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INHOUD

07 11 Nieuwe website
Online afspraak maken

Parkies
Op nieuwe locatie

Sluitingsdagen OCMW en MIROM 
OCMW
Het OCMW is gesloten op 2 juli om 16u00, 20 juli, 21 juli, op 24 en 31 juli in 

de namiddag en 7 en 14 augustus. Er is geen zitdag voor aanvragen van 

stookoliepremie en inschrijvingen voor sociale woningen op dinsdag 21 en 

28 juli, 4 en 11 augustus. Er is geen zitdag dienst rechtshulp op 20 en 21 juli.

MIROM
De recyclageparken zijn gesloten op 20 en 21 juli en 15 augustus.

Op de cover

Team William is één van de actiefste bands komende zomer. Ze spelen 

onder andere op Pukkelpop, maar op 11 juli spelen ze ook op Klein Tokyo 

festival in Moorsele. Meer info vind je op pagina 12.
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12 14  Klein Tokyo
2 dagen feest in Moorsele

Zomer aan de Leie
Bring your own brunch

Gemeenteraad

Uitbaggeren vijvers
De gemeente heeft zo’n 17-tal vijvers in de  

gemeentelijke groenzones, waarvoor ze ook 

de nodige beheerswerken moet uitvoeren. Om 

verlanding of overmatige aangroei van de riet-

zones tegen te gaan en borg te staan voor een 

goede biologische kwaliteit, is het noodzakelijk 

om sporadisch het slib uit de vijvers te ruimen. 

Dit jaar worden de vijvers Ter Walle, begraaf-

plaats Moorselestraat en oude Heulebeek  

Peperstraat aangepakt.

Subsidiëring fluo- en boekentashesjes voor 
Wevelgemse scholen
Het gemeentebestuur wil in het kader van 

het beleidsplan 2015-2019 inzetten op ver-

keerseducatie. Daarvoor organiseert ze een  

fietsexamen, zijn onlangs nieuwe pijlen voor 

dat examen over de gemeente gezet, enzo-

voort. Nu wil de gemeente voor alle leerlingen 

en medewerkers van de Wevelgemse scholen  

 

fluohesjes/boekentashesjes aankopen. Dit  

gebeurt na overleg met de scholen.

Voor het schooljaar 2015 – 2016 kunnen scholen 

uitzonderlijk voor alle leerlingen en medewer-

kers van de school een fluohesje of boekentas-

hesje bestellen.

Op die manier neemt elke Wevelgemse leerling/ 

leerkracht al een veilige(re) start in het nieuwe 

schooljaar.

Vanaf het schooljaar 2016-2017 kan er dan voor 

bepaalde (leeftijds)groepen besteld worden: 

voor de nieuwe kleuters, leerlingen van het 

1ste, 3de en 5de leerjaar, 1ste en 3de middelbaar 

en voor medewerkers van de school.

Relighting sporthal Moorsele
De gemeente heeft beslist om aan te sluiten bij 

de ESCO-activiteit (energie service bedrijf) van 

Infrax voor het energiezuinig aanpassen van de 

verlichting van de sporthal in Moorsele. 

In de sporthal Moorsele wordt de verlichting 

van alle nevenlokalen (kleedkamers, gangen, 

bergingen, …) vernieuwd. Dit omvat onder an-

dere de verlichtingsarmaturen vervangen en de 

bekabeling en de bediening/sturing van de ver-

lichting. Er zal zoveel mogelijk met aanwezig-

heidsdetectie gewerkt worden zodat de ver-

lichting niet meer onnodig zal branden. Overal 

waar dit (financieel) aangewezen is, wordt 

LED-verlichting voorzien.

De terreinverlichting van beide zalen wordt 

niet meegenomen aangezien daar nog dege-

lijke verlichting aanwezig is (ook op gebied van 

energie-verbruik).
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5839 straatlampen gaan uit
De gemeente Wevelgem heeft, zoals een aantal naburige gemeenten en steden, beslist om vanaf september op maandag, dinsdag, woensdag 
en donderdag alle straatverlichting te doven tussen 00u30 en 4u30. De verlichting blijft wel branden op vrijdag, zaterdag en zondag en tijdens 
de feestdagen zoals op kerstnacht en oudejaarsnacht.

De verlichting op de gewestwegen blijft ook branden om te vermijden dat op deze wegen met doorgaand verkeer een bruuske overgang is met 

aangrenzende gemeenten en steden. 

Wat vooraf ging…
In januari 2010 startte Wevelgem met het nachtregime voor de openbare verlichting in bepaalde woonwijken. Dit betekent dat in de nachtelijke 

uren een deel van de verlichting wordt gedoofd. Dit startte als proefproject op een viertal plaatsen en ondertussen werd dit principe verder toege-

past in een tiental andere wijken. In de toekomst zal dit principe nog verder uitgebreid worden.

Het burgemeestersconvenant…. Wevelgem doet mee voor 20% minder CO2 tegen 2020
De gemeente ondertekende eind 2013 het burgemeestersconvenant van de Europese Commissie. Gemeenten engageren zich om zelf een duur-

zaam lokaal energie- en klimaatbeleid uit te bouwen waarin ze gaan voor 20% minder C02-uitstoot. Daarbovenop stelt Wevelgem een voorbeeld 

en gaat voor een daling van de uitstoot in de eigen gemeentelijke infrastructuur (gebouwen, openbare verlichting en wagenpark) van 15% tegen 

het einde van de bestuursperiode. 

De beslissing om de verlichting ‘s nachts te doven kadert in dit convenant. De energiekost voor de verlichting van de gemeente Wevelgem is hoog. 

Jaarlijks verbruiken we ongeveer 2 800 000 kWh, wat een goeie 560 000 euro betekent. Om de openbare verlichting te kunnen doven dient de 

gemeente een éénmalige investering uit te voeren van ± 22 200 euro. De sturingen en schakelkasten van de openbare verlichting moeten namelijk 

aangepast worden.

Door beide bovengenoemde maatregelen kan de gemeente zo’n 556 600 kWh/jaar besparen of zo’n 144 716 kg CO2. In de toekomst zal dit nog ver-

der groeien. Omgerekend betekent dit zo’n 111 000 euro/jaar.* De werken voor het uitschakelen van de openbare verlichting zullen in fasen verlopen 

en gaan van start in juli. Het einde van de werken is verwacht voor september.

 

Het spreekt vanzelf dat je als bestuurder je rijstijl zal moeten aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden. Het gemeentebestuur vraagt dan ook 

begrip voor deze aanpassingen.

 *kostprijs gebaseerd op € 0,20/kWh - CO2-uitstoot Wevelgem is 0,260 kg CO2/kWh
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 OCMW WEVELGEM

Nieuwe website
De gemeentelijke website onderging, onder begeleiding van Leiedal, 
een grondige metamorfose op maat van de burger en geschikt voor 
mobiel gebruik. Wevelgem is de derde website die overstapt naar de 
nieuwe structuur, na Wervik en Kortrijk.

Op dieet
Gemeenten bieden een grote hoeveelheid informatie en een uitgebreide 

dienstverlening aan. Toch vinden burgers niet alle informatie even belangrijk. 

Informatie of dienstverlening die amper of nooit wordt geconsulteerd, werd 

bewust verwijderd. Daarnaast worden lange pagina’s met veel tekst ingekort. 

Mobiel
Meer dan 30% van de websitebezoekers maakt gebruik van een mobiel 

toestel zoals een smartphone of tablet. Dit betekent dat bezoekers een 

website op een andere manier consulteren. De nieuwe websitestructuur is 

volledig afgestemd op al dit mobiel gebruik. 

Burger bepaalt de inhoud
Aan de hand van gebruikersonderzoek werd aan burgers gevraagd welke 

dienstverlening zij essentieel vonden. De resultaten van deze onderzoe-

ken zijn voor de meeste lokale besturen gelijklopend: een burger zoekt 

vooral praktische informatie op bv. over de bibliotheek, het zwembad, het 

containerpark, vrije tijd (activiteiten) en contactinformatie (adressen en 

openingsuren).

