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Onlangs lanceerden we de  
oproep: “Maak een mooie, 
speelse foto op een Wevel-
gems speelplein en word 
covermodel!’.

We kregen hele mooie inzendingen 

binnen en kozen het prachtige kiekje 

met Raf (4 jaar) en Loes (3 jaar) als 
terechte winnaar!

We brachten het goede nieuws aan 

oma Ingrid Coupé, de trotse fotografe 
van dienst.

Raf en Loes staan uiteraard te stralen 

op de coverfoto, maar die glimlach 

kwam er niet zomaar. Ze hadden, zoals 

altijd, enorme pret op het speelplein-
tje aan OC de Brouwerij in Moorsele.

Het speelplein ligt rustig en mooi 

verscholen in het Groen Lint. Een ideale 

locatie om even tot rust te komen 

terwijl de kinderen hun energie kwijt 

kunnen. Ze kunnen er ravotten op het 

plein, spelen op de toren, schommelen, 

klimmen, … kortom alles doen wat een 

kind leuk vindt! Allen daarheen dus.

Wil jij ook spelen en ravotten zoals Raf 

en Loes? Bezoek dan zeker een van 

onze vele speelpleintjes.

Info
Het dichtstbijzijnde speelplein vind je 

via www.wevelgem.be/ jeugd, Doewa, 

speelpleinen of vraag een speelplein-

kaart bij de jeugddienst.

INHOUD
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Gemeenteraad 13 juni 2014

Speelplein Katjeduk/Jeugdclub Ten Goud-
berge/Metamorfose Bibliotheek

Speelplein Katjeduk vzw voorziet de speel-

pleinwerking in onze gemeente tijdens de 

maand juli en kan daarvoor rekenen op subsi-

die van het gemeentebestuur. De gemeente 

engageert zich om in de periode 2014-2019 

in te staan voor de vergoedingen van de 

begeleiders. In de maand augustus neemt 

de gemeente zelf over met de werking van 

Haasje-over.

Met JC Ten Goudberge wordt al sinds 2004 

een jeugdhuisconvenant afgesloten, op basis 

waarvan tussengekomen wordt in de wedde 

van een voltijdse beroepskracht. De jeugdclub 

werkt in de komende jaren samen de gemeen-

te, o.a. op het vlak van jongerencultuur.

De aanleg van de omgeving bibliotheek is een 

onderdeel van het goedgekeurd beheerplan 

voor de gemeentelijke hovingen. De aanlei-

ding hiervan zijn de verbouwingswerken aan 

de bibliotheek. De ontwerper is Andy Malen-

gier uit Wervik en de kostprijs wordt geraamd 

op 269 734,41 euro.

Wevelgem gaat voor duurzaam  
bomenbestand

Wevelgem heeft een bomenbeleidsplan. 
Aan de hand daarvan wordt een visie uitge-
zet op lange termijn. Dit is goed bruikbaar 
voor gemeentelijke diensten en ontwerpers 
en het  vormt ook de basis voor een meer 
uitgewerkt bomenbeheerplan.

Het beleidsplan biedt onze gemeente een 

leidraad over 20 jaar. De focus ligt op bomen 

in een bebouwde omgeving, langs wegen en 

paden en op het openbaar domein. 

Wevelgem wil het bomenbestand kwalitatief 

hoogstaand uitbouwen en uitbreiden. Ze wil 

dit duurzaam en beheer(s)baar doen. Bomen 

moeten onderdeel worden van een ruim-

telijke structuur en ontwerpen moeten ook 

aandacht hebben voor de juiste boom op de 

juiste plaats. 

In de eerste plaats willen we bomen maximaal 

beschermen en behouden. Verder worden er 

duidelijke richtlijnen vooropgesteld voor het 

beschermen van bomen bij werken. Bijzonder 

waardevolle bomen krijgen extra bescher-

ming. Bovendien worden een bomeninventa-

ris en een bomenbeheerplan opgesteld. 

De gemeente wil in dit plan ook heel wat 

aandacht schenken aan communicatie en 

participatie.

