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Gaswerken
In het voorjaar worden gaswerken gepland. Het traject is als volgt:  

Grote Markt, Brugstraat, Gullegemstraat, Neerhofstraat, Goedendag- 

straat, Reutelstraat, Moerstraat. Meer info: www.wevelgem.be

Zitdag sociale dienst OCMW
De zitdag van de sociale dienst van het OCMW in het gemeentehuis 

in Moorsele zal vanaf 1 januari 2015 verschuiven van donderdag naar 

vrijdag, van 9u00 tot 11u45.

Indien het OCMW niet de geschikte instantie is om doeltreffend hulp te 

bieden, dan verwijzen wij je door naar de bevoegde instantie.

Meer info op www.ocmwwevelgem.be

Zitdagen Burgemeester
Vanaf 2015 heeft de heer burgemeester geen zitdag meer.

Je kan altijd een afspraak maken

• e-mail: jan.seynhaeve@wevelgem.be

• telefonisch via het secretariaat : 056 43 34 12

Sluitingsdagen januari 
GEMEENTELIJKE DIENSTEN-JEUGDDIENST-SPORTDIENST/SPORT-
HALLEN EN ZWEMBAD-OCMW DIENSTEN
Deze diensten zullen gesloten zijn op 1/01 en 2/01.

RECYCLAGEPARK
De Wevelgemse recyclageparken zullen gesloten zijn op 1/01.

BIBLIOTHEEK
Op 1/01 en 2/01 zijn alle afdelingen gesloten. Op 8/01 zullen alle afdelingen 

uitzonderlijk om 17u00 sluiten.

CC GULDENBERG/OC DE CERF
De balie van het CC Guldenberg en OC de Cerf zijn gesloten op 1/01 en 

2/01. Op donderdagnamiddag 8 januari is de balie van het CC Gulden-

berg gesloten.

Bib
Vanaf 5 januari zijn de filialen van de bib in Gullegem en Moorsele op 

maandagavond open tot 18u30 (ipv 19u00).

Week van de AmateurKunsten
24 april tot en met 3 mei 2015

Het lukt beter met zijn tweeën
Buddywerking



Gemeenteraad
In de gemeenteraad werd het budget 2015 goed-

gekeurd. Meteen werd ook een aanpassing van 

de meerjarenplanning voorgelegd, wegens de fel 

gewijzigde socio-economische context.

De economische crisis laat zich ook bij ons voe-

len, met mogelijke effecten op de inkomsten uit 

belastingen en met besparingsmaatregelen van 

de Vlaamse en federale overheid. Ondanks het 

feit dat de ontvangsten wat dreigen tegen te val-

len, slaat de gemeente verder de weg in van een 

duurzaam financieel beleid. Duurzaamheid op het 

vlak van financiën betekent dat gewerkt wordt aan 

een budget dat ruimte biedt aan onze kinderen om 

verder de nodige investeringen uit te voeren en dat 

hen niet opzadelt met een te hoge schuld. 

De autofinancieringsmarge, een goede indicator 

voor de financiële gezondheid van een gemeente, 

wordt eind 2019 geraamd op 1,7 miljoen euro, wat 

een half miljoen euro beter is dan de inschatting 

vorig jaar. Deze autofinancieringsmarge geeft 

weer hoeveel middelen de gemeente overhoudt 

nadat ze met haar gewone ontvangsten haar  

gewone uitgaven en jaarlijkse leningslasten  

betaald heeft. De drie belangrijke bestanddelen 

om tot deze marge te komen zijn:

• Beheersing van de gewone uitgaven: dit lukt, 

al stijgen de kosten voor de brandweer sterk 

ten gevolge van de brandweerhervorming. 

De lage inflatie zorgt ervoor dat we de per-

soneelsuitgaven en de uitgaven voor goede-

ren en diensten kunnen bevriezen.

• Stabiele gewone ontvangsten. De gemeente 

heeft vorig jaar al gekozen voor een stabiele 

fiscaliteit, waarbij de totale fiscale druk ver-

gelijkbaar is met die van de regio.

• Een draagbare uitstaande schuld: binnen de 

huidige planning zal de schuld ten laste van 

gemeente en OCMW eind 2019 wat onder het 

Vlaams gemiddelde per inwoner liggen.

Een duurzaam beleid betekent dat er ook verder 

geïnvesteerd wordt in de toekomst. Jaarlijks wor-

den ongeveer 10 miljoen euro middelen ingezet 

voor de verdere uitbouw van de gemeente. Waar 

mogelijk worden hiervoor investeringssubsidies 

benut. De geplande investeringen in 2015 vormen 

mee de uitvoering van het meerjarenplan, dat vo-

rig jaar goedgekeurd werd. Opvallende items zijn:

• de versnelling inzake uitvoering van ener-

giezuinige maatregelen in de gemeentelijke 

gebouwen;

• de opmaak van subsidiedossiers voor om-

vangrijke rioleringswerken en voor de  

revitalisering van de industriezones;

• de uitvoering van de vernieuwde bibliotheek, 

met een aantal gerichte ingrepen in de ge-

meentelijke hovingen;

• extra middelen: onderhoud van voetpaden;

• openbare werken in Torrestraat, Rommelen, 

Wittemolenstraat en Oude Tramweg;

• aankoop van gronden voor zachte verbindingen 

langs de Heulebeek en parallel met de N8;

• een multifunctionele ruimte naast de Por-

seleinhallen met bijkomende mogelijkheden 

voor cultuurbeleving.

Het Gemeentebestuur zal de inwoners ook verder 

aanspreken om de gemeente te maken. Partici-

patieprojecten worden opgestart rond het cen-

trum van Moorsele en rond het nieuwe zwembad.
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Wevelgem middaggemeente 
1000 km tegen Kanker op 15 mei 

Kalender
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Vuur-, muziek- en kinderanimatie
Kerkplein Gullegem vanaf 17u30

        

GULLEGEMZA 10  JAN

ONTMOETINGSFEEST 
EN NIEUWJAARSBAL

Kinderanimatie, muziek en vuurwerk
Sint-Maartensplein Moorsele vanaf 17u30

MOORSELEZO 11 JAN 

KNETTERWEVELGEM

Muziek en animatie in een retro jasje
Porseleinhallen, vanaf 18u30

RETRO ANNEE
ZA 3 JAN

GRATIS 
BONNETJE 
aangeboden door:
gemeentebestuur

WEVELGEM

Klinken op een nieuw jaar

Inzameling Kerstbomen
Maakt jouw boom het Gullegems Ontmoetingsfeest en Knetter warm?
De kerstboomverbrandingen zullen een succes worden dankzij de ingezamelde kerstbomen. Geef jij je kerstboom ook een waardig afscheid? 
Deponeer hem dan in een van de inzamelpunten van 2 tot 9 januari.
• Wevelgem: Nieuwe Markt
• Gullegem: grasveld Rederijkersstraat (vanaf 5/01 op parking marktplein)
• Moorsele: Sint-Maartenplein

Santé 8560
In elke deelgemeente organiseert Wevelgem een nieuwjaarsdrink. De tweede editie van Retro Annee (3 januari) in de Porseleinhallen bijt de spits 

af. Een week later kan je naar het Gullegems Ontmoetingsfeest en Nieuwjaarsbal (10 januari) en als afsluiter is er Knetter Moorsele (11 januari). De 

gemeente voorziet in alle deelgemeentes een inzamelpunt voor gebruikte kerstbomen. Schenk jouw kerstboom na de feestdagen en maak op die 

manier van Santé 8560 een knalfeest. Wie in de prijzen wil vallen met de eindejaarsactie van onze lokale handelaars is welkom op de trekking tijdens 

Knetter Moorsele om 18u30.

kalendertip
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Nieuwjaarswens 
burgemeester 2015 
Beste mensen,

Het jaar 2014 zit er al weer op, 365 dagen voorbijgevlogen… Men zegt wel eens ‘pluk de dag’ maar eenvoudig is dat niet. Iedere dag worden we 

geconfronteerd met kleine en grote zorgen: ons gezin, onze familie, onze buren, onze vrienden, de studies, het werk en bovenal onze gezondheid. 

Er is zo veel om ons zorgen over te maken en in de mallemolen van het leven worden we al eens meegezogen. Daarom is en blijft het belangrijk om 

regelmatig te zeggen: ‘geniet van ieder moment, van iedere dag!’. Het leven is al zo kort. Wie geconfronteerd wordt met verlies beseft dit des te meer.

We lezen in veel boeken en boekjes ‘tips om gelukkig te zijn’. Daar kan veel over gezegd worden maar één iets dat vaak terugkomt is dat geven 

gelukkiger maakt dan krijgen. Wie iets doet voor een ander voelt zich daar beter door. 

Doorheen het jaar wordt vaak op ons beroep gedaan om solidair te zijn: naast de ‘verplichte solidariteit’ van de belastingen en sociale zekerheid 

zijn er nog vele mogelijkheden om zich in te zetten voor de anderen. In onze gemeente bestaan er vele mooie voorbeelden van vrijwilligerswerk, 

onbaatzuchtige inzet voor anderen en initiatieven allerhande waarbij gedacht wordt aan wie het minder goed heeft. Ik wil van deze gelegenheid 

gebruik maken om ieder te bedanken die zich inzet voor een familielid, buur of vriend. Gemeende appreciatie voor wie zich engageert in de buurt, 

vereniging, school of welk goed doel dan ook.

2015 wordt in deze misschien een wat bijzonder jaar. Naast vele weerkerende activiteiten en initiatieven zijn wij gastgemeente voor de 1.000 km fietsen 

in het kader van Kom op tegen Kanker: op vrijdag 15 mei staat heel wat te gebeuren in het centrum van onze gemeente. Wij roepen nu al iedereen op 

(bewoner, vereniging en bedrijf) om mee te helpen voor het welslagen van dit groots evenement voor het goede doel.  Meer info volgt zeker!

Om af te ronden wil ik ieder een goede gezondheid toewensen. Wie met ziekte of beperking wordt geconfronteerd, wil ik hierbij zeker een steuntje 

in de rug geven: laat je in deze donkere periode van het jaar omringen door mensen die je graag ziet en die het goed met je menen.

Na winter komt lente, tot ziens!

Jouw burgemeester,

Jan Seynhaeve
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De 5 gezichten van het nieuw 
onthaal in het gemeenteloket

Vanaf 5 januari kan je in het gemeenteloket aan het nieuw onthaal terecht met al je vragen. De 5 gezichten die je er zullen begroeten, prijken op de 
cover van deze infokrant. Leer ze wat beter kennen aan de hand van 4 vraagjes.

SEDERT WANNEER WERK JE VOOR DE GEMEENTE EN UIT WELKE DIENST KOM JE?
Veerle: 2006. Ik heb in het verleden bij volgende diensten gewerkt: Werkwinkel & Secretariaat, Cel Groen & Stedenbouw en Stedenbouw & Burger-

zaken (telkens halftijds op 2 diensten) en vanaf 5/1/2015 is het dus voltijds burgerzaken.