‘Vrije tijd' en ‘Dienstverlening & bestuur'
De navigatie van de website werd drastisch ingekort en bestaat nog uit 

twee hoofdonderdelen: ‘Vrije tijd’ en ‘Dienstverlening & bestuur’. Via ‘Vrije 

tijd' vindt de burger alle informatie over evenementen en activiteiten. De 

belangrijkste items zijn de bib, het zwembad, sport, cultuur en toerisme. 

Onder ‘Dienstverlening en bestuur’ vindt de burger de belangrijkste online 

dienstverlening onder het webloket. Bovenaan staat het containerpark, 

gevolgd door burgerzaken, wonen, welzijn, bestuur, enz.

Startpagina is Google
Meer dan 85% van de bezoekers komt op de gemeentelijke website terecht na een zoekopdracht in Google. Dit betekent dat de gemeentelijke 

startpagina op zich niet hét portaal is naar de websitepagina’s. Elke pagina waar een bezoeker op terechtkomt, wordt behandeld als een start-

pagina en bevat de toptaken van die dienstverlening. Zo kan een bezoeker op de pagina van de burgerzaken onmiddellijk de openingsuren zien, 

aangevuld met gerelateerde relevante dienstverlening.

Openingsuren
Bezoekers van de website zoeken vooral praktische informatie op zoals openingsuren. Op de startpagina vind je ze onmiddellijk van de belangrijk-

ste diensten. In één oogopslag zie je of de dienst op dit moment open of gesloten is. Per adres kan je de openingsuren zien van de komende week, 

de sluitingsdagen en de uitzonderingsperiodes. 

Online afspraak maken
Sinds begin dit jaar kan je op maandag tussen 16u00 en 18u30 een afspraak maken met de diensten uit het gemeenteloket. Vanaf nu 
kan je dat ook met een handige online tool doen. Je vindt hem terug onder www.wevelgem.be/webloket



Dwars door Gullegem 
Proficiat aan de 600 deelnemers van Dwars door Gullegem. Dank aan het publiek om de lopers aan te moedigen. Jullie waren fantastisch.
Meer foto's vind je op www.facebook.com/WevelgemSport. Tag jezelf en al je vrienden.
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RUP 
Moorsele 
Kern
Wevelgem kiest voor een vlotte dienstverlening 
Sinds 2007 is Wevelgem ontvoogd. Dat wil zeggen dat de gemeente zelf  

beslist over stedenbouwkundige vergunningen binnen een duidelijke procedure en  

termijn. Inwoners met bouwplannen worden op die manier sneller geholpen.

Wevelgem kiest voor uniformiteit en kwaliteit
In 2013 werd de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van kracht.  

Deze somt een aantal werken op waarvoor geen vergunning meer nodig is. De Vlaamse Overheid bepaalde welke werken dit zijn, bv. het plaatsen  

van afsluitingen tot 2 meter hoog in de zij- en achtertuin of de aanleg onder bepaalde voorwaarden van een terras, siervijver, zwembad of  

tuinhuis in de zij- en achtertuin. De gemeente streeft hiermee naar gelijkheid over het hele grondgebied en een vermindering van de administra-

tieve last. Het blijft voor elk bouwdossier wel aangewezen om eerst bij de dienst stedenbouw na te vragen of een vergunning nodig is. Daarnaast 

werd in de verordening ook vastgelegd hoeveel groen er in nieuwe verkavelingen moet komen. Op die manier wordt de kwaliteit van nieuwe  

woonwijken gegarandeerd. 

Ruimtelijk uitvoeringsplannen voor de kernen van de deelgemeenten
De gemeente wil nu een stap verder gaan door de huidige bijzondere plannen van aanleg (BPA) op te heffen en te vervangen door één globaal ruim-

telijk uitvoeringsplan (RUP). De gemeente start met de kern van Moorsele. Later volgen ook Gullegem en Wevelgem.

In het centrum van Moorsele bevinden zich een 8-tal BPA’s. Dit zorgt voor een lappendeken van regels en leidt vaak tot onduidelijkheden voor zowel 

burger als bestuur. Een aantal BPA’s dateert nog van de jaren ‘80. Vele regels zijn achterhaald of nodeloos streng. 

Het nieuwe RUP moet zorgen voor eenvoudige en soepele regels voor de hele kern. Woonzones, groenzones en zones voor gemeenschapsvoor-

zieningen worden afgebakend. Nodeloos strenge of in de realiteit verouderde regels worden geschrapt. Zo wordt een soepel kader gecreëerd om 

toekomstige bouwaanvragen te beoordelen.

De opmaak van het RUP is momenteel in de startfase. Er wordt een overzicht gemaakt van alle bestaande zones binnen de kern van Moorsele. De 

ruimtelijke planners van Leiedal gaan daarna aan de slag om nieuwe zones af te bakenen en regels op te stellen. Het ontwerpplan wordt daarna 

voorgelegd aan verschillende overheden. Voor inwoners wordt een openbaar onderzoek georganiseerd en worden infomomenten voorzien. 

Het gemeentebestuur wil ook graag jullie wensen kennen. Heb je nu reeds specifieke vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Sofie Van 

Neste, sofie.vanneste@wevelgem.be of 056 43 34 45.

Huidig lappendeken van bestemmingen in 
de BPA’s in Moorsele Centrum. Dit wordt 
vervangen door een RUP met eenvoudige 
voorschriften.

Wat is een RUP of BPA? 
Een “ruimtelijk uitvoeringsplan” (RUP) is de opvolger 
van het vroegere “bijzonder plan van aanleg” (BPA). Een 
RUP of BPA geeft informatie over de bestemming en de 
inrichting van een terrein, nl. waar bebouwing kan omen 
en aan welke voorwaarden die moet voldoen.
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Door het ecologisch beheer 
van de groenzones een  
variatie aan spontaan 

groeiende bloemen ontstaat, 
waaronder deze orchidee?

Je enkel gras mag maaien 
tussen 7u00 en 21u00? 

GULLEGEM
950

Het in 2016 950 jaar geleden 
is dat voor het eerst 

melding werd gemaakt van 
de plaatsnaam Gullegem?  

Heb je ideeën om dit op 
passende wijze te vieren?  

Laat het weten: 
vrijetijd@wevelgem.be

Elke vakantie begint in de bibliotheek
Op reis met een boek uit de bib
De bib heeft honderden reisgidsen over heel 

diverse vakantiebestemmingen. Zowel over po-

pulaire plaatsen als over ongekende toeristische 

regio’s koopt ze voortdurend nieuwe en actu-

ele reisgidsen aan. De bib heeft ook originele 

gidsen over alternatieve of meer avontuurlijke 

vormen van reizen. 

Met de bib op de fiets
De bib biedt eveneens inspiratie voor een ac-

tieve vakantiedag dichtbij huis. Ze heeft tien-

tallen gidsen en kaarten voor wandelingen in 

Vlaamse bossen, fietstochten langs rivieren en 

kreken, culinaire stadsverkenningen, avontuur-

lijke tochtjes met kinderen of verrassende ver-

kenningen van de eigen streek. De wandel- en 

fietskaarten kun je gratis lenen.

De bib laat je lezen op reis
De zomer is de ideale tijd om lekker bij te le-

zen. Ben je bezeten door bloedstollende thril-

lers en spannende moordverhalen? Of ver-

lekkerd op ijzingwekkende politiedrama's of 

clevere detectives? Je vindt ze in een thema-

stand in de bib. Dit jaar richten we de spots op 

de beste vrouwelijke thrillerauteurs.

Vakantie met lijstjes
Het is verbazingwekkend hoeveel boeken die ooit 

een hype waren na enkele jaren al staan te ver-

kommeren op het rek. Gedurende enkele weken 

zijn ze niet uit de belangstelling te krijgen, maar 

die aandacht is vluchtig. Het is fijn om ze even 

later, als de mediastorm is geluwd, in handen te 

nemen. De bibliotheek haalt ze deze zomer voor 

jou vanonder het stof. Lees: uit het rek.

Op reis in een film uit de bib
In de bib vind je films die je meevoeren naar 

verre of ongekende bestemmingen: detecti-

ves die zich afspelen in betoverende steden, 

romances in idyllische streken, avonturenfilms 

in woestijnen en regenwouden, roadmovies 

langs mythische snelwegen, verrassende tijd- 

en ruimtereizen. De uitleentijd van dvd’s is 28 

dagen, het leengeld bedraagt 1,25 euro.