12  Tourpassage 
  Feest op 9 juli07 Interview 

 Barbara De Vos
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Kort
Ontmoet

OntdeK
4 BATCreatief Wevelgem

workshops, optredens,..

22 ReviewsGame watch dogs, film, 

cd Coldplay

6 InTerviewSebastien Dewaele

Op het moment zelf... 

 
8 De eerste Keer...

Een dag bij:
Haasje-Over 

10 Tips & tricks
MojitoFestivaltijd13 Ontdekkingen

De hotspot van...

Je eerste keer stemmen

Foto genomen door © Kjell Vanhauwaert

Sta jij samen met je vrienden op deze foto  van de non-stop fuif op 19 april  in de Porseleinhallen?  
Wil je er de volgende keer ook bij zijn?  www.wevelgem.be/jeugd/fuiven

Rubenzijn eerste keeR“Een column schrijven is iets wat  

journalisten het allerliefste doen.”

     Ik ben geen journalist en ik 

beleef niet meteen plezier aan het 

schrijven, dus voel ik me niet echt 

verbonden met ze. Toch beoefen 

ik hun favoriete professionele 

bezigheid. Het toeval wil dat je geen 

vergunning nodig hebt van het 

ministerie van journalisten om te 

schrijven. Iedereen mag een column 

schrijven!     Wel heeft de column een 

inhoudelijke pointe nodig. Wat is 

mijn punt? Welnu: dit magazine 

is geschreven voor de jeugdige 

lezer. Of je er plezier aan beleeft 

of niet, het wil er zijn voor je. Ik 

begin al meer plezier te beleven aan 

het schrijven van deze column! 

Ziezo de pointe staat er, inhoud 

toegevoegd! Nu nog een slot: “Elk 

begin is immers de vrucht van 

een einde” zeggen filosofen. Om dit 

magazine te beginnen lezen heb je 

hier een einde nodig.

     Ze zeggen, en ze zeggen véél in 

Wevelgem, dat je altijd veilig moet 

zijn als het je eerste keer is. Ik 

heb het hier niet over verdovende 

middelen of coïtus, maar over dit 

magazine. Nu moet je er enkel nog 

plezier aan beleven en dat kan na 

de eerste of de tweede keer lezen. 

     Drommels nog aan toe, alles is 

per slot van rekening mogelijk 

als je jong bent! Toch hoop ik vurig 

dat het niet de eerste keer is dat je 

plezier beleeft, maar wel de eerste 

keer dat een magazine naar zo veel 

meer smaakt!Ruben Dewulf

14 ReizenEten en drinken
op verplaatsing, tips!

17 FuifDe eerste ... fuif
Een grappig verhaal

20 kalenDeREen hele zomer 
vakantie, wat is er te 

doen?!
21 klein TOKyO

Allen daarheen!

servIce
Doen

Structureel  
onderhoud N8

Checkta
magazine

Structureel onderhoud N8 ter hoogte van het centrum
Vanaf 18 augustus starten er onderhoudswerken door de Vlaamse 
Overheid. De werken vinden plaats in de Vanackerestraat vanaf de 
Lode De Boningestraat tot en met de Brugstraat. 

• De klinkers van de afslagstroken worden verwijderd en worden  

vervangen door 3 asfaltlagen. 

• De andere asfaltstroken worden ook voorzien van een nieuwe 

toplaag.  

• Daarna moet de  markering worden aangebracht en moeten  

de lussen van de driekleurige lichten terug worden ingeslepen.

Er zal gewerkt worden in 2 fases waarbij het verkeer van Kortrijk 

richting Menen steeds door kan. Vanuit Menen richting Kortrijk is er 

omleiding via de Kloosterstraat, Goudbergstraat.

Voor zwaar verkeer is er een afzonderlijke omleiding.

Fase 1 (pare kant) gaat door van 18/8  t.e.m. 29/08, fase 2 (onpare kant) 

gaat door van 01/09 t.e.m. 12/09

Voor elke fase worden telkens 10 werkdagen voorzien.

De uitvoering van de werken werd door AWV toevertrouwd aan  

aannemer Tibergyn uit Gullegem. 