Marc: 2004. Ik heb al die tijd deel uitgemaakt van dienst Burgerzaken. In een vorig leven was ik spoorwegman.

Katrien: 1989. Secretariaat – Onthaal

Martine: 1979. Eerst werkte ik bij het OCMW, in 2009 werd ik gedetacheerd naar het gemeentebestuur als ambtenaar flankerend onderwijsbeleid 

en ontwikkelingssamenwerking. Later werd ik steeds meer ingeschakeld als onthaalmedewerker, ondersteuning van de dienst toerisme en als ver-

vanger in dienst sociale zaken. Sinds mei 2014 doe ik enkel nog onthaal en vervanging dienst sociale zaken. 

Lies: 2010. Ik werk momenteel voor de financiële dienst. Vanaf 5 januari 2015 zal ik halftijds werken op het gemeenteloket en halftijds verder werken 

als administratief assistent op de financiële dienst.

WAAR KIJK JE VOORAL NAAR UIT NU JE VERHUIST NAAR HET NIEUW ONTHAAL?
Veerle: De nieuwe collega’s en de nieuwe uitdaging maar ook het ruime onthaal zelf en niet meer het plaatsje bij de collega’s gekend als ‘de visbokaal’.

Marc: Het open en uitnodigend karakter van het vernieuwde loket.

Katrien: Open, mooi, ruim onthaal om de mensen nog beter van dienst te kunnen zijn.

Martine: Dat we daar nu in een groot, ruim bureau zullen zitten met een mooie onthaalbalie! En dat we daar gaan kunnen samenwerken in een tof team.

Lies: Ik kijk er naar uit om de Wevelgemse bevolking zo vriendelijk en zo goed mogelijk te helpen zodat de burger zich goed voelt in zijn eigen ge-

meente. Ik hoop dat de mensen geen drempelvrees meer zullen hebben om naar het gemeenteloket te komen. 

WAT WENS JE DE WEVELGEMNAAR TOE IN DIT NIEUWE JAAR?
Veerle: Een goede gezondheid en het vinden van het ‘eenvoudige’ geluk.

Marc: Gewoon de simpele momenten van geluk die je ervaart in 2015 koesteren (en iedereen moet dit maar invullen voor zichzelf). En deze hoeven 

niet gekoppeld te zijn aan de index.

Katrien: Goede gezondheid, succes in alles wat je onderneemt, intens genieten in onze mooie gemeente!

Martine: De heel gewone “dingen des levens” met heel veel momenten van geluk en weinig tegenslag.

Lies: Mijn wens is dat iedere Wevelgemnaar zich gelukkig voelt en dat onze gemeente geen grote tegenslagen kent!

WAT IS DE GEKSTE VRAAG DIE JE AL GEKREGEN HEBT IN JE CARRIÈRE?
Veerle: Geen vraag is te gek, ik probeer iedere burger zo goed en zo kwaad mogelijk te helpen.

Marc: Ik heb een papegaai. De vogel is handtam. Ik wil met deze vogel op de openbare weg in de gemeente rondlopen. Er bestaat een ketting die 

men alleen kan aankopen bij de gemeente of bij een erkende dierenwinkel doch slechts na machtiging door de gemeente. Ik zou die ketting graag 

nu willen aankopen. Ik heb toen overal navraag gedaan, maar zo'n ketting of machtiging bestaat gewoon niet.

Katrien: 1001 rare vragen, van verstopping tot geld, en ik heb altijd geprobeerd een antwoord te geven.

Martine: Die carrière is ondertussen zo lang en ik heb in de loop der jaren zoveel gekke vragen gekregen dat ik er echt geen kan uitpikken, de lijst 

zou te lang worden!

Veerle Martin        Martine Vanneste      Marc Vandendriessche                                Katrien Opsomer                                 Lies Derrudere
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kalendertip

Week van de AmateurKunsten 2.0 
Lokale amateurkunst staat opnieuw een week in de schijnwerpers. Dit keer is er niet enkel een tentoonstelling voor beeldende kunsten. Het thema is 
dit jaar ‘De Kleine Artiest’. Dat hebben we erg letterlijk geïnterpreteerd met een kortfilmfestival voor en door kinderen. En omdat er in Wevelgem heel 
wat muziek wordt gemaakt, sluiten we de week af met een Cultuurpad vol lokale muziek. Drie speerpunten, één groot feest van de amateurkunsten.

WAK EXPO
Van 24 april tot en met 10 mei is er de WAK 

tentoonstelling in OC de Cerf in Gullegem. Een 

uitgelezen kans voor elke Wevelgemse beel-

dende kunstenaar om zijn werk te tonen aan 

het grote publiek. Elke kunstenaar mag twee 

werken exposeren. Zet alvast de opening met 

receptie op 23 april om 19u00 in je agenda. 

 Inschrijven als amateurkunstenaar kan 

tot woensdag 11 maart 2015: 

• 056 43 34 95 

• cultuurcentrum@wevelgem.be

KORTFILMFESTIVAL
Iedereen onder de twaalf mag in de regisseurs-

stoel springen! Laat je fantasie de vrije loop 

in een filmpje van maximaal 3 minuten. Een  

griezelfilm in je school, het levensverhaal van 

je hamster, het onderwaterleven in je badkuip, 

Lego The kortmovie... Jouw film krijgt een 

plekje op ons kortfilmfestival. Neem een kijkje 

op www.ccwevelgem.be voor meer details.

HET FESTIVAL
Het kortfilmfestival vindt plaats op 29 april 2015 

in OC De Stekke. We rollen de rode loper uit 

en alle filmpjes worden vertoond vanaf 18u00. 

Een deskundige jury reikt de mini-Oscars uit.  

Wevelgem wordt heel even Hollywood!

Inschrijven kan tot 1 april 2015

• 056 43 34 95

• cultuurcentrum@wevelgem.be

WORKSHOPS KORTFILM MAKEN
Is je zoon of dochter nog geen volleerd film-

maker? Vrij logisch en zeker geen probleem! 

Er zijn twee manieren om daar verandering 

in te brengen. Ofwel laat je zoon of dochter 

naar de workshop voor kinderen gaan en leren 

ze zelf een filmpje te maken. Ofwel ga je als 

ouder naar de workshop voor volwassenen en 

leer je je kinderen op de goeie weg te helpen. 

Workshop voor kinderen 
(i.s.m. Jekino)

Een leuke workshop van een halve dag voor 

verschillende leeftijden. Je leert hoe je een 

verhaal bedenkt, met de camera werkt en aan 

de slag gaat.
Inschrijven: vanaf 14 januari met het for-

mulier uit de Doewa of op de jeugddienst. 

Workshops voor volwassenen
(i.s.m. Cinemobiel)

In twee sessies van 3 uur leer je hoe je als ou-

der je kind kan helpen om een Oscarwinnende 

film te maken. Alles is onmiddellijk toepasbaar 

thuis of in de klas.

De exacte data worden begin januari meege-

deeld. Heb je interesse om deze workshops te 

volgen? Geef alvast je adres of e-mailadres 

door, dan krijg je een persoonlijke uitnodiging. 

Inschrijven: 

• 056 43 34 95

• cultuurcentrum@wevelgem.be

LOKALE HELDEN
Een avond vol muziek, straatacts, sfeer en ge-

zelligheid. Montmartre langs het Cultuurpad! 

Het initiatief ‘Lokale helden’ gaat uit van Pop-

punt, het aanspreekpunt voor muzikanten en 

dj's in Vlaanderen. Belangrijkste doel is onze 

eigen lokale muzikale helden een podium te 

geven. Maar het kan ook breder gaan. Heb je 

een straatact of ander leuk idee om te tonen 

langs het Cultuurpad? Neem contact op of 

schrijf je in. De techniek voor je act voorzie 

je zelf. Probeer zoveel mogelijk akoestisch te 

doen. Wij voorzien enkel stroom.
Inschrijven kan tot woensdag 11 maart 2015 

(geef een duidelijke omschrijving van je act) 

• 056 43 34 95

• cultuurcentrum@wevelgem.be

Heb je vragen over deze of andere activitei-
ten van De Week van de Amateurkunsten? 
Neem gerust contact op: sanne.loncke@ 
wevelgem.be, 056 43 34 95.

24 april tot en met 3 mei 2015
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Studenten nog tot 4 januari 
terecht kunnen in de blok-
ruimte in de Porseleinhallen? 
(behalve op 1 januari)

Natuurdomein Bergelen in 
Gullegem nieuwe speel-
toestellen rond het thema 
zandwinning heeft?

De vakantiebrochure Doewa 
nog 3 keer per jaar uitkomt: 
in het voorjaar, de zomer en 
het najaar?

Nieuwe boeken uit Wevelgem

Mattijs Degrande is fan van woorden die bijten, 

zinnen die likken en verhalen die blijven plak-

ken. Humor op papier beleven is voor Mattijs 

een zaligheid, humor op papier creëren nog 

meer. Met zijn eerste publicatie ‘Mensen en zo’ 

doet hij een dappere poging om zijn losgebro-

ken fantasie te laten uitmonden in glimlachen-

de lezers.

Het boek beschrijft een aantal personen met 

wie het hoofdpersonage, Marcus, ooit in con-

tact is gekomen. Sommigen hebben hem ge-

vormd tot wie hij uiteindelijk is geworden. An-

deren hadden amper invloed op hem maar toch 

kan hij hen onmogelijk vergeten. Een te haten 

buurmeisje, een Zweedse smartlappenzanger 

of de vrouw van zijn dromen: het zijn slechts 

enkele van de vele hoofdrolspelers.

llustrator Bert Dombrecht is afkomstig uit 

Brugge maar woont sinds geruime tijd in Moor-

sele. Hij verzorgde al schitterende illustraties in 

prentenboeken van o.a. Tine Mortier en Karla 

Stoefs. Onlangs verscheen ‘De neus van Arthur’, 

een grappig kinderboek (vanaf 8 jaar) dat hij  

samen met auteur Kaat Vrancken maakte.

De familie Staartjes stamt af van de honden. Ze 

horen en ruiken net zo goed, eten kluiven, maar 

doen zich voor als mensen. Wanneer de poes 

en de kittens van Lily, een klasgenootje van 

Arthur Staartjes, gestolen worden, gaat Arthur 

op zoek naar de dader. Tijdens het kamp redt hij 

door zijn goede reukvermogen samen met Rick 

zijn juf en klas, maar kan hij dan nog geheim 

houden dat hij een kluiver is? 

Bart Vandamme publiceerde in het voorjaar het 

historische werk ‘Messerschmitt’. Deze Me163 

'Komet' was tijdens de Tweede Wereldoorlog het 

eerste operationele raketvliegtuig ter wereld, 

een mijlpaal in de militaire luchtvaartgeschiede-

nis. In zijn boek focust de auteur vooral op het 

verhaal van zes Amerikaanse jachtpiloten die elk 

een kans kregen één overwinning te boeken op 

het snelste vliegtuig van de Luftwaffe. 

