eco-
logische voetafdruk' aangepakt hebben.

Info
• Porseleinhallen Wevelgem
• www.wevelgem.be/nieuws/zaterdag-15-

februari-het-elf-plein-kookt

Maandag 17 februari
Infovergadering 
Vliegveld Wevelgem 

De West-Vlaamse Intercommunale Vlieg-
veld Wevelgem-Bissegem organiseert 
haar jaarlijkse informatievergadering 
voor de bevolking en de overheden.

Tijdens de informatievergadering zal er 
teruggeblikt worden op de activiteiten en 
verwezenlijkingen van de luchthaven in 
het jaar 2013. 

De milieucoördinator en vertegenwoor-
digers van de West-Vlaamse Intercom-
munale Vliegveld Wevelgem-Bissegem 
zullen je graag tekst en uitleg geven bij 
de milieuprestaties van 2013.

Info
• Maandag 17 februari 2014 om 19u00
• Luchthavengebouw, Luchthavenstraat 
    in Wevelgem

Deze vergadering vindt plaats met de 
steun van de Provincie West-Vlaanderen.

UiT Kalender 
 www.wevelgem.be/uitinwevelgem | februari 2014

Jouw activiteit in de infokrant? 
Vul hem in via het aanvraagformulier op www.wevelgem.be/infokrant of mail naar communicatie@wevelgem.be

Benefietst



Donderdag 20 februari
rilke, relaas van een ramkoers 

Monoloog met zang, dans en een flinke por-
tie kippenvelmomenten.
Deze multimediale voorstelling vertelt het 
verhaal van Rilke, dochter uit een typisch 
middenklassegezin, rebelse tiener. In een 
twaalftal stappen schetst zij samen met haar 
bezorgde ouders haar “parcours”. Van de 
bijna toevallige eerste XTC-pil, haar aan-
vankelijke aversie, de eerste stappen in de 
drugswereld, de verslaving, het wanhopig 
willen afkicken, hoe ze dieper en dieper het 
milieu (de ‘peer’-groep) wordt ingezogen, 
drugshoertje,… tot ze eraan ten onder gaat.

Info
• Jeugddienst
• tel. 056 43 35 54
• CC Guldenberg
• 10u15 (scholen) en 19u30 (+15 jarigen)
• € 2 of gratis voor de scholen

Woensdag 26 februari
avondklok met Michaël Van 
Droogenbroeck 

Je bent het woord crisis intussen allicht al 
lang beu, maar toch zitten we ermee. Je praat 
misschien de kranten na, vangt hier en daar 
een flard informatie op, maar zou misschien 
wel eens echt willen weten hoe dat nu zit. 

Die crisis begon in september 2008. Niet in 
Europa, wel in de Verenigde Staten. Finan-
cieel journalist Michaël Van Droogenbroeck 
neemt jou mee langs vijf jaar crisis.

Info
• CC Guldenberg 

Acaciastraat 1, 8560 Wevelgem
• 20u15
• € 5
• tel. 056 43 34 95
• www.ccwevelgem.be

27 februari 2014
seminarie: De VZW

Spreker: Isabel Demeyere, Directeur van het 
Vlaams Studie- en Documentatiecentrum 
voor VZW’s. 
De culturele raad en het gemeentebestuur 
wensen de verenigingen te ondersteunen 
door het organiseren van een seminarie  over  
het werken onder de VZW-rechtsvorm.

Info
• CC Guldenberg, Acaciastraat 1, Wevelgem
• 19u30 – 21u30
• cultuurcentrum@wevelgem.be
• Gratis inschrijven via mail tot 20 februari 

2014 (vermelden: naam vereniging en de 
naam van de aanwezige personen)

• Voor jeugd-, sport- en cultuurverenigingen 

Vrijdag 21 februari -
zaterdag 8 maart
Carnaval Gullegem
vzw Orde van de Vlaskapelle

Vrijdag 21 februari
Openingsreceptie
20u00, OC de Cerf

Zaterdag 22 februari
Kinderkarnaval
14u00, OC de Cerf
43ste Prinsverkiezing
20u00, OC de Cerf

Woensdag 26 februari 
Seniorenshow
14u00, OC de Cerf

Vrijdag 28 februari
Kinderoptocht
13u45
Boemelnacht
20u00

Zaterdag 1 maart
Kids-fuif
14u00, OC de Cerf

Zondag 2 maart
41ste carnavalstoet
14u00
Happening
17u00

Zaterdag 8 maart
Revue
20u00, OC de Cerf

Info
• www.carnavalgullegem.be

Rilke, relaas van een ramkoers
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MELDpUNT
Meldingen en klachten
    056 433 433
    meldpunt@wevelgem.be

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

@

CONTaCTEEr JE GEMEENTE
    Gemeentebestuur
    Vanackerestraat 16
    8560 Wevelgem
    056 433 400

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

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

HUISaRTSEN 
Centraal oproepnummer    056 40 47 48

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

POLITIEzONE GRENSLEIE
Centraal oproepnummer    056 51 01 11

@

sOCIaLE ZaKEN VErHUIsT
Om de bewoners nog beter te bedienen, worden vanaf 
begin februari de publieksgerichte administratieve 
diensten uitgebreid in het Administratief Centrum, 
Vanackerestraat 12. 
Je vindt daar voortaan ook het loket ‘sociale zaken’ 
voor onder andere volgende dienstverlening:

• pensioenaanvraag + aanvraag voorlopige  
pensioenberekening

• aanvraag inkomensgarantie voor ouderen 
• aanvraag inkomensvervangende en integratie-

tegemoetkoming, 
• aanvraag tegemoetkoming hulp aan bejaarden
• aanvraag parkeerkaart personen met handicap
• aanvraag vrijstelling voor het dragen van een  

veiligheidsgordel
• informatie witte blindenstok
• informatie abonnement 65+ De Lijn
• informatie omtrent treinvervoer NMBS 

senioren-tarief vanaf 65 jaar
• inleveren autonummerplaat voor gratis  

abonnement van De Lijn
• aanvraag gemeentelijke toelagen voor personen 

met een handicap
• Aanvraag tussenkomsten allerhande voordelen  

o.a. vermindering abonnementsgeld kabel-TV,  
sociaal telefoontarief, ....  

Dit loket vind je op de gelijkvloers van het Admi-
nistratief Centrum, links van de trap en lift. 
Aan het onthaal helpen wij je graag verder.
 
Contactgegevens
• Tel. 056 43 34 75 of doris.verstraete@wevelgem.be
• Tel. 056 43 34 78 of ann.verhaeghe@wevelgem.be