27 juni is het zover! Het nieuwe jongerenmagazine Checkta komt 
uit! Het is een magazine voor en door jongeren van 12 tot 30 jaar.

Wat kan je allemaal verwachten?
• Tips & tricks

• Reviews van films, games, youtube filmpjes, cd's, ...

• Interview met Sebastien Dewaele

• 'De eerste keer' Haasje-Over fotoreportage

• De hotspot van ...

• Festivals

• Reizen en citytrippen, zo doe je het!

• Grappige verhalen

• Een kalender met wat er allemaal te doen is

• ...

Info 
• Haal jouw exemplaar in de frituren, de gemeentelijke sportzalen,  

gemeentediensten, jeugdcafés, Bankske, De  Gouden bank, Den 

Osse, JC ten Goudberge, Den Bascuul, ...

• Tel. 056 43 35 53

• jeugddienst@wevelgem.be

• www.wevelgem.be/jeugd/checkta/checkta-magazine

• Jeugddienst, Cultuurpad 1, 8560 Wevelgem

Wegenwerken en verkeershinder

  17
De eerste fuif10 tips om te overleven
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Sebastien Dewaele 
Alles over zijn eerste kweek  keer

4 | kort

In’t kort

-----
--

BAT

Creatieve duizendpoten komen  

deze zomer (en lang daarna) aan  

hun trekken tijdens BAT.

Bijzonder Artiestiek traject, Beeing 

Art together, ... Noem het zoals je 

wil. Onthoud vooral dat BAT een cool 

project is waarbij we toffe work-

shops, gratis atelieruimte, originele 

optredens en zoveel meer aanbieden.

Interesse? Neem dan een kijkje op 

www.facebook.com/projectbat

kort | 5

Filmpje: 

‘Blik
je in 

de water’ 

In Amsterdam mag  

geen bier gedronken 

worden in het open-

baar. De persoon in dit 

filmpje was daar 

duidelijk
 niet van op 

de hoogte! Na een waar-

schuwing van de politie 

gooit hij gewoon het 

‘blik
je in de water’. Het 

feit dat hij een proces 

verbaal krijgt, vindt 

hij bl
ijkbaar ‘helemaal 

mooi!’.

typ in youtube:

blik
je in de water

Kokopelli
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Sluitingsdagen
Gemeentebestuur Wevelgem
Gemeentelijke diensten 
Gesloten: vr 11 juli, vr 15 augustus. Er zijn geen zitdagen van de  

burgemeester tijdens juli en augustus.

Dienst burgerzaken
Gesloten: ma 21 juli en vr 15 augustus.

Moorsele (ma 21 juli t.e.m. zo 17 augustus) open van ma- en woens-

dagvoormiddag van 8u30 - 12u00.

Gullegem (ma 21 juli t.e.m. zo 17 augustus) open van di-, vr- en zater-

dagvoormiddag van 8u30 - 12u00.

Wevelgem open van ma-vr van 8u30 - 12u00, maandagnamiddag van 

14u00 - 17u00 en woensdagnamiddag van 14u00 - 19u00.

Jeugddienst
Gesloten: vr 11 juli, vr 21 juli en vr 15 augustus.

Cultuurcentrum Wevelgem
Gesloten: ma 14 juli t.e.m. do 14 augustus.

Zwembad en sportdienst
Gesloten: ma 21 juli t.e.m. zo 3 augustus.

Sporthallen
Gesloten: di 15 juli t.e.m. vr 15 augustus.

Loket sociale zaken
Gesloten: ma 21 juli t.e.m. vr 1 augustus.  

Open (van ma 4 augustus t.e.m. vr 15 augustus) op ma van 8u30 tot 

12u00, woe van 8u30 tot 12u00 en vr van 8u30 tot 12u00.

Voor dringende zaken kan je terecht bij:

• Rijksdienst voor Pensioenen, Keer der Vlamingstraat 6, Kortrijk,  

tel. 056 23 67 96 of www.onprvp.fgov.be. 

• De FOD Sociale Zekerheid: tel. 080098799 of www.handicap.fgov.be.

OCMW-diensten 
Gesloten: do 3 juli om 16u00, vr 11 juli, ma 21 juli, vr 25 juli, vr 1 augustus 

en vr 8 augustus in de namiddag en vr 15 augustus.