De Wevelgemse auteur Bart Vandamme koes-

tert sinds enkele jaren een passie voor snel-

heidsrecords in de luchtvaart. Na ‘De snelste 

mens ter wereld’ is dit zijn tweede boek over dit 

bijzondere onderwerp.

Al deze boeken zijn verkrijgbaar in de handel en kunnen ontleend worden in de bibliotheek. Alle Wevelgemse publicaties zijn ook permanent ter 
inzage in de Bewaarbibliotheek (eerste verdieping noodbib Ter Mote). Vrije toegang tijdens de openingsuren.
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Vertel
week 
Naar aanleiding van de Vlaamse Vertel-
week (19 tot 25/01) neemt de bib deel aan 
vertelactiviteiten in de Lokale Diensten-
centra in Gullegem en Wevelgem.

Op 13 januari (14u00 tot 16u00) gaan de  

Gullegemse 75-plussers op de koffie met 

WOI in dienstencentrum Het Knooppunt. 

Heemkundige Kring De Meiboom brengt 

aan de hand van authentieke foto’s en 

archiefstukken de inval van het Duitse 

leger tot leven. Aansluitend wordt de ver-

filming van toneelstukken uit ‘Mensen 

in uniform’ (Theater Lokaal, september 

2014) vertoond. In ‘Kroonprins van Oos-

tenrijk’ (’t Neerdak Gullegem) en ‘Koning 

van België’ (Pogen Wevelgem) worden de 

oorlogsdreiging, de mobilisatie en het le-

ven van elke dag in Wevelgem opgevoerd. 

Aansluitend volgt een gezellige babbel 

met verhalen en herinneringen van hoe 

Gullegemnaren destijds de oorlog hebben 

beleefd. Kostprijs: €3 (koffie en taart in-

begrepen).

Op 22 januari (1400 tot 15u30) is er een 

vertelactiviteit in het dienstencentrum  

Elckerlyc. Jan Nuytten, gewezen directeur 

van de gemeentelijke basisschool, gaat op 

zoek naar de mooiste volksverhalen die hij 

als onderwijzer vertelde aan zijn leerlingen 

en vertelt ze nu opnieuw voor zijn gene-

ratiegenoten. Aansluitend presenteert de 

bibliotheek de vele mogelijkheden voor 

senioren om te blijven lezen: grootlet-

terboeken, luisterboeken, Daisyboeken. 

Ook de mogelijkheid om met de dienst 

Bib-aan-huis passende lectuur thuis  

bezorgd te krijgen, wordt voorgesteld.

Deelname is gratis, iedereen welkom.

Brandweer
Op 1 januari 2015 is de regionale Hulpverleningszone  
Fluvia een feit. Op deze foto poseren de Wevelgemse 
brandweerlieden voor de laatste keer als gemeentelijke 
brandweer.

Het lukt beter met 
zijn tweeën
Niet voor iedereen is zelfstandig wonen een heerlijke uitdaging. Mensen met langdurige psy-
chische moeilijkheden hebben het er moeilijk mee. Deze mensen zijn onder meer door hun 
problematiek, door het stigma dat op hen kleeft of door meerdere opnames in ziekenhuizen 
vele van hun sociale contacten verloren. Vaak net op het moment dat ze hun plekje in de maat-
schappij moeten terugvinden, staan ze er helemaal alleen voor.

‘Buddywerking Vlaanderen’ wil vriendschappe-

lijke contacten organiseren om zo het isolement 

van een persoon met psychische moeilijkheden 

wat te doorbreken. Een vrijwilliger (buddy) brengt 

op regelmatige tijdstippen een bezoek aan zijn 

of haar deelnemer. Tijdens een gewone babbel of 

een fijne activiteit wordt een vertrouwensrelatie 

opgebouwd waardoor de persoon met psychi-

sche problemen sterker in de schoenen staat en 

meer zelfstandigheid kan opbouwen. 

Buddywerking Midden- en Zuid-West-Vlaan-

deren is permanent op zoek naar vrijwilligers 

die de taak als buddy op zich willen nemen. 

De nadruk ligt op gewoon sociaal contact, een 

vooropleiding is niet nodig. 

Het is wel belangrijk dat de vrijwilliger open 

staat voor mensen met psychische problemen, 

graag met mensen omgaat en een deel van zijn 

vrijetijd wil doorbrengen met zijn deelnemer.

Van 5 tot 31 januari stelt Buddywerking een 

themastand op in noodbib Ter Mote. 

Je vindt er alle informatie en praktische inlich-

tingen. De bibliotheek stelt ook boeken die 

passen in het project ‘Oe ist?’ van de provincie 

West-Vlaanderen in de kijker.

Meer info: www.buddywerking.be

in dienstencentra

Hoe snel ben jij uit de kleren?

www.hvzfluvia.be



Nieuwe lessenreeksen | zwemlessen
Vanaf januari zijn er nieuwe lessenreeksen en zwemlessen. Je kan de folder krijgen op de Sportdienst of raadplegen op de gemeentelijke website via: 
www.wevelgem.be/sport

OCHTENDZWEMMEN
Voor wie het super vindt om in de vroege uurtjes wat baantjes te trekken: ook in 2015 zetten we op maandag (behalve tijdens de vakantieperiodes ) de 
deuren open van 6u00 tot 8u00. Betalen kan je bij de redders van dienst. 

GRATIS JAARABONNEMENT IJSSCHAATSEN VOOR KINDEREN GEBOREN IN 2005. 
In samenwerking met de gemeentelijke Sportdienst schenkt ijsschaatspiste Finlandia alle kinderen die geboren zijn in het jaar 2005 en die in Wevelgem 
wonen een gratis jaarabonnement ijsschaatsen.Dit jaarabonnement is strikt persoonlijk en geeft recht op gratis schaatsen (= beurt + huur schaatsen) 
tijdens alle publieke schaatsbeurten. Het abonnement geeft geen recht op gratis schaatsen tijdens de weekdagen van de diverse vakantieperiodes. 
Het abonnement is het hele jaar 2015 geldig. Kom je abonnement aanvragen bij de Sportdienst vanaf 5 januari 2015. Breng een pasfoto mee.

G – SPORT:
Zwemmen 
Al enkele jaren worden er per trimester succesvol zwemlessen georganiseerd voor kinderen met een lichte tot matige beperking. Het aantal deelne-
mers per reeks is beperkt tot maximum 3 kinderen per lesgever. Dit laat ons toe de kinderen heel persoonlijk en met een specifieke aanpak te leren 
zwemmen. De aankondiging van de reeksen wordt telkens in de folder van de lessenreeksen opgenomen. De eerstvolgende reeksen starten op dins-
dag 6 januari, vrijdag 9 januari en zaterdag 10 januari 2015.

Omnisport 
Naast de zwemlessen kunnen jongeren en volwassenen met een lichte tot matige beperking omnisport doen. Dit kan vanaf 8 januari op donderdag-
avond in de sporthal Vanackerestraat van 19u30 tot 20u30i. 

Sportreceptie
De huldiging van de sportlaureaten voor het sportseizoen 2013-2014 vindt plaats op vrijdag 23 januari 2015 om 19u30 in het CC Guldenberg. De 
moderator is Carl Berteele, bekend als sportjournalist bij de VRT-radio. Iedereen is welkom. Gratis toegang. Het gemeentebestuur  
trakteert achteraf met een glaasje. 
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JANUARI

ZAT. 3 JANUARI
ONTMOETEN | SANTE8560 – RETRO ANNEE
Nieuwjaarsfeest in een retro jasje. Toffe ani-
matie, inkleding en optredens in ware sixties 
stijl. De gemeente trakteert alle inwoners op 
het nieuwe jaar.
Vanaf 18u30 | www.wevelgem.be/sante8560 
Porseleinhallen

ZA 3 JANUARI
MUZIEK | NIEUWJAARSCONCERT BURLESKE
Muziekuitvoering door de Kinderharmonie en 
Harmonie onder leiding van dirigenten Lut Van 
Duffel en José Deryckere. Vanaf 18u00 wordt 
een gratis aperitiefdrankje aangeboden.
18u30 | CC Guldenberg | info: jose.deryckere@
telenet.be of tel. 056 41 30 37

VANAF DI 6 JANUARI
SPORT | JOGGEN VOOR BEGINNERS

 

Actief op zoek naar een gezonde levensstijl en 
nood aan verantwoorde en professionele be-
geleiding? Dan is er goed nieuws voor jou. Wij 
helpen je om jouw sportief einddoel te beha-
len. Met ‘Joggen voor beginners’ kan iedereen 
op gezonde en verantwoorde manier begin-
nen sporten. 
19u00 – 20u00 | Sporthal Gullegem | € 50  
inschrijven en info: Gemeentelijke sportdienst 
bureau zwembad - tel. 056 43 35 60 - www.
wevelgem.be/inschrijven

ZAT. 10 JANUARI
ONTMOETEN | SANTE8560 – GULLEGEMS 
ONTMOETINGSFEEST
Kerstboomverbranding met muziek- en kin-
deranimatie. De gemeente trakteert alle 
inwoners op het nieuwe jaar. Aansluitend 
nieuwjaarsbal van Kunst veredelt.

Vanaf 17u30 | marktplein Gullegem | www.we-
velgem.be/sante8560

ZA 10 - ZO 11 JANUARI

SPORT | TURNGALA GO4 GYM
Met optreden van alle leden.
Za : 18u30 – Zo : 11u00 en 16u00 | Porseleinhal-
len Wevelgem
€ 10/ € 8 | Kaarten: Porseleinhallen | info@go-
4gym.be

ZON. 11 JANUARI
ONTMOETEN | SANTE8560 – KNETTER 
MOORSELE
Kerstboomverbranding met muziek- en kin-
deranimatie + afsluitend vuurwerk. De ge-
meente trakteert alle inwoners op het nieuwe 
jaar. Om 18u30 bekendmaking van de winnaars 
eindejaarsactie groot Wevelgem.
Vanaf 17u30 | St-Maartensplein Moorsele 
www.wevelgem.be/sante8560

WO 14 JANUARI
MUZIEK | TOM VANSTIPHOUT - BARTIEST 
CULTUURCAFÉ

 

‘Bartiest Cultuurcafé staat voor straffe per-
formers in een intiem decor. Topmuzikant 
Tom Vanstiphout (Milow, Soulsister, Kommil 
Foo…) neemt je mee in een muzikale wereld 
vol prachtige songs en virtuoos gitaarwerk. 
20u15 | OC De Stekke | € 12 / € 10 | www.cc-
wevelgem.be

DO 22 JANUARI 

THEATER | CIE CECILIA - ANGELENA
Angelena zit al vier jaar vast in de gevange-
nis. Ze probeert het leven draaglijker te maken 
met humor, kwetsbaarheid en brutaliteit. Na 
‘Broken Circle Breakdown ft. Cover Ups of Ala-
bama’ gaat Mieke Dobbels opnieuw voor een 
verhaal dat recht naar de ziel gaat. 