In alle staten door de bib
Je kan ook in je eigen huis of tuin de sfeer van 

vreemde landen en culturen proeven. In de bib 

vind je een grote collectie cd’s met wereld-

muziek. Arabische trommelsolo's, Afrikaanse 

ritmes en Indiaase mantra’s dompelen je in 

de sfeer van je voorbije, toekomstige of ge-

droomde vakantie. De uitleentijd van cd’s is 28 

dagen, het leengeld bedraagt 0,25 euro.

Verkoop van oude boeken
Na de zomer gaat onze aandacht voluit naar de 

verhuis naar de spiksplinternieuwe bibliotheek 

in het park. Ook onze collectie krijgt weer een 

facelift. Tijdens de zomer kun je in de noodbib 

permanent oudere boeken die we niet mee 

verhuizen, aankopen. Je vindt elke dag weer 

andere boeken nabij de infobalie (kostprijs €1).



Samenaankoop
spouwmuurisolatie
Begin juni was er de infoavond rond de samenaankoop voor spouwmuurisolatie. Alle infor-
matie hierover kan je ook op de website terug vinden: www.wevelgem.be/spouwmuurisolatie

Wie kandidaat is om deel te nemen, dient zijn kandidaatstellingsformulier uiterlijk tegen vrijdag 

3 juli in te dienen. 

Meer info: dienst milieu, Maarten Tavernier, gemeenteloket, Vanackerestraat 12,

milieu@wevelgem.be of 056 43 34 60

Ook in 2016 weer 
techniekacademie
Leerlingen uit het 5de en 6de jaar zullen ook in 2016 van techniek kunnen 
proeven tijdens de workshops ‘techniekacademie’. 12 woensdagnamid-
dagen zullen 4 groepen van telkens 20 kinderen kennis kunnen maken 
met verschillende thema’s en zelf creatief aan de slag kunnen gaan.

De workshops starten vanaf woensdag 13 januari en lopen tot 20 april. 

• Groep 1: 13u30 tot 15u30 (techniekklas G.O. De Startbaan – Veldstraat 17)

• Groep 2: 16u00 tot 18u00 (techniekklas G.O. De Startbaan – Veldstraat 17)

• Groep 3: 13u30 tot 15u30 (VLS Gulleboom – Poststraat 20)

• Groep 4: 16u00 tot 18u00 (VLS Gulleboom – Poststraat 20)

Behoor je tot deze leeftijdsgroep en heb je zin om mee te doen? Noteer 

dit dan alvast in je agenda. Via de scholen krijg je in november nog een 

flyer. Ook via de infokrant, website en Facebook word je op de hoogte 

gehouden. Inschrijven kan vanaf december. 

Meer info en sfeerbeelden van vorige edities: 

www.techniekacademie-wevelgem.be 

Jouw bibliotheek heeft 
digitale fundels!
Hoe werkt het?

Vraag meer informatie aan de balie van je bibliotheek,  
of neem een kijkje op www.fundels.com.  
Heb je nog vragen? info@fundels.com

Download de Fundels-app
Via de App Store of Google Play Store

Klik op het ‘de Bib’-logo

Meld je aan met  
je Mijn Bibliotheek-account

Kies het boekje dat je wil lenen

Het boekje wordt gedownload 
op je toestel

Je kan:
7 Fundels lenen
Elke Fundel 4 weken lenen
Geleende Fundels offline lezen
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De zomer van vlieg
SPLASH! Er zitten schatten van Vlieg verstopt in Wevelgem.

POW! Doe tussen 27 juni en 30 augustus mee aan de zomerse zoektocht naar de schat van Vlieg. Ben je jonger dan 12 jaar en een echte schattenjager? 

Kom dan naar de bib, het zwembad, de Porseleinhallen en CC Guldenberg, doe de klankspelletjes en kom te weten waar de schat verborgen zit.

BOEM! Op elke locatie krijg je een leuke gadget. Als je 3 stempels verzamelt op de schatkaart, krijg je een unieke code waarmee je kans maakt op 

knallende prijzen. Neem de schatkaart uit deze infokrant (onderaan de pagina) of op de achterkant van de DOEWA zomereditie.

KRRRR! Alle info, leuke spelletjes en nog meer zomerse activiteiten vind je op UiTmetVlieg.be/schattenjacht

SSSSSSSSST! In bib Ter Mote 

(Deken Jonckheerestraat 18), bib 

Moorsele (Sint-Maartensplein 12) 

én bib Gullegem (Peperstraat 16) 

vind je 6 opdrachten. Heb je ze 

allemaal opgelost? 

Vorm dan met de oplossingen 

een zin die leidt naar de schatkist. 

Kies er een cadeautje uit en vraag 

een stempel aan de balie.

PRRRRRR! In CC Guldenberg 

(Acaciastraat 1) beluister je allerlei  

geluiden. Zoek de juiste foto die 

bij het geluidsfragment past. 

Heb je alles gevonden? Geef je 

oplossingen aan de balie. Ver-

geet je stempel én cadeautje niet  

te vragen.

BLUBBLUB! Neem een duik 

in het gemeentelijk zwembad  

(Vanackerstraat 14) en voer 

alle doe-opdrachten uit. In het 

zwembad zullen er verschillende 

doe-opdrachten uithangen. 

Vergeet na je zwembeurt je stem-

pel én cadeautje niet te vragen.

MMMM! Ga naar de jeugddienst 

(Porseleinhallen, Cultuurpad 1) 

dan kan je daar een rebus oplos-

sen. Zoek verschillende woorden 

en zet ze in de rebus. 

Heb je alle woorden juist? Dan 

vind je de oplossing. Zeg je  

oplossing aan de balie en krijg zo 

je stempel én cadeautje.
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Palm Parkies op nieuwe locatie
Donderdagavond blijft dé muziek- en ontmoetingsavond in Wevelgem met de Palm Parkies. Een gelegenheid om met vrienden, familie of 
buren een leuke zomeravond te beleven. Door de verbouwingswerken aan de bibliotheek, vindt dit evenement plaats op de sportterreinen 
naast het Sint-Pauluscollege. Het concept van Palm Parkies blijft verder hetzelfde. 

Programma
09/07 Paul Michiels
Paul Michiels is een Belgisch muziekicoon. 

Zijn liveband krijgt in 2015 opnieuw een cen-

trale plaats in zijn carrière. Met de nieuwe ‘A 

Singer’s Heart Tour’ trekt Paul Michiels deze 

reeks Parkies in Wevelgem op gang. Ideaal op 

een zwoele zomerse avond.

16/07 Level Six
Met de partyband Level Six strikt Palm Parkies 

de hipste partyband van het moment. Deze 

zomer pakken ze uit met een gloednieuwe 

show: Red is the new black. In hun nieuwe 

show brengen Jo Hens (bekend van Familie – 

Niko) en Laura Tesoro (dé ontdekking van The 

Voice 2014) samen met hun muzikanten origi-

nele medleys en de grootste hits van de voor-

bije jaren. Pure ambiance van begin tot einde.

23/07 Cleymans & Van Geel
Bloedbroeders Jelle Cleymans en Jonas Van 

Geel hebben samen met een hele boel pro-

fessionele muzikanten een covergroep in 

elkaar gestoken. Ze geven een eigenzinnige 

interpretatie aan talloze onsterfelijke Neder-

landstalige hits van Gorki tot Frank Boeijen, 

van Clouseau tot Borsato en ga zo maar door. 

Warm die stembanden maar op en trek je 

dansschoenen aan…

30/07 Grand Hammond
Muzikale duizendpoot Hans Francken stoft 

met Grand Hammond het orgel af en nodigt 

menig talent uit om mee te doen op de goed- 

gehumeurde uptempo songs voorzien van de 

nodige beats. En daar is Ludovic er één van. Ze leer-

den elkaar kennen op het podium van The Voice en 

het was snel duidelijk dat de stem van Ludovic en 

het Hammondorgel een goede match is. 