Er zijn geen zitdagen voor aanvragen van stookoliepremie en inschrij-

vingen voor sociale woningen op di 22 en di 29 juli en di 5 augustus.

Noodbib Ter Mote
Gesloten: elke vrijdagnamiddag, woe 9 juli (namiddag), op vr 11, za 12 

en ma 21 juli en op vr 15 en za 16 augustus.

Bibliotheek filiaal Gullegem en Moorsele
Gesloten: op za 12 juli en van ma 21 juli t.e.m. za 16 augustus.

Bibliotheek filiaal Wijnberg
Gesloten: elke do gesloten en van ma 21 juli t.e.m. za 16 augustus.

Bibliotheek Filiaal Posthoorn
Open: woe 2, woe 9 en woe 16 juli, woe 20 en woe 27 augustus.

Sluitingsdagen handelaars
Je vindt de lijst terug via www.wevelgem.be/vakantie2014.

Sluitingsdagen
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Toeristisch op stap  
in de regio
Wevelgem wil mee zijn rol spelen binnen het 

attractieve kader van de Leiestreek. Toerisme 

als aantrekkingspool is bij uitstek een streek-

verhaal.

Maar toerisme vertaalt zich ook in het ont-

luiken van de eigen streek, het openen van 

eigen troeven voor de eigen inwoners, die 

zich willen ontspannen binnen het netwerk 

van wandel- en fietsroutes. ‘Het zomert in 

Wevelgem’ vormt een label voor wie tijdens de 

vakantie in eigen gemeente op zoek gaat naar 

wat reisgevoel.

Sport
De gemeente heeft een rijke sporttraditie. In 

de uitgebreide infrastructuur vinden de clubs 

hun weg. In haar ondersteuning en tarieven-

beleid mikken we in de eerste plaats op de 

jeugd en een kwaliteitsvolle begeleiding van 

de jongeren. 

Naast het bestaande aanbod vanuit de clubs 

wil de sportdienst ook mensen aan het spor-

ten krijgen: dit kan door hen te informeren 

over de clubwerking, maar dit kan ook door 

een laagdrempelig aanbod aan basisporten en 

de diverse sportlessenreeksen. Een beweeg- 

en sportbeleid betekent dat, vanuit een geest 

van samenwerking, een aanbod gecreëerd 

wordt voor kansengroepen: mensen met een 

beperking, obese kinderen, kansarmen. 

Qua uitbouw van de infrastructuur zijn er de 

nieuwe kleedkamers voor de voetballers in 

Gullegem en wordt aandacht gegeven aan 

buitensportinfrastructuur. Grootste uitda-

ging vormt hier natuurlijk de bouw van een 

nieuw zwembad. Alle voorbereidingen worden 

getroffen om tot een degelijke exploitatie te 

komen. Volgens de meest passende orga-

nisatievorm, beantwoordend aan de lokale 

behoeften en steunend op een ruim draagvlak 

wordt gezocht naar een financieel haalbaar 

project waarin eenvoud en uitstraling elkaar 

vinden. 

Jeugd, verenigd en verenigt 
van kindsbeen af
Wie deze gemeente kent, weet dat vrijwillige 

inzet in de genen zit. Het jeugdwerk is sterk 

verankerd. Met de subsidiëring van jeugdlo-

kalen was Wevelgem zo’n 30 jaar terug een 

voorloper. Het reglement werd in de loop der 

jaren dikwijls wat bijgeschaafd en verdient nu 

een grondige update en opwaardering, zodat 

meer ruimte gecreëerd wordt voor het lokale 

jeugdwerk. 

Beleidsplan 
Sport, Jeugd en Toerisme
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Ook de jeugdhuizen konden in het verleden 

al rekenen op deze investeringssubsidies. 

Daarnaast blijft een structurele ondersteuning 

voorzien – in de vorm van een personeelssub-

sidie – voor JC Ten Goudberge, die, voor wat 

betreft het stimuleren van jeugdcultuur, een 

partner kan zijn van de gemeente.