20u15 | OC De Stekke | € 14 / € 12 | www.cc-
wevelgem.be

VR 23 JANUARI 
FILM | FILMFESTIVAL DELICATESSEN - DEEL 2
Een compilatie met de beste Vlaamse kort-
films geselecteerd op het Internationaal Kort-
filmfestival in Leuven. Met onder meer ‘Wolfs-
melk’ met Ben Segers en Wouter Hendrickx in 
de hoofdrol.
20u15 | OC De Stekke | € 6 | www.ccwevelgem.be

ZA 24 JANUARI 
MUZIEK | BJO EN ‘T ARSENAAL - MAESTRO 
OF DE MAN ZONDER TANDEN

 

Een heerlijk absurde voorstelling op tekst van 
Hugo Matthysen. Warre Borgmans speelt John 
Dyke, een topper in de jazzwereld. Op een dag 
raakt hij zijn tanden en kwijt in een vechtpartij. 
Zijn magische klank is voorgoed verdwenen. 
20u15 | CC Guldenberg | € 20 / € 18 | www.cc-
wevelgem.be

ZA 24 JANUARI

JEUGD | KINDERDISCO
(voor kinderen met een beperking en hun 
broertjes en zusjes van 3,5 tot 14 jaar)
De kerstvakantie is alweer gedaan, maar 
dankzij de KASPER-activiteiten blijven we nog 
steeds voldaan! Januari is dé maand van het 
nieuwjaren, tijd dus voor een KIDS-nieuw-
jaarsfeest! 
14u00 aan de Stroom Oudenaardsesteenweg 
234 in 8500 Kortrijk (*) – 17u00 | €3 | Inschrij-
ven: trish.berten@destroom.be of 056/35 30 17 
(*) Vervoer mogelijk vanuit Wevelgem: af-
spraak om 13u40 aan het zwembad, geef hier-
voor een seintje

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

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

VRIJE TIJD        

JOGGEN 
VOOR BEGINNERS
   WINTER EN LENTE EDITIE | START 6 JANUARI OF 24 MAART | 19U TOT 20U

PROGRAMMA
Winter:
Locatie : Sporthal Gullegem
Dinsdag 6 januari: info-avond + eerste les (training)
Vanaf dan iedere dinsdag en donderdag van 19u tot 20u
Dinsdag 17 maart: laatste les
Referentie 4018

Lente:
Locatie : Sporthal Gullegem
Dinsdag 24 maart: info-avond + eerste les (training)
Vanaf dan iedere dinsdag en donderdag van 19u tot 20u
Dinsdag 2 juni: laatste les
Referentie 4023

INFO
Inschrijving en inlichtingen:
• Gemeentelijke sportdienst bureau zwembad,  

Vanackerestraat 16, Wevelgem 

tel. 056 43 35 60 (tijdens openingsuren)

• www.wevelgem.be/inschrijven
• Prijs: €50

+ GRATIS DEELNAME 
‘DWARS DOOR GULLEGEM’ 

ZONDAG 7 JUNI
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DO 29 JANUARI
LITERATUUR | GEDICHTENDAG
In Nederland en Vlaanderen is er Gedichten-
dag, de start van de Poëzieweek. Dit jaar is het 
thema ‘Met zingen is de liefde begonnen’. Ook 
de bibliotheek is die dag iets poëtischer dan 
anders.
Tijdens de openingsuren in alle bibliotheekaf-
delingen

ZA 31 JANUARI
SPORT | 4DE EIERKOEKENTOCHT
6-12-18-24 km. Een mooie winterwandeling 
vanuit de Porseleinhallen richting abdijpoort 
langs de Leie naar de eierkoekenfabriek waar 
iedere wandelaar een eierkoek en een koffie 
krijgt. De 6km is voorzien voor mensen met 
kinderwagen en rolstoelgebruikers. Ook wan-
delaars met een hond zijn zeker welkom.
Start van 7u30 tot 15u00 | Porseleinhallen | € 
1,50/ € 1,10 | rudy.dejode@gmail.com | 0472 41 
13 11

FEBRUARI

WO 4 FEBRUARI
LITERATUUR | ‘MET ANGST EN BEVEN’
De Wevelgemse leesclub bespreekt de roman 
‘Met angst en beven’ van Amélie Nothomb. 
Iedereen die het boek heeft gelezen of wenst 
te lezen, kan de bespreking bijwonen.
19u30 | noodbib Ter Mote | Vrije deelname 
www.wevelgem.be/bibliotheek

ZO 15 FEBRUARI 
FAMILIE | VILLANELLA & MARIA CLARA VILLA 
LOBOS - KOPPIE KOPPIE

 

Dans en beweging die klein en groot kunnen 
bekoren. Twee vreemde figuren dansen voor 
een wit scherm. In een ingenieuze projectie 
verschijnen de gekste beelden en filmpjes. 

Het hele leven passeert de revue tot de cirkel 
weer rond is met een nieuwe geboorte. 
14u30 | € 7 | www.ccwevelgem.be | CC Gulden-
berg

16 FEB TOT 22 FEB
ACTIEF | SPEELPLEIN HAASJE-OVER

 

Speelpleinwerking voor kinderen van 2.5 tot 
12 jaar.
Porseleinhallen Wevelgem | www.haasjeover.be

ZA 21 FEBRUARI 
MUZIEK | DIMITRI LEUE / RATAPLAN - VAN-
BINNEN BANG VANBUITEN

 

Een operazangeres met smetvrees sluit zich 
op. Een trippende regisseur wil alleen haar als 
Aïda. In een poging om haar te overtuigen om 
mee te spelen, worden ze verliefd. Maar liefde 
wordt ingewikkeld als je miljoenen bacteriën 
ziet en dan pas de lippen of de vingers die ze 
dragen. 
20u15 | € 16 / € 14 | www.ccwevelgem.be | CC 
Guldenberg

MAART

VRIJDAG 6 MAART
ONTMOETING | VRIJWILLIGERSBEDANKING
De gemeente zet de actieve vrijwilligers in de 
bloemetjes. Een leuk feestje om al dat vrijwil-

lig engagement te bedanken.
18 u tot 23 u | € 1 – vooraf inschrijven www.
wevelgem.be/vrijwilligersbedanking 

VR 13 MAART 
THEATER | BOG - BOG. EEN POGING HET  
LEVEN TE HERSTRUCTUREREN

 

‘BOG.’ zoomt uit op de complexe veelheid van 
het bestaan, tot het grotere geheel duidelijk 
wordt. Vier jonge theatersnuiten slagen erin 
om de hele levenscyclus in anderhalf uur ont-
roerend, grappig toneel te vangen dat geen 
seconde verveelt ondanks de zeer voorspel-
bare verhaallijn”. (Knack) 
20u15 | OC De Stekke | € 12 / € 10 | www.cc-
wevelgem.be

VR 20 MAART 
HUMOR | GUNTER LAMOOT - FLINKE JONGEN

 

Ten dans kameraden! Gunter Lamoot her-
begint met live comedy. Na twee seizoenen 
‘Superstaar’ sjeest de zowel verguisde als 
verafgode komiek de planken op met ’Flinke 
jongen’. 
20u15 | CC Guldenberg | € 14 / € 12 | www.cc-
wevelgem.be
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ZO 22 MAART 
FAMILIE | CÍA JAGAT MATA - LA MALETA DE IRATI

 

Met een combinatie van mime, dans, acro-
batie, clownerie en maskerspel dompelt de 
Spaanse compagnie Jagat Mata het publiek 
onder in een magische wereld. 
14u30 | OC De Stekke | € 7 | www.ccwevelgem.be

APRIL 

WO 1 APRIL
JEUGD | BUITENSPEELDAG

 

Voor één keer laten we computers, gsm’s en 
spelconsoles aan de kant om met z'n allen 
buiten te spelen. Kom gratis genieten van 
leuke spelletjes en attracties. Ouders kunnen 
van de eerste zonnestralen genieten op het 
buitenspeelterras.
13u00 | JC ten Goudberge Wevelgem | Gratis 
|www.wevelgem.be/jeugd

WO 1 APRIL
LITERATUUR | ‘OORLOG EN TERPENTIJN’
De Wevelgemse leesclub bespreekt de veel 
bekroonde roman ‘Oorlog en terpentijn’ van 
Stefan Hertmans. Iedereen die het boek heeft 
gelezen of wenst te lezen, kan de bespreking 
bijwonen.
19u30 | noodbib Ter Mote | Vrije deelname | 
www.wevelgem.be/bibliotheek

ZA 11 APRIL 
HUMOR | XANDER DE RYCKE - 10 JAAR BE-
ZIG, 2 UUR GRAPPIG

 

Deze ‘Best of’ voorstelling van Xander De Ryc-
ke is een viering van zijn eerste trilogie voor 
de fans van het eerste uur en een instapmodel 
voor nieuwe fans die hem nog maar onlangs 
mochten ontdekken. 
20u15 | CC Guldenberg | € 14 / € 12 | www.cc-
wevelgem.be

13 TOT 17 APRIL
JEUGD | SPEELPLEIN HAASJE-OVER
Speelpleinwerking voor kinderen van 2.5 tot 
12 jaar.
Porseleinhallen Wevelgem | www.haasjeover.be

VR 17 APRIL 
THEATER | LAZARUS (KOEN DE GRAEVE & 
GÜNTHER LESAGE) - MET ARGUMENTEN 
KAN JE IEDEREEN OVERTUIGEN

 

Koen en Günther buigen zich over twee volle-
dig tegengestelde visies over geloof. Met ge-
trokken degens en de nodige dosis filosofische 
humor staan Koen De Graeve en Günther Les-
age - voor het eerst alleen - op de planken! 
20u15 | CC Guldenberg | € 14 / € 12 | www.cc-
wevelgem.be

DO 23 APRIL 
EXPO | OPENING EXPO WAK

 

Feestelijke opening van de tentoonstelling 
waarbij amateurkunstenaars uit Wevelgem 
hun werken tonen. De tentoonstelling is gratis 
te bezichtigen tot 10 mei.
20u | OC de Cerf | gratis | Inschrijven: cultuur-
centrum@wevelgem.be

ZON 25 APRIL
ERFGOEDBELEVING | ERFGOEDDAG
Wevelgem doet mee aan de erfgoeddag. Het 
laatste nieuws hierover vind je via www.we-
velgem.be/erfgoeddag. 