06/08 Crystal & Running wild
Geboren in Brussel, groeide Crystal op in een 

gezin vol rockabilly music. Al op haar zestien-

de stond ze op een podium met Runnin’ Wild, 

de Rockabilly band van haar vader die al bijna 

twintig jaar on the road is met hun unieke 

sound van roots en rockabilly. Maar nu be-

slisten ze hun schouders te zetten onder het 

jonge talent dat Crystal is. Ondertussen werd 

de band ook aangevuld met de Amerikaanse 

steelgitarist Thomas Beardslee, die garant 

staat voor de authentieke rootsrock-aanpak 

van Crystal & Runnin’ Wild. 

13/08 Niels Destadsbader
Presentator, acteur en zanger Niels Destads-

bader heeft veel in zijn mars. Belgium’s Got 

Talent is net achter de rug, de opnames van de 

tweede Kampioenenfilm staan voor de deur 

en deze zomer presenteert hij dagelijks een 

spelprogramma op VTM. Een tijdje geleden 

stond Niels met zijn single ‘Dansen’ op één in 

de Vlaamse top-10. 

20/08 The Rat Pack Blues Band
Zin in een avondje blues met échte rasmuzi-

kanten? Zet je schrap, want de heren van The 

Rat Pack Blues Band hebben elkaar niet zo-

maar gevonden. Deze vier klassebakken zijn 

stuk voor stuk muzikanten met een rijk verle-

den. Dat kan alleen maar vuurwerk geven. 

Praktische info
Het festivalterrein en de kraampjes openen telkens om 19u30. Het optreden start om 20u15 en eindigt om 22u30. De festivalsite sluit 
om 23u15. Maak het je zelf makkelijk en kom met de fiets of te voet. Er is voldoende fietsparking. Wie met de wagen komt, kan gebruik 
maken van de centrumparkings. Adres: Sint-Pauluscollege, Deken Jonckheerestraat 7, Wevelgem. Extra info: www.parkies.net
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Klein Tokyo
2 dagen festival in Moorsele
Centrum Moorsele verandert zaterdag 11 en zondag 12 juli in een festivalterrein. Want dan is het weer tijd voor Klein Tokyo. Op 
zaterdagavond staat er comedy en alternatieve gitaarmuziek op het programma. De zondagnamiddag wordt de kaart van fami-
liale ambiance en beleving getrokken. Alles is gratis, behalve de comedy-optredens.

Zaterdag
Op het buitenpodium zijn er gratis optredens van Gentle Vex, Team Wil-

liam en Praga Khan. Op zaterdag kan je van 19u30 tot 22u00 doorlopend 

ook terecht in de camper van Gèsman. Deze singer-songwriter verrast 

het publiek met kleine intieme setjes. In OC De Stekke spelen twee co-

medians: Luka Lelie en Ygor. Voor de comedyshows betaal je €2, zo ben 

je zeker van je plekje.

Programma
18u45-19u30 Gentle Vex

19u30-20u15 Lukas Lelie (€2*)

20u15-21u15 Team William

21u15-22u00 Ygor (€2*) 

22u00-23u30 Praga Khan 

23u30-01u00 dj closing set

Zondag 
Kidsdisco Anick trekt de zondagnamiddag op gang. Je herkent haar 

van de vroegere Ketnetband. Daarna passeren enkele muzikale en 

amoureuze koppels de revue: Sasha en Davy, gevolgd door Nicole & 

Hugo. Eind dit jaar houdt het bekende showbizzkoppel het muzikaal 

voor bekeken.

Het Supervliegdorp in de Damberdstraat is op zondag the place to be 

voor jonge gezinnen. Er strijken enkele woonwagens neer die je zullen 

verrassen met filmpjes, knutselactiviteiten en een alternatieve kassa. 

Je kan ook de Babbelbaron en zijn vriend tegenkomen. Hij overweldigt 

je met verhalen over avonturen die hij meemaakte.

Programma
16u00-16u45 Kidsdisco Anick

17u30-19u00 Sasha & Davy

19u00-20u15 Nicole & Hugo

20u15-22u00 De Faute Bendt

15u00-19u00 Supervliegdorp met 

                          kinderanimatie

*Tickets voor de comedy-optredens kan je bestellen via de webshop op www.ccwevelgem.be of via de balie: 056 43 34 95 of cultuurcentrum@wevelgem.be.

Info over de artiesten vind je in de programmafolder of via www.ccwevelgem.be/kleintokyo. Klein Tokyo vind je ook als event op Facebook. 
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Praga Khan

Ygor

De babbelbaron

Sasha en Davy

Gentle Vex

Kidsdisco Anick

DeFauteBendt

HuisAlmaTeam WILLIAM

Nicole & Hugo
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De zomer langs de Leie
In 2015 zijn de Leiewerken in Kortrijk zo goed als voltooid. Dat gaat gepaard met een feestelijk programma. Onder de titel ‘De Grote Verleieding’ 

focust de stad Kortrijk maar ook de regio op de talrijke gedaanteverwisselingen van de ‘Gouden Rivier’. De hele zomer lang, van 23 mei tot 27 sep-

tember, kan je wandelen, fietsen, varen, picknicken of gewoonweg genieten van markante historische plekken en inspirerende toekomstprojecten 

langs de Leievallei. Als gemeente aan het water, viert ook Wevelgem mee. www.groteverleieding.be

Uitkijk op de Leie
Sinds eind mei kan je plaatsnemen op één van de twee hoge stoelen 

langs de Leie in Wevelgem. Blaas er even uit, geniet van het uitzicht en 

verneem meer over hoe de Leie een invloed heeft op deze site. De twee 

locaties maken deel uit van een uitgebreid parcours van 16 ankerpun-

ten van Comines tot Wielsbeke.

Bring your own BRUNCH
Zondag 30 augustus vanaf 10u30
Op een zondag mag alles al wat kalmer aan gaan. De koffiezet mag 

een uurtje later beginnen pruttelen, de boterhammen maken plaats 

voor verse boterkoeken, er wordt een gekookt eitje, kaas en hesp bij 

gehaald. Naast de melk komt zelfs een glaasje fruitsap.

Op zondag 30 augustus kan je al deze ingrediënten verzamelen in je 

grootste picknickmand en ‘en masse’ naar de rustige Leieboorden van 

Wevelgem trekken. Vanaf 10u30 word je er op gepaste wijze verwel-

komd. Er zullen een aantal leuke plekjes plekjes voorzien zijn tussen 

de Lauwebrug en de E17-brug, waar je kunt genieten, versteld staan, 

lachen, samenkomen… 

Breng zelf je brunch mee of tover die restjes van de afgelopen week 

om in een eetfestijn voor andere brunchlustigen. Er zal ook een barbe-

cueteam aanwezig zijn, dat je vlees desgewenst bleu, saignant, à point 

of bien cuit terug bezorgt. 

Gratis, inschrijven niet nodig. Meer info: www.summerscreen.be

Containers
De containers al gezien langs de Leie? 

BAT neemt er eind augustus zijn intrek. Nieuwsgierigen kunnen  

misschien zelfs meewerken aan het nieuwe zomerproject. Meer info 

binnenkort op facebook onder ‘projectbat’.
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Wegenwerken
Sanering Neerbeek en afkoppeling Hellebeek 
De rivieren in Vlaanderen zijn jarenlang vervuild geweest. Onder meer dankzij de inspanning van Aquafin 

komt hier geleidelijk aan verbetering in. In opdracht van het Vlaams gewest bouwt Aquafin de nodige  

infrastructuur om het huishoudelijk afvalwater te zuiveren. Na het bouwverlof start het project ‘Sane-

ring Neerbeek en afkoppeling Hellebeek’. Met dit project wil Aquafin het afvalwater van ongeveer 800  

inwoners uit Wevelgem en Kortrijk, dat nu nog ongezuiverd in de beken en grachten belandt, aansluiten op 

het waterzuiveringsnetwerk.

Verbeteringswerken Wittemolenstraat 
Vanaf 10 augustus start aannemer De Vriese uit Lichtervelde met de verbeteringswerken in de Wit-

temolenstraat. De oneffenheden in het wegdek worden weggewerkt. De gemeente wil deze werken 

uitvoeren in het belang van alle weggebruikers, dus zeker ook voor de fietsers. Zo zal het fietspad ook 

een nieuwe asfaltlaag krijgen en zullen er veiligheidspaaltjes tussen de rijweg en het fietspad geplaatst  

worden. Om het verkeer te doen vertragen met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid krijgt de  

Wittemolenstraat ook rijbaankussens.