In de vakantieperiodes staan Haasje-Over 

en de vzw Katjeduk klaar met een degelijke 

werking, waardoor meteen ook de opvang van 

heel wat kinderen verzekerd wordt.

Wat specifieke kinderopvang betreft voor 

de allerkleinsten, worden de vooropgestelde 

normen momenteel gehaald. Het is evident 

dat een degelijke opvolging en aftoetsing van 

vraag en aanbod hier een permanente uitda-

ging vormen, dit om een antwoord te bieden 

aan individuele noden, maar net zo goed 

vanuit sociaaleconomische bekommernis.

Wevelgem biedt ruimte om jonge mensen 

samen te brengen. De jeugd komt ook samen 

om te fuiven. Naast degelijke accommodatie 

in iedere deelgemeente – waarbij voor Gul-

legem gezocht wordt naar opwaardering – is 

er ook een goed omkaderd fuifbeleid, uitge-

werkt en bij te werken samen met de jeugd.

Maar er is ook ruimte waar kinderen en jonge 

gezinnen zich in hun directe leefomgeving 

kunnen uitleven. Naast de traditionele speel-

pleinen is er ook aandacht voor eenvoudige, 

creatief uitdagende ravotweiden.

De jeugddienst brengt tot slot mensen samen 

via een gericht activiteitenprogramma, nu 

eens gericht op -12-jarigen, dan eens gefo-

cust op de +12-jarigen. 

Volgende maand in de infokrant
Onderwijs en dienstverlening
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Barbara De Vos
De zomer is gemaakt om te lezen

Barbara, je bent een trouw bibliotheekbezoe-
ker, maar lees je tijdens de zomer ook meer dan 
tijdens het jaar?
Ja, dat scheelt wel. Op reis heb ik sowieso meer tijd 

om te lezen dan tijdens de gewone werkweken. Je 

hebt veel minder omhanden en in je hoofd.

Welke boeken lees je het liefst? 
Ik lees altijd thrillers. Ik ga meestal op zoek naar 

leuke of nieuwe titels op de website  

www.crimezone.nl. In de bib is er tijdens de vakantie 

een themastand met spannende boeken, dat is ook 

best inspirerend. Vroeger las ik vaak van die waar-

gebeurde verhalen. Maar eigenlijk zijn dat vooral 

verhalen vol leed en miserie en ik werd er depri van. 

Ik lees niet graag over de miserie van andere  

mensen, laat het maar lekker spannend zijn!

Heb je een favoriete leesplek?
Ik lees altijd in bed of in mijn ligstoel in de tuin. Op 

reis in Spanje neem ik mijn boek ook mee naar het 

strand. Ik koop overigens nooit boeken, ik leen ze 

altijd in de bibliotheek.

Hoeveel keer zeggen we gedu-
rende het jaar niet dat we geen 
tijd hebben om te lezen, maar 
dat we tijdens de vakantie onze 
schade inhalen? 

De bibliotheek kan getuigen 
dat het geen loze uitspraak is. 
Bij het begin van de vakantie 
komen veel mensen naar de bib 
om hun stapeltje boeken voor 
de reiskoffer of de zomer-
tuin op te slaan, al of niet met 
een lijstje dat ze de voorbije 
maanden nauwgezet hebben 
bijgehouden.

Sinds dit jaar kan je in de bib 
ook e-boeken lenen. Het kan 
helpen om het gewicht van je 
stapel vakantielectuur te ver-
minderen. En lezen op je tablet 
of smartphone zorgt voor een 
andere leeservaring.

Barbara De Vos was de eer-
ste lener van de bibliotheek 
die zich een e-boekenkaart 
aanschafte. Aan haar de eer 
om ons nieuwe product mee te 
promoten.



9

Zeul je veel boeken mee in je vakantiekoffer?
We reizen met een mobilhome, koffers heb ik dus 

niet echt mee. Alles wordt meteen in de kasten 

gestopt, mijn boeken dus ook! 

Je was de eerste e-boekenlezer van de  
Wevelgemse bibliotheek…
Ja, ik heb een tablet en ik kocht meteen zo’n e-

boekenkaart in de bib. Het was heel makkelijk om 

de app te installeren en een boek te downloaden. 