WO 29 APRIL
FILM | KORTFILMFESTIVAL

 

Kinderen onder de twaalf die hun eigen kortfilm 
in elkaar staken, maken en tonen die met gepaste 
trots. De beste film valt in de prijzen.
19u | OC De Stekke | gratis | www.ccwevelgem.be

DO 30 APRIL
MUZIEK | LOKALE HELDEN
Het Cultuurpad wordt een bruisend artistiek 
bolwerk met muziek, straatacts en gezellig-
heid. Het accent ligt op onze eigen Wevel-
gemse creatievelingen.
18u00- Cultuurpad | gratis | www.ccwevelgem.be
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vormingenKalender
Koop je tickets met ons webshopicoon op de vernieuwde website!
Ga naar wevelgem.be en klik rechts op het icoon van de webshop.

JANNUARI

ZA 24 JANUARI
COMPUTER | DE DIGIDOKTER
De Digidokter is te gast in de bibliotheek. Het 
thema van de maand is: Haal meer uit je brow-
ser (Explorer, Firefox, of Chrome). Na een toe-
lichting door een IT-deskundige kunnen de 
deelnemers vragen stellen.
10u00 - 12u00 | noodbib Ter Mote | € 3 | In-
schrijven vooraf via bibliotheek@wevelgem.
be of 056 43 35 40

ZA 27 JANUARI – 10 MAART

KUNST | INITIATIE SCHILDEREN MET ACRYL
In deze initiatiecursus proef je verschillende 
basistechnieken. We starten met materialen-
kennis en bekijken op welke manieren je de 
verf kan aanbrengen, de penseelstreken en 
het kleurenpallet. Op het einde van de reeks 
kan je zelf een beeld reproduceren met je ei-
gen artistieke toets. 
19u00 – 22u00 | Atelier voor Plastische 
Kunsten | € 75 + max. € 20 materiaalkost 
Inschrijven: www.ccwevelgem.be

WOE 28 JANUARI – 17 JUNI
KUNST | FOTOGRAFIE B
We gaan dieper in op de aspecten van belich-
ting en je leert hoe je deze aspecten manueel 
volledig kunt beheersen. Ook het gebruik van 
de externe flitser - zowel op als los van de ca-
mera - komt uitgebreid aan bod.
18u00 – 21u50 | CVO 3 Hofsteden Wevelgem, 
Veldstraat 17 | € 120 + € 20 | Inschrijven: www.
cvo3hofsteden.org of op het secretariaat (Me-
nen: Vander Merschplein 54)

DO 29 JANUARI – 18 JUNI
KUNST | FOTOGRAFIE A
In deze basiscursus leer je de mogelijkheden 
en programma’s van een digitale camera ken-
nen. Je verwerft een goede basiskennis om 
scherpe en correct belichte foto’s te maken in 
verschillende omstandigheden.
18u00 – 21u50 | CVO 3 Hofsteden Wevelgem, 
Veldstraat 17| € 120 + € 20 Inschrijven: www.
cvo3hofsteden.org of op het secretariaat (Me-
nen: Vander Merschplein 54)

FEBRUARI

MA 2 FEBRUARI
COMPUTER | EHBO VOOR PC - (5 SESSIES) 
 9u00 | DC Elckerlyc - € 30 | i.s.m. CVO-VIVO
Inschrijven: www.ccwevelgem.be

MA 2 FEBRUARI
COMPUTER | PHOTOSHOP ELEMENTS DEEL 1 
- (15 SESSIES) 
13u30 in DC Elckerlyc - € 85 | i.s.m. CVO-VIVO
Inschrijven: www.ccwevelgem.be

DI 3 FEBRUARI
COMPUTER | PC INITIATIE DEEL 1 - (15 SESSIES)
9u00 in DC Elckerlyc - € 85 | i.s.m. CVO-VIVO
Inschrijven: www.ccwevelgem.be

DI 3 FEBRUARI
COMPUTER | E-COMMERCE, CLOUD EN SKY-
PE - (15 SESSIES)
13u30 in DC Elckerlyc - € 85 | i.s.m. CVO-VIVO
Inschrijven: www.ccwevelgem.be

VR 6 FEBRUARI
COMPUTER | ANDROID: TABLETS EN SMART-
PHONES - (10 SESSIES) 
9u00 in DC Knooppunt - € 65 | i.s.m. CVO-
VIVO | Inschrijven: www.ccwevelgem.be

MA 9 FEBRUARI & 23 FEBRUARI
SPORT | LACHYOGA
Bij lachyoga gaan we lachen zonder reden! 
De docent fungeert als animator, doet de  
lachoefeningen voor die dan samen uitge-
voerd worden. We bootsen verscheidene 
‘lachsoorten’ na. Vaak gaat dit neplachen over 
in echt lachen.
14u00 in OC De Stekke | € 4 per sessie of € 
6 voor beide sessies | inge.goemaere@ocmw-
wevelgem.be | tel. 0470 93 67 67 of kom langs 
in WZC Sint-Jozef

DI 17 FEBRUARI
SPORT | RUG IN BEWEGING (RUGSCHOOL)
Tijdens deze activiteit krijgen we de nodige 
informatie, maar werken we ook actief aan 
een betere houding. 
€ 2 | inge.goemaere@ocmwwevelgem.be | tel. 
0470 93 67 67 of kom langs in WZC Sint-Jozef 
i.s.m. kwb en Ziekenzorg.

MA 23 FEBRUARI
DANS | WORKSHOP LINDYHOP

 

Lindy Hop is een Afro-Amerikaanse-jazzdance 
gebaseerd op een combinatie van Charleston 
en Tapdance. Het wordt gedanst op swingmu-
ziek uit de jaren 30 en 40 en is weer helemaal 
in. Lindy Hop is vooral een improvisatiedans, 
waarin expressieve vrijheid centraal staat. Tij-
dens de workshop leren we de basistechnie-
ken. 
19u00 – 22u00 | OC de Cerf Gullegem | OC de 
Cerf, Kerkstraat 1, Gullegem | € 15 per persoon 
Inschrijven: aangeraden om per twee in te 
schrijven op www.ccwevelgem.be

DO 26 FEBRUARI
MILIEU | HET ABC VAN MINDER TUINAFVAL
In deze infosessie leer je hoe tuinafval sterk 
kan verminderen. Snoeihout, traaggroeiend 
gras, mulchmaaien, haagscheersel, bodembe-
dekkers en vaste planten komen aan bod. 
19u00 tot 22u00 | Porseleinhallen, Cultuurpad 
1, Wevelgem | Inschrijven: www.ccwevelgem.
be | Gratis

ZA 28 FEBRUARI

COMPUTER | DE DIGIDOKTER
De Digidokter is te gast in de bibliotheek. Het 
thema van de maand is: Smartphones, een slim-
me keuze? Na een toelichting door een IT-des-
kundige kunnen de deelnemers vragen stellen.
10u00- 12u00 | noodbib Ter Mote | € 3 | In-
schrijven vooraf via bibliotheek@wevelgem.
be of 056 43 35 40
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MAART

DI 3 MAART
MODE | KLEUR- EN STIJLADVIES
We doen een kleurenanalyse en een figuur-
analyse en je leert je troeven uit te spelen. We 
gaan dieper in op het aanbrengen van make-
up, geven advies voor je kapsel en gaan op 
zoek naar de juiste outfit die perfect in har-
monie is met je persoonlijkheid.
13u30 – 16u30 | Kringloopwinkel Wevelgem | Kring-
loopwinkel, Menenstraat 308, Wevelgem | € 45 
 Inschrijven: www.ccwevelgem.be

DO 5 MAART
MILIEU | WAT MET GRASMAAISEL? 
Wat kun je doen met je 'bergen' grasmaaisel? 
Zijn er alternatieven? Een sessie met enkele 
praktische tips waarmee je je ritten naar het 
recyclagepark kan beperken. 
19u00 tot 22u00 | OC De Stekke, Sint maar-
tensplein 12, Moorsele | Inschrijven: www.cc-
wevelgem.be | Gratis

MA 16 MAART
COMPUTER | IPAD - (10 SESSIES)
9u00 in DC Elckerlyc - € 65 | i.s.m. CVO-VIVO
Inschrijven: 056 43 34 95 of cultuurcentrum@
wevelgem

VR 20 MAART
MILIEU | COMPOSTEREN, HOE DOE IK HET 
GOED? 
Heb je nog twijfels om thuis zelf te compos-
teren of composteer je al maar heb je nog 
vragen. Dan zit je met deze infosessie goed. 
Alle do's-and-don'ts van thuiscomposteren 
komen aan bod. 
19u00 tot 22u00 | Zaal Merlijn, Bissegemstraat 
17, Gullegem | Inschrijven: www.ccwevelgem.be 
Gratis

ZA 28 MAART

COMPUTER | DE DIGIDOKTER
De Digidokter is te gast in de bibliotheek. Het 
thema van de maand is: Draadloos op het web. 
Na een toelichting door een IT-deskundige 
kunnen de deelnemers vragen stellen.
10u00 - 12u00 | noodbib Ter Mote | € 3 | In-
schrijven vooraf via bibliotheek@wevelgem.
be of 056 43 35 40

DI 31 MAART
KOKEN | KOKEN MET SEIZOENSPRODUCTEN
Koken met seizoensproducten is hip. Maar 
vooral ook lekker en goedkoop. En eigenlijk 
gewoon zoals het hoort. Bovendien beter voor 
het milieu aangezien er minder transport aan 
te pas komt.
14u00 | OC De Stekke in Moorsele | € 4 per 
workshop | inge.goemaere@ocmwwevelgem.
be | tel. 0470 93 67 67 of kom langs in WZC 
Sint Jozef

APRIL

WOE 15 APRIL
DAGUITSTAP | UITSTAP MONS
Mons is in 2015 culturele hoofdstad van Eu-
ropa. Een uitstekende gelegenheid om de 
pittoreske hoofdstad van Henegouwen te be-
zoeken.
van 8u00 tot 19u00 | parking zwembad Wevel-
gem | €68 (incl. lunch en gidsen) | Inschrijven 
voor 1 maart 2015 | Inschrijven: www.ccwevel-
gem.be

MA 20 & 27 APRIL
MULTIMEDIA | MAPPING

 

Video mapping is een techniek waarbij stil-
staande objecten worden omgevormd tot een 
projectiescherm. Via beweging en aanpassin-
gen in het beeld worden gebouwen, decors 
... tot leven gewekt. De techniek wordt vaak 
toegepast bij elektronische muziek en als ad-
vertentietechniek. Je leert de basistechniek 
om zelf creatief te gaan spelen met objecten 
en ruimtes. 
19u00 tot 22u00 | Porseleinhallen, Cultuurpad 
1, Wevelgem | € 30 | Inschrijven: www.ccwe-
velgem.be

DI 21 APRIL 
MULTIMEDIA | 3D PRINTING
Er gaat geen week meer voorbij of je leest en 
hoort wel ergens iets over 3D printing. Maar 
wat is het? Hoe werkt het? Waarvoor kan je het 
gebruiken? En vooral: hoe?  Thuis je eigen re-
paraties doen? Zelf spulletjes ontwerpen? Het 
ligt allemaal binnen je mogelijkheden. Na deze 
avond weet je hoe je zelf eigen modelletjes kan 
laten printen en wat je ervoor nodig hebt.
19u tot 22u | OC de Cerf, Kerkstraat 1, Gullegem 
| €10