Werken Vanackerestraat
In het kader van een vlotte samenwerking met het OCMW, wordt een glasvezelkabel in het voetpad/de 

berm aangelegd in de Vanackere-, Acacia- en Deken Jonckheerestraat. Deze werken werden al eerder in-

gepland, maar zullen pas begin augustus kunnen doorgaan.

Meer info over de werken vind je op de website onder verkeershinder.

Sluitingsdagen
Dienst burgerzaken
Burgerzaken Wevelgem is gesloten op 11 juli, Moorsele en Gullegem op 15 augustus. Alle diensten zijn ge-

sloten op 20 en 21 juli. Aangepaste openingstijden loket sociale zaken: van 22 juli t.e.m. 14 augustus zijn 

er geen zitdagen in Gullegem en Moorsele in het loket sociale zaken (pensioenen, tegemoetkoming ou-

deren,…) In Wevelgem is dat van 3 t.e.m. 7 augustus. Voor dringende vragen over je pensioen: Rijksdienst 

voor Pensioenen: 1765 (gratis nummer). Voor dringende zaken over tegemoetkomingen van de FOD Sociale 

Zekerheid: 0800 98 799 (gratis nummer).

Jeugddienst
De jeugddienst is gesloten op 11, 20 en 21 juli en 15 augustus.

Balie cultuurcentrum Wevelgem/OC de Cerf
De balie is gesloten van 13 juli t.e.m. 16 augustus. In OC de Cerf is er van 6 juli t.e.m. 28 augustus geen per-

manentie. Er zijn wel activiteiten mogelijk van 13 juli t.e.m. 16 augustus.

Bib
Tijdens de vakantie is de hoofdbib gesloten op vrijdagnamiddag. Alle filialen zijn gesloten van 20 juli t.e.m. 

15 augustus. In juli en augustus is het filiaal Posthoorn gesloten op vrijdag en het filiaal Wijnberg op don-

derdag.

Zwembad/Sportdienst/Sporthallen
Het zwembad is gesloten op 11 juli, van 20 juli t.e.m. 2 augustus en op 15 augustus. De sportdienst op 11 juli 

en van 20 juli t.e.m. 9 augustus en op 15 augustus. De sporthallen op 11 juli en van 15 juli t.e.m. 15 augustus. 

Sporthal Gullegem en Vlasschaard/Schelp zijn open vanaf 3 augustus.

Je vindt de sluitingsdagen makkelijk terug op de nieuwe website. Zie p.5.
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Drughulp
Sinds 1 april heeft het OCMW een nieuwe samenwerking met vzw Kompas opgestart. Kompas vzw biedt informatie en zorg op maat aan  
mensen met problemen veroorzaakt door het gebruik van illegale drugs. 

De drughulpverlener van Kompas is elke woensdag in Opstap voor screening, gepaste doorverwijzing, individuele begeleiding en behandeling op 

psychisch en sociaal vlak. Je kan hem ook allerhande vragen rond drugs en druggebruik stellen. Een arts van Kompas kan zorgen voor medische en 

psychiatrische opvolging tijdens een behandelingstraject.

Opstap, Lauwestraat 56 in Wevelgem. Voor meer info of een afspraak, contacteer Milan Crombez, de drughulpverlener van Kompas Wevelgem.  

Je kan mailen naar milan.crombez@kompasvzw.be of bellen op 0497 14 95 42 op weekdagen tussen 9u00 en 17u00.

Vakantietoezicht 
De zomermaanden komen eraan. Vakantie. Een paar dagen er tussenuit om de batterijen op te laden. Je kan aan de politie vragen om tijdens 
je afwezigheid op regelmatige tijdstippen te controleren of je woning veilig afgesloten is. 

Je kan je aanvraag online indienen via www.policeonweb.be, telefonisch, per fax, aan het loket van het zonale onthaal (Wevelgem, Vanackerestraat 

10, 056 43 35 00) of het wijkonthaal in de deelgemeentes (Gullegem, Peperstraat 10, 056 43 35 52 – Moorsele, Sint-Maartensplein 12, 056 43 34 58). 

Gelieve je aanvraag tijdig, 7 dagen voor vertrekdatum, in te dienen. Je moet minstens 7 kalenderdagen afwezig zijn. Meer info over de essentiële 

gegevens die nodig zijn voor een registratie vind je op www.pzgrensleie.be.

Ga met een veilig gemoed op reis, laat de politie een oogje in het zeil houden. Controleer zelf nog eens extra je sloten, eventuele alarminstallatie of 

camerbewaking voor je vertrekt. Spreek af met je familie en buren om ook wat sociale controle rond je woning uit te oefenen. 
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Bescherm je tegen
hitte en ozon
De mooie lentedagen doen reeds hopen op een prachtige zomer. Hete zomerda-
gen kunnen door de hoge temperatuur en ozonpieken echter ernstige gevolgen 
hebben voor de volksgezondheid. Voor gevoelige mensen kunnen de problemen 
groter zijn. Gevoelige groepen zijn: baby’s en kleine kinderen, ouderen, chronisch 
zieken en sociaal geïsoleerde personen. Ook wanneer je een sportief of cultureel 
evenement organiseert in de zomer zijn deze aanbevelingen belangrijk. Meer in-
formatie over gezondheidseffecten, preventieve tips en maatregelen vindt je op 
www.zorg-en-gezondheid.be/hittealarm

Het agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid zet een aantal belang-

rijke tips op een rijtje:

• Drink meer dan gewoonlijk en bij voorkeur mineraal water. Vermijd alcoholische 

dranken of dranken met veel suiker. Zorg ervoor dat baby’s, jonge kinderen en 

hulpbehoevenden ook genoeg drinken.

• Blijf binnen: in de binnenlucht is minder ozon dan in de buitenlucht.

• Zoek koelte op en koel je lichaam regelmatig af (douche, bad, zwembad…)

• Rust voldoende en beperk lichamelijke inspanningen.

• Bescherm je tegen de zon met een degelijk beschermende zonnecrème en een 

hoedje.

• Laat kinderen nooit achter in een geparkeerde auto.

Erkenning ramp 
valwind januari '14
De valwind van 25 januari 2014 in Wevelgem werd erkend als natuurramp. 

Iedere inwoner die schade heeft geleden naar aanleiding van deze valwind kan wel-

licht een schadevergoeding bekomen van het Rampenfonds. (Komen echter niet in 

aanmerking: de “gewone schade” aan gebouwen en inboedel die men kon verzekeren 

in een eenvoudige brandverzekering.)

Formulieren en meer info kan je bij het gemeentebestuur verkijgen bij Henk Defraye: 

056 43 34 14. Het (on)volledig dossier kan je voor 7 augustus bezorgen aan het gemeen-

tebestuur Wevelgem, t.a.v. Henk Defraye, Vanackerestraat 16 in 8560 Wevelgem.

Je kan ook zelf voor 2 september de formulieren opsturen naar de Gouverneur van 

West-Vlaanderen, FAC Kamgebouw – Rampenschade, Koning Albert I-laan 1/5 bus 

6 in 8200 Brugge



Bewegen 
voor elke jeugd
Sinds mei staan er enkele bewegingstoestellen aan het terras van Het 
Gulle Heem. Met deze fitnesstoestellen wil Het Gulle Heem mensen 
in beweging zetten. Deze speel-, beweeg- en ontmoetingsruimte is 
voor een zeer breed publiek toegankelijk. Het doel is om jongeren, 
volwassenen en ouderen in hun eigen omgeving een plek te geven 
waar ze op een veilige manier actief kunnen blijven en samen plezier 
kunnen maken. 

De oefeningen op de toestellen zijn zeer herkenbaar. De moeilijkheids-

graad kan ingesteld worden naargelang de fitheid of behoefte van de 

gebruiker. Door de stevige handgrepen, comfortabele zittingen en 

stabiele opstapjes is het heel gemakkelijk te gebruiken, ook voor wie  

mobiliteitsmoeilijkheden heeft. Bovendien zijn er zitbanken voorzien 

naast de fitnesstoestellen waardoor het mogelijk is om even uit te  

blazen en sportievelingen aan te moedigen of gezelschap te houden 

tijdens hun training. Bovendien is de cafetaria niet veraf.