WOE 22 APRIL
INTERIEUR | ZEN-AT-HOME
Geïnspireerd door Oosterse wijsheden leert 
Feng Shui Master Consulente Mieke Coghe 
hoe je oases van rust kan creëren. Mooie he-
dendaagse ontwerpen tonen je hoe stilte in je 
hoofd en je huis brengt. We gebruiken daar-
voor natuurlijke texturen, meubilair, boed-
dha's, bloemen, geuren, zachte full spectrum 
verlichting of muziek. 
19u00 tot 21u30 | OC de Cerf, Kerkstraat 1, Gul-
legem | €15 | Inschrijven: www.ccwevelgem.be

ZA 25 APRIL
MILIEU | MINDER TUINAFVAL IN DE PRAKTIJK 
Tijdens een tuinbezoek ervaar je hoe een tuin 
eruit ziet waar de term ‘tuinafval’ niet of nau-
welijks bestaat. Je doet er inspiratie op om ook 
dat principe in je eigen tuin toe te passen.
10u30 tot 11u30 | Ballokstraat 68, 8560 Moor-
sele | Inschrijven: www.ccwevelgem.be| Gratis

ZA 25 APRIL
COMPUTER | DE DIGIDOKTER
De Digidokter is te gast in de bibliotheek. Het 
thema van de maand is: Je leven organiseren 
met online tools. Na een toelichting door een 
IT-deskundige kunnen de deelnemers vragen 
stellen.
10u00 - 12u00 | noodbib Ter Mote |€ 3 | In-
schrijven vooraf via bibliotheek@wevelgem.
be of 056 43 35 40

15
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Twee meisjes worden  
noodgedwongen groot
Op 10 januari ontvangt CC Wevelgem het gloednieuw gezelschap ‘De Zinderij’. Vincent Vandevyvere schrijft en regisseert zijn eerste voorstelling. 
Vincent is geboren en getogen Wevelgemnaar, zat jarenlang in de leiding van de Chiro en was trouw bezoeker van JC Ten Goudberge. Bij een 
dampende kop koffie hadden we een gesprek met hem en actrice Evy Vandekerkhove.

DE ZINDERIJ IS EEN VOLLEDIG NIEUW  
GEZELSCHAP. HOE IS HET ONTSTAAN?
Vincent: Ik had ongelofelijk veel zin om zelf 

een voorstelling voor kinderen te maken. 

Ik ben leraar in het 3e en 4e leerjaar en heb 

zelf 3 kinderen. Dat maakt mij op zijn minst 

ervaringsdeskundige (lacht). Kinderthea-

ter vind ik een prachtig medium. Ik heb vaak 

meegewerkt aan theatervoorstellingen bij 

de ‘Unie der Zorgelozen’ en later ontmoette 

ik Tijs Verbrugge en vond in hem de perfecte  

‘partner in crime’. Samen hebben we De  

Zinderij opgestart en zijn we aan ‘Stulp’  

beginnen werken.

NIET MAKKELIJK OM VAN UIT HET NIETS TE 
BEGINNEN?
We zijn beginners, maar we hebben ambi-

tie en laten ons heel goed omringen. Er is 

steun vanuit de Schouwburg in Kortrijk, waar 

we meewerken aan het kinderkunstenfesti-

val ‘Spinrag’. En we hebben twee professio-

nele coaches. Wouter Deprez is een absolute  

topper en actrice Leen Deveirman speelt bij 

gezelschappen als Ceremonia, Het Kip en De 

KolonieMT. Het is fantastisch om met hen te  

mogen werken.

WAAROVER GAAT ’STULP’?
Vincent: Oorspronkelijk maakte ik de voor-

stelling dus samen met Tijs Verbrugge. Het 

verhaal ging over twee jongens die samen een 

‘Stulp’ moeten bouwen voor het einde van de 

wereld. Over samen noodgedwongen groot 

moeten worden. De teksten waren geschre-

ven en we begonnen in september te repete-

ren. Ik was tegelijk speler en regisseur en dat 

bleek niet evident. Je verliest makkelijk het 

overzicht. Toen Tijs bovendien forfait moest 

geven om een theateropleiding in Maastricht 

te gaan volgen, heb ik het roer volledig moe-

ten omgooien.

OP HET OORSPRONKELIJKE BEELD ZIEN WE 
TWEE JONGENS EN NU ZIE IK TWEE MEISJES 
OP EEN STRAND?
Vincent: Ja dat klopt. Na het vertrek van Tijs 

werden het twee meisjes. Ik sta zelf niet meer 

op de planken en kan me nu volledig focussen 

op de regie. Met Evy Vandekerkhove en Tamara 

Tanghe vond ik twee uitstekende actrices. Wij 

kennen elkaar van bij de Unie. Bij het repeteren 

spelen we snel op elkaar in. De oorspronkelijke 

verhaallijn zit er zeker nog in. De wereld is ver-

gaan en twee vriendinnetjes zitten vast op een 

eiland. Hoe gaan ze dat aanpakken?

Evy: Aan het samen opgroeien, hebben we een 

extra draai gegeven. Twee meisjes die speelden, 

maar opeens speelt ééntje niet meer mee. Het 

ene meisje is klaar om de stap naar de puberteit 

te maken, maar het andere meisje wil vooral nog 

even kind blijven. Er komt iets tussen de twee te 

staan, een indringer, een jongen, verliefdheid… 

v.l.n.r. Evy Vandekerkhove, Tamara Tanghe en Vincent Vandevyvere
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IS HET MOEILIJK OM JE IN DE WERELD VAN 
DE KINDEREN TE VERPLAATSEN?
Evy: Als actrice was het aanvankelijk niet altijd 

evident om meteen volledig in de huid van een 

kind te kruipen. Maar eens je begint te spelen, 

komt dat bijna natuurlijk. Dankzij het fanta-

sierijke verhaal en het spelplezier word je snel 

meegezogen in de wereld van de twee meisjes 

met hun katachtige gedachtesprongen, en-

thousiasme en rijke verbeelding. De stap die 

we zetten van kind naar volwassene is natuur-

lijk ook herkenbaar vanuit je eigen leven. Het 

is een fase die we allemaal doormaken.

HERKENBAARHEID IS BELANGRIJK?
Vincent: Ja, de tekst is bewust eenvoudig 

en direct gehouden. We tonen het volledige  

pallet van gevoelens en gedragingen waaruit 

de vriendschap tussen twee meisjes bestaat. 

De kinderen kunnen zich hopelijk herkennen 

in wat gebeurt, hoe vriendschap werkt. We  

willen zeker niet moraliseren. Je moet geen 

keuze maken tussen wie juist is of fout. We to-

nen gewoon twee verschillende perspectieven. 

Evy: We spelen een herkenbaar spel tussen 

aantrekken en afstoten, met humor en veel 

fantasie. Dat laatste vinden we erg belang-

rijk. We willen de verbeelding van de kinderen 

prikkelen. Wat zouden ze zelf doen als ze op-

eens alleen waren op de wereld? Als alles weg 

is, wat eet je dan, hoe speel je, waar slaap je? 

HOE STONDEN JULLIE ZELF TEGENOVER 
THEATER TOEN JE KLEIN WAS?
Vincent: Heel positief eigenlijk, ik was er zelf 

al mee bezig toen ik een jaar of tien was. Mijn 

moeder was onthaalmoeder en ik was een 

beetje de animator tijdens de zomer. Ik zocht 

ijverig theaterboekjes bijeen en maakte daar-

mee voorstellingen met de jongere kinderen. 

Evy: Vroeger schreef mijn oma zelf kinderto-

neel. We speelden die stukken dan ook zelf 

met de kinderen van het dorp. Fantastisch om 

als kind zelf op het podium te staan. We gin-

gen daar helemaal in op.

WAT MAG IK DE DE ZINDERIJ TOT SLOT  
TOEWENSEN?
We zijn vooral blij dat we op de planken kun-

nen staan. In Vlaanderen wordt veel kwalita-

tief goed theater gemaakt en wij willen mee 

in die traditie. We hopen volgend seizoen nog 

meer voorstellingen te kunnen spelen en stap 

voor stap verder te groeien. 

VOORSTELLING EN TICKETS:
• De Zinderij - Stulp

• za. 10 januari 2015

• 18u

• CC Guldenberg

• € 7

• org. CC Wevelgem

• cultuurcentrum@wevelgem.be 

• 056 43 34 95
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1000 km tegen Kanker op 15 mei
Zoals je in het welkomstwoord van de burgemeester al kon lezen, heeft de gemeente zich geëngageerd als middaggemeente voor de 1000 km 
van Kom op tegen Kanker. Op 15 mei rond het middaguur zal de wielerkaravaan van ongeveer 600 renners en hun 3000-tal volgers en supporters 
in Wevelgem-centrum zijn middagpauze houden. Maar er is meer… Dit event zal natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan, onder andere door de 
uitdagingen die de organisatie ons als middaggemeente oplegt. 

LANGSTE EREHAAG
Kom-op-voorzitter Frank Deboosere zal tijdens de kick-off op 2 februari de vier burgemeesters van de middagsteden uitdagen om samen met 

de inwoners van hun stad een zo lang mogelijke mensenketting te vormen. De burgemeesters lanceren vervolgens een call-for-action naar de 

inwoners van hun stad, het verenigingsleven, de wielerclubs en jeugdbewegingen. Met een erehaag van 2.440 personen mocht Landen in 2014 de 

trofee van Langste erehaag in ontvangst nemen. Burgemeester Gino Debroux getuigt: ‘Het was fenomenaal, de vriendschap en de solidariteit die 

ik en zovele anderen voelden!’ 

EVENEMENTENDORP
In de middagsteden valt er naast de erehaag nog heel wat te beleven. Tijdens de aanwezigheid van de pelotons wordt er voor de supporters en de 

deelnemers aan de langste erehaag een evenementendorp ingericht. Alle zintuigen worden er geprikkeld: er zijn optredens, eet- en drankstandjes 

en allerlei animatie.

Deze beide evenementen zullen in de komende infokranten verder toegelicht worden, dus kijk goed uit naar uitdagingen, oproepen en lanceeracties 

vanuit het gemeentebestuur om de uitdaging van de burgemeester te laten slagen! Het echte startschot komt er bij Gent –Wevelgem maar de 

uitdagingen die je kunt aangaan met je vereniging zullen in de infokrant van februari gelanceerd worden! Maar de 1000 km gaat natuurlijk over meer 

dan acties en events alleen. Deze actie gaat over geld, geld inzamelen… 

In Wevelgem zijn er drie teams die al een aantal jaren deelnemen. Wil je Kom op tegen Kanker een hart onder de riem steken? Steun dan één van 

deze teams door te storten op het rekeningnummer van Kom op tegen Kanker BE14 7331 9999 9983 met de vermelding van één van de drie onder-

staande codes. 