Er is een duidelijk leesbaar instructiebord voorzien, waardoor het mo-

gelijk is om op eigen houtje aan de conditie te werken. Op regelmatige 

basis zal hulp en ondersteuning aangeboden worden om de openlucht-

fitnesstoestellen te gebruiken. De begeleider toont de diverse moge-

lijkheden van de toestellen en zorgt voor wat sfeer.

Ben je nieuwsgierig? Kom dan zeker een kijkje nemen en beweeg mee. 

Je bent dagelijks welkom in LDC Het Knooppunt.

Samenspeeldag
Vrijdag 11 september wordt een echte samenspeeldag voor jong en 
oud. Er wordt een parcours uitgestippeld vanaf kleuter- en lagere 
school De Gulleboom tot aan Centrum voor ouderenzorg en thuiszorg 
Het Gulle Heem met allerlei oude spelen. 

Je zal er van verschillende kraampjes met drank en hapjes kunnen  

genieten. Er is ook randanimatie met onder andere de meespeelfan-

fare De Letter Geletterden die iedereen zal enthousiasmeren om mee 

te doen.

Een initiatief van Het Gulle Heem en De Gulleboom in samenwerking 

met de heemkundige kring De Meiboom, Gezinsbond Gullegem en  

ouderenverenigingen Gullegem.

Vrijdag 11 september van 15u00 tot 19u00.

€ 1 voor een speelkaart - Bij een volle speelkaart ontvang je een  

attentie | Kaarten kan je verkijgen in De Gulleboom en Het Gulle Heem.
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Vacatures
Gemeente Wevelgem organiseert deze selectieprocedures met als doel wervingsreserves aan te leggen:

Redder
(voltijds (m/v) – Niveau D – statutair/contractueel onbepaalde duur)

Als redder zorg je voor de veiligheid van de baders/bezoekers en een 

kwaliteitsvolle/hygiënische zwembadinfrastructuur. 

Administratief medewerker dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw 
en wonen
(voltijds (m/v) – Niveau C – contractueel onbepaalde duur)

Je verwerkt in deze job stedenbouwkundige dossiers, verstrekt steden-

bouwkundige inlichtingen aan klanten en de volgt klachtenprocedu-

res op met als doel bouwactiviteiten, saneringen en overdrachten van 

privé-eigendommen in de gemeente mogelijk te maken.

Administratief medewerker financiële dienst 

(voltijds (m/v) – Niveau C – statutair/contractueel onbepaalde duur)

Je zorgt voor de administratieve ondersteuning van de financiële dienst. 

Je ondersteunt de financieel beheerder, het diensthoofd van de finan-

ciële dienst en de boekhouder.

Beleidsmedewerker financiële dienst
(voltijds (m/v) – Niveau A1a - A2a – contractueel onbepaalde duur)

In deze functie sta je de financieel beheerder van het lokaal bestuur bij 

in de uitoefening van zijn decretale opdrachten, in zijn beleidsvoorbe-

reidende taken en daarnaast ook in de verdere uitbouw van de financi-

ele dienst (onder meer naar meer auditgerichte taken).

De focus ligt op volgende taken:

• advies verlenen bij afgifte van visums;

• ondersteuning bieden bij de uitbouw van het (financieel) intern 

controlesysteem en de audit;

• ondersteuning bieden bij decretaal opgelegde rapportering en bij 

andere rapportering;

• ondersteuning bieden bij opmaak reglementen financiële dienst en 

bij opmaak financiële nota bij meerjarenplan, budget, budgetwijzi-

ging, interne kredietaanpassing en aanpassing van de ramingen;

• nazien, opvolgen en inventariseren van diverse contracten.

Meer uitleg over deze functies en selectieprocedures: www.wevelgem.be/vacatures of personeelsdienst@wevelgem.be – 056 43 34 30.
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30.000ste Last Post live 
Op 9 juli wordt onder de Menenpoort in Ieper de 30.000ste Last Post geblazen. GoneWest organiseert ter ere van deze unieke gebeurtenis, in 
samenwerking met de Last Post Associaton en acteur Wim Opbrouck, een Ode aan deze Ode.

Net zoals op vele verzamelplaatsen overal ter wereld, is het de bedoeling zoveel mogelijk mensen te verzamelen in de lokale brandweerkazernes 

om de 30.000ste Last Post live te volgen. Ook te volgen via www.deredactie.be. Als de 30.000ste Last Post door de klaroenen onder de Menenpoort 

geblazen wordt, zal het ook in de onmiddellijke omgeving van de brandweerkazernes even stil worden. Geen groots opgezet herdenkingsspektakel 

maar een eenvoudig, ingetogen gebaar op een bijzondere locatie.

Programma Wevelgem, Nieuwe Markt 3
19u00: verwelkoming door de brandweercommandant

19u05: teksten en beelden gebracht door kinderen en senioren 

19u50: de burgemeester leest de reflectietekst van Wim Opbrouck voor

20u00: 30 000ste Last Post Live 

20u30: groet aan de vlag terwijl de sirenes loeien

Doorlopend zullen zowel in de ondergrondse schuilplaats als in de stelplaats 

brandweerkazerne foto’s, video’s en teksten tentoongesteld worden.

Programma Gullegem, Hondschotestraat 100A
19u15: verwelkoming door de brandweercommandant

19u30: live uitzending op groot scherm

20u00: 30 000ste Last Post Live 

20u15: reflectietekst Wim Opbrouck, gelezen door de postoverste 

20u30: groet aan de vlag terwijl de sirenes loeien.

Doorlopend kan je genieten van een kleine tentoonstelling over  

Gullegem tijdens beide wereldoorlogen.

WOI en het Vlaamse ongenoegen 
Op 11 juli komt Prof.Em.Dr. Luc De Vos naar aanleiding van het feest van de Vlaamse Gemeenschap een voor-
dracht geven over WOI en het Vlaamse ongenoegen. Luc De Vos ( 1946 ) is een voormalig hoger officier en 
emeritus gewoon hoogleraar KMS en buitengewoon hoogleraar KULeuven.

Hij licht alvast een tip van de sluier op:

"In 1914 was het leger een product van loting-plaatsvervanging en van 1 zoon per gezin. De komst van de vele 

vrijwilligers zal de samenstelling grondig wijzigen. De alliantie tussen intellectuelen en de geestelijkheid vorm-

de de basis van de Frontbeweging. De bekende open brieven aan de koning zinderen tot vandaag na. Deser-

tie en revoluties hadden ook hun weerslag op het moreel van de soldaten. Het Activisme in het bezette land 

kleurde negatief af op de Frontbeweging. (Luc De Vos - Prof.Em.Dr.)"

Info
Zaterdag 11 juli om 19u30 in Dwarsschuur ’t Goet Te Wynckele (Peperstraat, Gullegem), gratis, inschrijven voor 3 

juli via CC Wevelgem, 056 43 34 95 of cultuurcentrum@wevelgem.be

100 JAAR GROOTE OORLOG
CULTUREEL HERDACHT 

GONEWEST.BE

refl ections on the Great War

VOLG LIVE DE 30.000STE LAST POST @

100 jaar Groote Oorlog

BELEEF DE 30.000STE  

LAST POST       
09_07_2015 / 19.30U / EEN ODE AAN DE ODE

PWV_00842_affiche_lastPost.indd   3 12/05/15   13:40
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Op de koffie met 75-plussers

Op maandagnamiddag 13 juli kan je naar deze contactnamiddag voor 

75-plussers. Er worden verhalen, herinneringen en anekdotes opge-

haald over de kindertijd en meer bepaald over spelen en speelgoed 

van voor de jaren ’50. Waarmee werd gespeeld? Hoe werd het speel-

goed gemaakt? Waar werd gespeeld? Met wie werd er gespeeld? 

Kreeg men speelgoed van Sinterklaas? 

Ben je 75-plusser? Kom dan naar deze vertelnamiddag om te luiste-

ren met wat anderen speelden, maar ook om jouw eigen belevenis-

sen te vertellen. Een initiatief in samenwerking met de heemkun-

dige kring De Meiboom Gullegem.