• Olgha Challenge team 170.003.386/gift. (Meer info: www.1000km.be/olgha-challenge-team)

• Gent-WevelgemCycling team 170.089.795/gift. (Meer info: www.1000km.be/gent-wevelgem-cycling-team)

• Health Alpro bikers 170.048.918/gift. (Meer info: www.1000km.be/healthy-alpro-bikers-2-teams)

Je kan uiteraard ook zelf initiatief nemen en een team op poten zetten. Alle info vind je op www.wevelgem.be/1000km. Meer info over het sportieve 

concept vind je op www.1000km.be
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DE 1000 KILOMETER VAN  
KOM OP TEGEN KANKER

www.1000km.be

‘Toen de organisatie me vroeg, dacht 
ik: “Dit is niets voor mij!” Ik fiets name-
lijk niet graag. Maar toen ik begon na 
te denken over hoe hard de mensen 
die vechten tegen kanker afzien … 
Dan is wat ik moet doen echt wel 
klein bier.’ 
Showbizz Bart 

We kunnen ieder jaar ook rekenen op 
enkele enthousiaste meters en peters. 
Naast Showbizz Bart zijn dat onder 
meer al Karel Van Eetvelt,  
Eva Daeleman, Annemie Struyf,  
Jan Hautekiet en Leo Van der Elst 
geweest. Ook benieuwd wie in 2015 
zal meetrappen tegen kanker? Schrijf 
je via www.1000km.be in op onze 
nieuwsbrief, of volg ons op Facebook, 
en verneem het als eerste!

BEKEND VLAANDEREN OP KOP

Elk jaar tonen ook heel wat bekende Vlamingen hun groot hart en sportieve benen. 
Zij trappen gretig mee tegen kanker:

‘Kanker is voor iedereen zo dichtbij, 
dus dat is ook voor mij de grootste 
beweegreden om deel te nemen. 
We moeten er absoluut tegen blijven 
vechten, voor alle patiënten maar ook 
voor hun familie en vrienden. Daarom 
is de 1000 km een fantastisch nobel 
doel om aan mee te werken.’ 
Sioen

‘Voor de 1000 km pas ik steeds mijn 
agenda aan. Ik probeer er telkens bij 
te zijn. Iedereen heeft in de familie 
wel een kankerpatiënt en dat is ook 
bij mij het geval. Wanneer er iets 
sportiefs en familiaals georganiseerd 
wordt om geld in te zamelen voor 
verder onderzoek hoe we deze 
ziekte kunnen bestrijden, kan ik dat 
alleen maar toejuichen en er mijn 
medewerking aan verlenen.’   
Kris Peeters

Wat?
• Vier dagen trappen tegen kanker,  
 langs 1000 km prachtige Vlaamse  
 wegen.
• De deelnemende teams bestaan  
 uit minstens één en maximum  
 acht renners. Elk team zamelt  
 vooraf 5000 euro startgeld in.
• De totale afstand wordt onder- 
 verdeeld in acht etappes van  
 125 km,  en elke etappe wordt  
 gereden door één teamlid.
• Gaststad Mechelen is de dagelijkse  
 start- en aankomstplaats; de  
 etappes doen alle Vlaamse  
 provincies aan.
• De praktische organisatie is in  
 handen van Flanders Classics:  
 zij zorgen voor bevoorradings- 
 posten, lunch tijdens de middag- 
 stops, parcoursbegeleiding  
 door motorrijders, technische en  
 medische bijstand, deugddoende  
 massages …
• De zesde editie vindt plaats tijdens  
 het hemelvaartweekend van  
 14 tot en met 17 mei 2015.
 

Waarom?
• In 2014 zamelden meer dan 3000  
 fietsers in 527 teams 2,635 miljoen  
 euro in. In 2015 willen we dat  
 succes nog overtreffen. 
• De netto-opbrengst van deze  
 zesde editie gaat integraal naar  
 het onderzoek naar de oorzaken  
 en aanpak van therapeutisch falen. 
 Steeds meer kankerpatiënten  
 worden met succes behandeld,  
 maar toch blijkt een aantal niet of  
 slechts tijdelijk geholpen door de  
 beschikbare behandelingen.  
 De oorzaak van dit therapeu- 
 tisch falen is vaak omdat de tumor  
 resistent is tegen een behande- 
 ling of omdat tijdens de  
 behandeling resistentie ontwikkeld  
 wordt. Het na verloop resistent  
 worden van uitgezaaide tumoren  
 tegen beschikbare therapieën  
 vormt de belangrijkste reden  
 waarom patiënten met kanker  
 overlijden. Daar trappen we tegen  
 – met z’n allen.

‘Toen de organisatie me vroeg, dacht 
ik: “Dit is niets voor mij!” Ik fiets name-
lijk niet graag. Maar toen ik begon na 
te denken over hoe hard de mensen 
die vechten tegen kanker afzien … 
Dan is wat ik moet doen echt wel 
klein bier.’ 
Showbizz Bart 

We kunnen ieder jaar ook rekenen op 
enkele enthousiaste meters en peters. 
Naast Showbizz Bart zijn dat onder 
meer al Karel Van Eetvelt,  
Eva Daeleman, Annemie Struyf,  
Jan Hautekiet en Leo Van der Elst 
geweest. Ook benieuwd wie in 2015 
zal meetrappen tegen kanker? Schrijf 
je via www.1000km.be in op onze 
nieuwsbrief, of volg ons op Facebook, 
en verneem het als eerste!

‘Kanker is voor iedereen zo dichtbij, 
dus dat is ook voor mij de grootste 
beweegreden om deel te nemen. 
We moeten er absoluut tegen blijven 
vechten, voor alle patiënten maar ook 
voor hun familie en vrienden. Daarom 
is de 1000 km een fantastisch nobel 
doel om aan mee te werken.’ 
Sioen

‘Voor de 1000 km pas ik steeds mijn 
agenda aan. Ik probeer er telkens bij 
te zijn. Iedereen heeft in de familie 
wel een kankerpatiënt en dat is ook 
bij mij het geval. Wanneer er iets 
sportiefs en familiaals georganiseerd 
wordt om geld in te zamelen voor 
verder onderzoek hoe we deze 
ziekte kunnen bestrijden, kan ik dat 
alleen maar toejuichen en er mijn 
medewerking aan verlenen.’   
Kris Peeters

1000 K IN ‘T KORT 
Wat?

• De zesde editie vindt plaats tijdens het Hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei 2015.

• Vier dagen trappen tegen kanker, langs 1000 km prachtige Vlaamse wegen.

• De deelnemende teams bestaan uit minstens één en maximum acht renners. Elk team zamelt 

vooraf 5000 euro startgeld in.

• De totale afstand wordt onderverdeeld in acht etappes van 125 km, en elke etappe wordt gereden 

door één teamlid.

• Gaststad Mechelen is de dagelijkse start- en aankomstplaats; op Dag 2 - vrijdag 15 mei 2015  

passeert de etappe in Wevelgem.

• De praktische organisatie is in handen van Flanders Classics: zij zorgen voor bevoorradingsposten, lunch tijdens de middagstops, parcoursbege-

leiding door motorrijders, technische en medische bijstand, deugddoende massages …

WAAROM?
• In 2014 zamelden meer dan 3000 fietsers in 527 teams 2,635 miljoen euro in. In 2015 willen we dat succes nog overtreffen.

• De netto-opbrengst van deze zesde editie gaat integraal naar het onderzoek naar de oorzaken en aanpak van therapeutisch falen. Steeds meer 

kankerpatiënten worden met succes behandeld, maar toch blijkt een aantal niet of slechts tijdelijk geholpen door de beschikbare behandelingen. 

De oorzaak van dit therapeutisch falen is vaak omdat de tumor resistent is tegen een behandeling of omdat tijdens de behandeling resistentie 

ontwikkeld wordt. Het na verloop resistent worden van uitgezaaide tumoren tegen beschikbare therapieën vormt de belangrijkste reden waarom 

patiënten met kanker overlijden. Daar trappen we tegen – met z’n allen.

WAT ZOU JIJ DOEN?
Welke uitdaging zou jij met je  
vereniging willen aangaan om veel 
volk op de erehaag te krijgen?

 Mail je suggesties naar 1000km@wevelgem.be. Een voorbeeld: De ene vereniging daagt een  
andere vereniging uit om op 15 mei met zoveel mogelijk 
mensen aanwezig te zijn op de erehaag in zelfde kleur  
T-shirt. Ga je deze uitdaging aan of heb je een ander idee?
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Verwarmingstoelage 2015
De stookoliepremie is een toelage die wordt toegekend aan personen en gezinnen die hun verwarmingsfactuur moeilijk kunnen betalen. Vanaf 
1 januari 2015 gaat een nieuwe verwarmingsperiode van start. Net zoals voorbijgaande jaren is het dit jaar opnieuw mogelijk om onder bepaalde 
voorwaarden een verwarmingstoelage aan te vragen via het OCMW.

Je hebt recht op een verwarmingstoelage:

• Indien je huisbrandolie of verwarmingspe-

troleum (type C) of bulkpropaangas ge-

bruikt om je woning te verwarmen.

• Indien je behoort tot één van de volgende 

categorieën rechthebbenden:

- categorie 1: gerechtigden op een ver-

hoogde tegemoetkoming van de ziekte- en 

invaliditeitsverzekering

- categorie 2: gezinnen met een laag inko-

men (raadpleeg het OCMW of het sociaal 

verwarmingsfonds)

- categorie 3: personen met schuldenoverlast

Per verwarmingsperiode en per huishouden 

wordt er een verwarmingstoelage gegeven 

voor maximum 1.500 liter brandstof. Voor in 

kleine hoeveelheden aan de pomp aange-

kochte huisbrandolie of verwarmingspetro-

leum (type C) is er een forfaitaire toelage van 

€ 210,00.

De levering moet gebeuren tussen 1 januari 

en 31 december. Een aanvraag bij het OCMW 

moet binnen de 60 dagen na levering worden 

ingediend. Je moet deze documenten kunnen 

voorleggen: leveringsbon of factuur en identi-

teitskaart. Het OCMW zal, om na te gaan of je 

voldoet aan de hierboven gestelde inkomens-

grenzen, je inkomensgegevens en die van de 

leden van je huishouden elektronisch bij de 

FOD Financiën opvragen. Het OCMW kan jou 

contacteren voor aanvullende inlichtingen.

Je kan in het OCMW terecht bij Caroline Maes 

op de sociale dienst, Deken Jonckheerestraat 

9 in Wevelgem - tel. 056 43 56 00 telkens op 

dinsdagnamiddag van 14u00 tot 17u30. Voor 

extra info omtrent de stookoliepremie en toe-

latingsvoorwaarden: www.verwarmingsfonds.

be of www.mineco.fgov.be of bel gratis naar: 

0800 90 929.

Speelse Straten
Een nieuw jaar is altijd een ideaal moment om goede voornemens te maken. Heb jij plannen om 

van jouw straat tijdelijk een speelstraat te maken? Dan kan je voor 1 mei een aanvraag doen voor 

een speelstraat tijdens een schoolvakantie. Vanaf dit jaar kan je in elke straat waar je max. 50 km 

per uur mag rijden een speelstraat organiseren.

 

Het concept van een speelstraat is dat een (stuk) straat tijdelijk verkeersvrij wordt gemaakt en 

exclusieve speelruimte voor kinderen wordt. Zo’n speelstraat is een leuk en gratis idee voor de 

zomervakantie of andere schoolvakanties met mooi weer. Het kost je niets, maar er zijn wel 

enkele voorwaarden* aan verbonden. De gemeentelijke jeugddienst bezorgt je meer info als je 

speelse plannen hebt. 

INFO & AANVRAGEN:

• Jeugddienst Wevelgem

• 056 43 35 53 

• jeugddienst@wevelgem.be 

Speelse voornemens *SPELREGELS SPEELSTRAAT
Wie in een schoolvakantie een speelstraat 
wil organiseren, houdt best rekening met 
enkele voorwaarden:

• De maximumsnelheid in de straat is 
50km/u.

• De bereikbaarheid en doorstroming van  
omliggende straten moet blijven.

• De straat/wijk moet een overheersend 
woonkarakter hebben, zonder doorgaand 
verkeer.

• Een straat kan volledig of gedeeltelijk als 
speelstraat ingericht worden, afhankelijk 
van de plaatselijke situatie.

• De aanvraag van de speelstraat wordt ge-
steund door een ruime meerderheid van de 
straatbewoners. De aanvraag moet vanuit 3 

gezinnen uit de straat komen. 
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Voordracht ‘De Verkeerde kaart’ 
Over het omgaan met tegenslagen

Myriam Deloddere is een gedreven vrouw en vlotte spreekster. Op 27 

januari om 19u30 komt ze naar Het Knooppunt in Gullegem met een 

bijzonder sterk, realistisch maar bemoedigend verhaal over borst-

kanker. Myriam schetst het verloop van haar ziekte, de liefde, het 

moederschap, de eenzaamheid, de angst, de hoop, de professionele 

loopbaan,... Ze reikt ook middelen aan aan lotgenoten om het zware 

proces na een tegenslag gemakkelijker te kunnen dragen. Tenslotte 

worden ook tips gegeven voor verpleegkundigen, paramedici en  

artsen. Haar verhaal is realistisch en concreet en kan aan ande-

ren, die een of andere zware last te dragen hebben, steun geven.  

Deze voordracht is gratis.

Inschrijven kan telefonisch 056/43 20 80 of aan het onthaal van Het 

Knooppunt, Gulleheemlaan 20 in Gullegem.

Zonder pesticiden vanaf 1 januari 2015

Vanaf 01/01/15 mogen openbare diensten geen vervuilende pestici-

den meer gebruiken voor het beheer van alle parken, bermen, straten, 

enz. Ze schakelen volledig over op milieuvriendelijke bestrijdings-

methodes zoals borstelen of vegen. (decreet ‘Duurzaam pesticidenge-

bruik’) Wevelgem is reeds een 15-tal jaren bezig om het pesticidenge-

bruik op openbaar domein af te bouwen en momenteel wordt geen  

enkele sproeistof meer gebruikt. Ook scholen, ziekenhuizen, kinder-

dagverblijven en zorginstellingen moeten vanaf 01/01/15 hun tuinen, 

speelplaatsen en parkeerterreinen zonder pesticiden onderhouden.  

Vanaf 1/01 geldt ook voor de burger het verbod op het gebruik van 
pesticiden op openbaar domein, zoals het voetpad. Niet elk sprietje 
hoeft ook een probleem te zijn. Als er toch planten groeien op het 
voetpad, trek die dan uit of gebruik eventueel een voegenkrabber of 
onkruidbrander als je die hebt. 
Meer info en tips: www.vmm.be/zonderisgezonder

De fit-cup

Sinds november is Moorsele in de ban van beweging en gezonde voe-

ding. Onder de noemer ‘Moorsele, let’s get fit’ worden tal van activi-

teiten georganiseerd die een gezonde levensstijl in de kijker plaatsen. 

Dit project wordt op zaterdag 21 maart met een battle der generaties 

in en om OC De Stekke afgesloten. De winnende generatie gaat naar 

huis met DE fit-cup! Die fit-cup moet echter nog ontworpen worden… 

HEB JE ZIN OM DEZE BEKER TE MAKEN? 
Stuur ons dan voor 24 januari een schets van de trofee + wat extra 

uitleg naar: jeugddienst@wevelgem.be. De winnaar mag het ontwerp 

realiseren en krijgt er nog een waardevolle prijs bovenop. Veel succes!

De trofee moet aan volgende voorwaarden voldoen:

- vorm en materiaal naar keuze van de ontwerper

- het logo van de gemeente wevelgem (eventueel het logo van 

‘Moorsele, let’s get fit’) moet in de trofee verwerkt worden. 

Spetterende kerst en nieuwjaar

Tot nu toe had je om vuurwerk te mogen afsteken altijd een voor-

afgaande volmacht van de gemeente nodig. Vanaf dit jaar is dit niet 

meer nodig voor feestvuurwerk in de nacht van 24 op 25 december en 

van 31 december op 1 januari. Ook op kerst- en nieuwjaarsdag mag je 

vuurwerk afsteken.

Vuurwerk afsteken blijft een gevaarlijke bedoening. 

Tips om het feest niet in een drama te laten eindigen, vind je op 

www.wevelgem.be/vuurwerk.

 KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  
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Nieuwjaarsontbijt

Sneeuw
r u i m e n  
wat doet de gemeente 
De gemeente maakt ieder jaar een win-

terplan op omgemeentewegen, voet-

paden en fietspaden te bestrooien. Van 

november tot eind maart is er voor ‘glad-

heidsbestrijding’ steeds permanentie. 

In woonwijken is er voornamelijk be-

stemmingsverkeer en weinig doorgaand 

verkeer. Bij sneeuw of ijzel is de impact er 

eerder beperkt. In deze straten wordt niet 

gestrooid. Op verbindingswegen en stra-

ten met veel doorgaand verkeer wordt er 

wel gestrooid. In deze straten is het risico 

op ongevallen immers veel groter.

FIETSPADEN

Als het sneeuwt worden de fietspaden 

zo goed mogelijk sneeuwvrij gemaakt 

met de borstelmachine. 

VOETPADSTROOK

Elke bewoner of gebruiker van een  

gebouw is verantwoordelijk voor het on-

derhoud van zijn/haar voetpad en greppel 

voor het gebouw. Ook bij ijzel en sneeuw 

moet het proper en begaanbaar zijn.

Je kan een zakje strooizout van 25 kg ko-

pen voor 5 euro in het gemeenteloket en 

het Gullegemse en Moorseelse gemeen-

tehuis. De gemeente draagt de verant-

woordelijkheid om alle voetpaden voor 

haar eigendommen te onderhouden.

AFFICHE

Wie zijn voetpad niet zelf sneeuwvrij kan 

maken, kan met de affiche op de vol-

gende bladzijde een oproep doen. 

Het is de bedoeling dat een solidaire 

buur het voetpad dan vrijmaakt. 

NOOD

Vind je echt niemand om je stoep te 

ruimen, bel dan in uiterste nood naar 

het algemeen nummer van het OCMW:  

056 43 55 00.

met cava

De bibliotheek is 
overal!
Kan je zelf niet naar de bibliotheek komen? Onze dienst Bib-aan-huis brengt je favoriete 
boeken bij je thuis.

Een bibliotheekmedewerker komt bij je langs en polst naar je leesvoorkeur en je leesritme. 
Vervolgens komt een vrijwilliger op het afgesproken moment bij je langs en bezorgt je de 
gevraagde bibliotheekmaterialen. Deze dienst is gratis als je lid bent van de bibliotheek (5 
euro per jaar). Ook als je ogen niet goed meer meewillen of als lezen moeilijker wordt, kan 
je blijven lezen. De bibliotheek heeft een uitgebreide collectie grootletterboeken en Daisy-
luisterboeken. Zo kun je langer blijven lezen of gewoon luisteren naar een boek.

Op donderdag 22 januari van 14u00 tot 15u00 in LDC Elckerlyc informeren we je graag over 
onze diensten en laten we je kennismaken met de aangepaste materialen.

Om het nieuwe jaar feestelijk in te zetten organiseert het lokaal dienstencentrum Elckerlyc 
voor iedereen een lekker en gezond ontbijt met een toast op het nieuwe jaar. Aansluitend kan 
je alle praktische info krijgen over de werking van het lokaal dienstencentrum: zijn activiteiten, 
maar natuurlijk ook zijn verschillende diensten. Iedereen is van harte welkom.

MAANDAG 12 JANUARI OM 8U30
• 8 euro 

• inschrijven vóór 8 januari aan het onthaal 

van LDC Elckerlyc of tel. 056 43 55 10

• vervoer mogelijk voor 2 euro



Solidair 
sneeuwruimen!

KOM JIJ BIJ MIJ 
SNEEUWRUIMEN?

Als ieder voor zijn eigen deurtje veegt… Ik ben helaas niet goed te been en kan mijn 
stoep dus niet zelf sneeuwvrij maken. Bedankt om het voor mij te willen doen.
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Contacteer je gemeente
   Gemeentebestuur

    Vanackerestraat 16

    8560 Wevelgem

    056 433 400

    gemeentebestuur@wevelgem.be

    www.wevelgem.be

    @Wevelgem8560 · #Wevelgem

    www.facebook.com/wevelgem8560

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

    0903 922 48 (€ 1,5/ minuut)

    geowacht.be

Huisartsen 

Centraal oproepnummer    056 40 47 48

Tandartsen 
Centraal oproepnummer    090 33 99 69

De tandarts is beschikbaar in het weekend en op 

feestdagen van 9u00 tot 18u00

politiezone Grensleie
Centraal oproepnummer    056 51 01 11

BIN Wevelgem
Volg de berichten van het BuurtInformatieNetwerk 

www.bin-wevelgem.be 

    @Wevelgem8560 

Meldpunt
Meldingen en klachten

    056 433 433

    meldpunt@wevelgem.be

@

@

Breng jij onze gemeente in beeld?

Plaats je foto's op instagram, twitter en facebook 

met hashtag

#igwevelgem 
en wie weet haalt jouw foto onze fotomuur.

@ mdclerck Mijn favoriete 
periode is aangebroken! 

@ tine is the name 
2th family_dance

@ stevenlapauw 
examen JCTG

@ sjoerddhaene de goedheilig man 
op bezoek in de Chiro!

@ kjellvhw oefening Belgisch leger

@ vverbeke_ ze zijn nog 
steeds bezig_c130

@ so_fie1974 Leger op weg naar 
huis gespot_stormtide_leger