Maandag 13 juli (van 14u00 tot 16u00) | LDC Het Knooppunt | €3 (kof-

fie en taart inbegrepen) | Vervoer mogelijk voor € 2 | Inschrijven aan 

de receptie van Het Gulle Heem, via 056 43 20 80 of hetknooppunt@

ocmwwevelgem.be

Toon je van je schoonste kant op #igwevelgem

De zomer staat voor de deur. Tijd om te genieten van het mooie weer, een 

terrasje, vrienden en familie, een reis,… 

Maar je hoeft het niet altijd ver te zoeken. In Wevelgem valt deze zomer 

ook weer heel wat te beleven. Een overzicht van activiteiten vind je in de 

zomerkalender op de tafeltjes bij de plaatselijke horeca. 

Ga je dansen op de Par8? Ga je mee met een boottocht? Doe je mee met 

een wandeling? Toon wat je doet, maak een foto en plaats ze op insta-

gram, twitter en facebook met #igwevelgem en wie weet haalt jouw foto 

de infokrant van september.

Praatcafés

Kom op tegen Kanker, AZ Groeninge, Provincie West-Vlaanderen, 

LEIF, Regionale dienstencentra mutualiteiten, Stad Kortrijk, OCMW 

Kortrijk en LDC De Condé werken aan een verbetering en verbreding 

van praatcafés voor kankerpatiënten en hun naasten. Zo kan je gra-

tis naar infomomenten met lotgenotencontact. 

Het praatcafé zal plaatsvinden in LDC De Condé (Condédreef 16 

in Kortrijk – zaal plataan). Inschrijven kan bij de verantwoordelijke 

Lien Maes. Dit kan zowel bij haar persoonlijk of via: 056 24 48 70 of  

lien.maes@ocmwkortrijk.be 

Concreet gaat het praatcafé 2x door in het najaar als opstart:

1. Dinsdag 22 september om 14u00 zal Stijn Vandevelde (oncologisch 

verpleegkundige) het thema ‘vermoeidheid en kanker’ toelichten.

2. Dinsdag 17 november om 14u00 zal Kelly Vandendriessche (dië-

tiste) een sessie rond ‘voeding en kanker’ geven.

Steun de slachtoffers in Nepal

Op 25 april werd Nepal getroffen door een aardschok met een kracht 
van 7,8 op de schaal van Richter. Op 12 mei volgde nog een naschok 
van 7,3. De 2 grote aardschokken hebben er veel ravage aangericht… 

De gemeente verkoopt in samenwerking met OCMW Wevelgem,  

’t Veer, Veerkracht 4, de Kringloopwinkel vzw en Stad Menen koekjes. 

De pakjes, met een 20-tal cigarillos, worden gebakken in ’t Veer en 

verkocht voor maar € 3. De opbrengst van de verkoop (€ 2,6 per blis-

ter) zal aan het Rode Kruis Vlaanderen-Internationaal overgemaakt 

worden, dat gespecialiseerd is in noodhulp.

Koekjes zijn te koop in het gemeenteloket, de bibliotheken, het CC, de 

jeugddienst, de spordienst, het OCMW en de Lokale Dienstencentra. 

Meer info: 056 43 34 16 of nele.heytens@wevelgem.be 
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Brugge
Het meersenhuis

Oostmeers 3, Brugge

Praatcafésen

kankerpatiënten
en hun

voor
naasten

Koffiemomenten
Wat mag u

verwachten ?
Het praatcafé start met een korte inleiding, 
waarna er ruimte is voor vragen en 
uitwisseling van ervaringen.  
Hierdoor leggen de deelnemers gemakkelijk 
contact met elkaar en kunnen ze er vrienden 
vinden.

Alle activiteiten zijn gratis; u dient zich wel 
vooraf in te schrijven voor een praatcafé bij:

Kom op tegen Kanker
Regiocoördinator Zorg
West-Vlaanderen
09 267 46 56 of 0484 595 809
zorgregio.westvlaanderen@komoptegenkanker.be

Een initiatief van
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 www.wevelgem.be/uitinwevelgem · juli-augustus 2015
Jouw activiteit in de infokrant? Vul hem in via het aanvraagformulier op www.wevelgem.be/infokrant. Of via ww.uitdatabank.be in Vlaanderen.

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

JULI

JULI
JEUGD | SPEELPLEINWERKING KATJEDUK
Zomerwerking voor kleuter en lager onderwijs 
in juli. Meer info: www.katjeduk.be

JULI-AUGUSTUS
JEUGD | CHECKTA TIENERWERKING
Ben je tussen 12 en 15 jaar en heb je zin in 
avontuur? Dan zijn de Checkta activiteiten 
zeker wat voor jou. Ontdek op www.wevel-
gem.be/jeugd het aanbod voor deze zomer.
Meer info: www.wevelgem.be/jeugd. Inschrij-
ven via de webshop. Opgepast: de plaatsen zijn 
beperkt. 

VR 3 JULI

JEUGD | PAR8De Par8 (lees: parade) is een 
uniek evenement dat bestaat uit een parade 
van beatwagons met daarna een grote open-
luchtafterparty. Iedereen die met een beat-
wagen wil deelnemen aan de par8 kan zich 
inschrijven. Natuurlijk moet de truck wel aan 
de nodige veiligheidsvoorschriften voldoen.
De Par8 start traditiegetrouw op het markt-
plein in Gullegem. Daarna doet de Par8 en-
kele grote centrumstraten aan om vervolgens 
richting Supra Bazar te rijden waar om 21u00 
de afterparty losbarst.
19u00 | gratis | www.par8.be

VR 3, ZA 4, ZO 5, MA 6 JULI
FEEST | 40STE WIJKKERMIS VZW TER WALLE

 

Op vrijdag kan je om 20u00 genieten van 
optredens van Dany Fabry, David Vandyck 
en Sergio. Op zaterdag is er rommelmarkt,  
minivoetbaltoernooi, verkiezing van de 25ste 
Gullegemse Ambassadrice…Op zondag kan je 
genieten van een ontbijt, een aperitiefcon-
cert, kindergrime en de travestiet show van 
‘Madame Zaza Project’. Op maandag is er in 

de namiddag nog een koffietafel en ’s avonds 
een gezellig samenzijn met discobar ‘The 
Cotton Club’. 
Volledig programma: www.wijkterwalle.be | In-
kom gratis | Alles vindt plaats in de tent in de 
Ommeloopstraat in Gullegem.

ZO 5 JULI
NATUUR | EETBARE PLANTEN EN GROENE 
SMOOTHIES

 

Smoothies, lekker en gezond. Laat je ver-
rassen door eetbare planten in het domein 
te verwerken tot heel originele smoothies… 
Wild en smakelijk!. Gids: Jozef Bousse en Bar-
bara Buyse. 15u00 | gratis | NEC De Rand aan 
de Rijksweg in Gullegem | Contact: 0472 59 24 
05, johan.vandenberghe@west-vlaanderen.be, 
info@natuurpuntwevelgem-menen.

MA 13 JULI
CURSUS | INFOSESSIE OVER INBRAAKPRE-
VENTIE

 

Een inbraak voorkomen is beter dan er slacht-
offer van worden. Eenvoudige voorzorgs-
maatregelen en een aantal bouwkundige 
ingrepen kunnen de inbrekers tegenhouden. 
Een preventieadviseur van de politie komt 
uitleg geven over welke kleine maatregelen je 
kan nemen om jouw woning extra te beveili-
gen tegen inbrekers. 14u00 tot 16u00 | gratis | 
LDC Elckerlyc | vooraf inschrijven aan het onthaal 
van LDC Elckerlyc, Elckerlycplein 1 in Wevelgem

WOE 15 JULI
ACTIEF | TOUREN MET DE VÉLO

 

Vijf woensdagavonden telkens om 19u30 (15-
22-29 juli en 5-12 augustus) Via rustige wegen 
dwaal je af naar de buurgemeenten. Je ver-
kent er nieuwe hoekjes en groene oases.
De fietstochten zijn gezinsvriendelijk; je fietst 
een 20-tal km op een rustig tempo. Elke tocht 
wordt afgesloten met een gezellig samenzijn 
in OC De Brouwerij. 
19u30 | gratis | info: Johan en Katrien Theys-
Debergh 056 50 58 27 - www.gezinsbond-
moorsele.be - theysdebergh@telenet.be 

VR 17 JULI
ACTIEF | ONTBIJT MET ZOMERSE WANDELING

 

Kom alleen, met buren, vrienden, (klein)kin-
deren… De ontbijttafel staat klaar vanaf 8u30. 
Na het overheerlijk ontbijt kan iedereen die 
wil, genieten van een zomerse wandeling. 
Wandelaars vertrekken rond 10u15. Een uurtje 
later zijn ze terug in Elckerlyc.
8u30 | € 8 | inschrijven vóór 10 juli aan het onthaal 
van LDC Elckerlyc, Elckerlycplein 1 in Wevelgem

ZA 18 JULI
ACTIEF | ITALIAANSE NOCTURNE
Idyllische avondtocht op de Leie met authen-
tieke Italiaanse maaltijd. Ciao Italia!
€45 | toerisme@wevelgem.be | 056 43 34 00

DO 30 JULI
ACTIEF | BOOTTOCHT WEVELGEM-RIJSEL

 

Boottocht met varkentje aan ‘t spit
€ 51, € 41 (- 12j) | toerisme@wevelgem.be | 056 
43 34 00

VR 31 JULI – ZA 1 EN ZO 2 AUGUSTUS
FEEST | BEACHWEEKEND 2015
JC ten Goudberge tovert ook dit jaar haar 
achtertuin om tot een waar strandparadijs. 
De kick-off van beachweekend vindt plaats 
op donderdagavond met de DJ-contest. Op 
vrijdag is iedereen welkomvoor een cocktail 
en bbq met daarna een fuifje. Op zaterdag kan 
je naar het zandvoetbaltoernooi. ’s Avonds is 
er een openluchtfuif met o.a. Lester Williams, 
Faisal, Growzy en SNES. Zondag kan je genie-
ten van een aperitiefconcert en een kubb-
toernooi met braadworsten.
Inschrijven bbq: barbecue@tengoudberge.be; 
voetbaltoernooi: voetbal@tengoudberge.be; 
kubbtoernooi: kubb@tengoudberge.be
Meer info: 056 41 34 09 – facebook: beach-
weekend 2015

AUGUSTUS

AUGUSTUS
JEUGD | SPEELPLEINWERKING HAASJE-
OVER
Zomerwerking voor kleuter en lager onderwijs 
in augustus.
Meer info: www.wevelgem.be/jeugd/doewa

zomerse wandeling
in lokaal dienstencentrum Elckerlyc

17 juli 

Kom je alleen, met buren, vrienden, kinderen of kleinkinderen… iedereen 
is welkom. De ontbijttafel staat klaar vanaf 8u30. Na het overheerlijk ontbijt 
kan iedereen, die dit wenst, genieten van een zomerse wandeling.  
We starten de wandeling rond 10u15. Een uurtje later zijn we terug in Elckerlyc. 

vr 17 juli 2015 

vanaf 8u30

€ 8 LDC Elckerlyc
Elckerlycplein 1
8560 Wevelgem

Inschrijven vóór 10 juli: 056 43 55 10 Elckerlycplein 1, 8560 Wevelgem, 
ldc.elckerlyc@ocmwwevelgem.be

Ontbijt en
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AUGUSTUS

AUGUSTUS
JEUGD | SPEELPLEINWERKING HAASJE-
OVER
Zomerwerking voor kleuter en lager onderwijs 
in augustus.
Meer info: www.wevelgem.be/jeugd/doewa

ZO 2 AUGUSTUS
ACTIEF | NATUUR | VLEERMUIZEN
Vleermuizen. De ‘mannen van de nacht’… Het 
domein met haar vele oude bomen is een uit-
stekende plaats om vleermuizen in actie te 
zien. Met bat-detectoren ga je op zoek naar 
de verschillende soorten die in het domein 
wonen en neem je een kijkje in de ijskelder in 
het domein. Uniek en niet te missen. Gids: Erik 
Naeyaert.
20u30 | gratis | NEC De Rand aan de Rijks-
weg in Gullegem | Contact: tel. 0472 59 24 05,  
johan.vandenberghe@west-vlaanderen.be of  
info@natuurpuntwevelgem-menen

DO 6 AUGUSTUS
ACTIEF | ACTIEF MET DE FIETS NAAR RIJ-
SEL, MET DE BOOT TERUG NAAR WERVIK
Je fietst vanuit Wervik naar Rijsel. Tijdens de 
tocht vertelt de gids je meer over de charman-
te Noord-Franse dorpjes.
€ 31, € 21 (-12 j) | toerisme@wevelgem.be | 056 
43 34 00

DI 18 AUGUSTUS
CURSUS | ‘ARGENTINIË: TANGO DER CON-
TRASTEN’ 

 

Willy Sieuw laat je kennismaken met verschil-
lende facetten van het fantastische land Ar-
gentinië: de Tango, haar Spaanse taal, haar 
temperament, de wijn en de smullende steaks: 
bife de lomo. Maar ook met de wereld- en mil-
joenenstad Buenos Aires, de Tigre Delta, pit-
toreske plaatsjes in Salta, de ongerepte na-
tuur in het rustige Patagonia met de Perito 
Morenogletsjers. Hij neemt je mee in al zijn 
enthousiasme naar de schitterende waterval-
len in Iguazu aan de grens met Brazilië. Kortom 
een land waar je nooit op uitgekeken geraakt. 
14u00-16u00 | gratis | LDC Het Knooppunt | in-
schrijven via LDC Het Knooppunt

WOE 19 AUGUSTUS
ACTIEF | ACTIEF MET DE FIETS NAAR  
MACHELEN-AAN-DE LEIE
Met bezoek aan Texture, met de boot terug naar 
Menen. Onderweg vertelt de gids je meer rond 
het project De Grote VerLEIEding. In Machelen-
aan-de-Leie kan je een bezoek brengen aan de 
Kunstzomer 2015 of het Roger Raveelmuseum.
€ 36, € 26 (- 12 j) | toerisme@wevelgem.be 
056 43 34 00

WOE 19 AUGUSTUS
INZAMELING | BLOEDINZAMELING RODE 
KRUIS WEVELGEM

 

Iedere Belg heeft een kans van 7 op 10 dat hij 
of zij ooit bloed nodig zal hebben. Dat kan bij-
voorbeeld bij een bevalling, ongeval, operatie 
of ziekte. Toch blijkt maar 3% van de bevol-
king regelmatig bloed te doneren. Kom dus 
bloed geven in Wevelgem! De 70% mensen 
die ooit in hun leven bloed nodig hebben, zul-
len je dankbaar zijn.
17u00 – 20u30 | SPWe Basis, Schoolstraat 19 
in Wevelgem | www.wevelgem.rodekruis.be | 
bloed@wevelgem.rodekruis.be

ZO 23 AUGUSTUS
ACTIEF | 4DE OMERTOCHT
6-12-18-24 en 30km
Een volledig nieuw parcours in en rond Gulle-
gem richting natuurdomein Bergelen zo rich-
ting Moorsele waar er een rustpost is voorzien 
waar je iets kunt eten en drinken aan wandel-
prijzen. De 6 km-tocht in voorzien voor rol-
stoelgebruikers en kinderwagens voor deel-
nemers Je kan het parcours ook aflopen als je 
zin hebt. mensen met een hond zijn ook van 
harte welkom.
van 7u30 tot 15u00 | leden 1,10 niet leden 1,50 
euro | Dwarsschuur 't Goet te Wynckele, Peper-
straat in Gullegem | Meer info: Rudy De Jode 
0472 41 13 11 of Delphine Vanneste 0496 53 12 11.
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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 99 000 (€ 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.

@ jdawg_Had fun helping these 

kids. The future skateboarders

@ Stephen Quin_Bergelen

natuurgebied langs autostrade

@ ty2st_Kokopelli

@ Tim_Debonne_Gullegem Koerse, 

altijd fun!

@ kjellvhw_1000kmKOTK

@ Christophemoumou_Gone with the 

flow_naturelovers

@ Katrien Vandelanotte_Klaar voor de 

1000km van Kom op tegen Kanker