Voorlopig werkt de bladwijzer in het programma 

nog niet optimaal. Je kan terug tot bij het hoofd-

stuk waarin je las, maar daar moet je dan zelf op 

zoek naar de plaats waar je de vorige keer stopte 

met lezen. Maar de bibliotheekmedewerkers be-

loofden dat dit een tijdelijk euvel is. De organisatie 

Bibnet komt snel met een oplossing op de proppen.

Lees je nu zowel gedrukte als e-boeken? 
Ik zal ze allebei blijven lezen, denk ik. Van zodra er 

een oplossing komt voor de bladwijzers, ga ik weer 

een e-boek downloaden. Voorlopig is het aantal e-

boeken in de bibliotheekcollectie vrij beperkt, maar 

de titels worden doorlopend aangevuld en geactua-

liseerd. Ik ben fan!

Wat is het mooiste boek dat je ooit hebt gelezen?
Mmmm, moeilijke vraag… Ik vind veel boeken heel 

goed! Een favoriete schrijver heb ik niet echt. Maar 

als ik dan toch een lievelingstitel moet noemen: Vo-

gelman van Mo Hayder las ik ontzettend graag. Ook 

Iris Johanssen en Harlan Coban zijn topauteurs.

En welke boeken gaan deze zomer mee in de kast 
van de mobilhome?
We reizen naar Tossa de Mar in Spanje. Ik heb nog 

twee e-boeken staan die ik kan downloaden met 

mijn kaart van de bibliotheek. Maar ik ga ook een 

paar gedrukte meenemen. Voor op het strand, want 

daar neem ik mijn tablet liever niet mee. En uiter-

aard zullen het allemaal weer thrillers zijn. Het wordt 

een spannende zomer!

Op zoek naar een spannend vakantieboek?
De bib blijft de hele zomer open.  Aan een the-
mastand worden de spannende boeken door-
lopend in de kijker geplaatst. We hebben ook 
een gevarieerd aanbod Dwarsliggers: boeken 
in een handig, klein en vederlicht formaat. 
We informeren je graag over ons aanbod  
e-boeken en aan de balie kun je  
een e-boekenkaart krijgen.

E-boeken lenen 
in de bib

1. Koop een e-boeken-

kaart in de bibliotheek. 

2. Ga naar 

 

 

meld je aan en geef de 

code van je  

e-boekenkaart in. 

› Heb je geen ‘Mijn 

Bibliotheek’-account? 

Registreer je dan eerst 

op ‘Mijn Bibliotheek’. 

3. Download de app op je 

tablet via de App Store 

of Google Play Store. 

4. Meld je in de app aan 

met je ‘Mijn Biblio-

theek’-login. 

5. Je kan nu e-boeken 

downloaden en lezen.

Heb je nog vragen? Ga naar 

de bibliotheek, daar kom je 

alles te weten!

http://mijn.bibliotheek.be/e-boeken
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Kind op vakantie?
Pas op voor de zomer-lees-dip!

Bij het begin van de zomervakantie over het 
volgende schooljaar beginnen, maakt misschien 
niet populair. Toch waarschuwt de bib voor de 
zomer-lees-dip.

De zomer-lees-dip is de achteruitgang in lezen die 

veel kinderen ervaren wanneer ze in de zomer (te) 

weinig lezen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die 

niet lezen na de zomervakantie een leesachterstand 

hebben opgelopen tot wel 2 maanden. Dat is 20% 

van een schooljaar!

Natuurlijk houden leraars aan het begin van het 

nieuwe schooljaar rekening met het feit dat kinde-

ren er weer even in moeten komen. Maar 20% loop 

je in september niet zo maar in.

De bib geeft je zes leuke tips tegen  
de zomer-lees-dip!

LEES ELKE DAG 

Dat is echt niet moeilijk en zeker niet als je de vol-

gende tips in je achterhoofd houdt. 

 

LEES OVERAL 

Maak je kind er op attent dat er overal gelezen 

kan worden: op het pak melk, op de menukaart in 

restaurants, in de trein, onder verkeersborden. En 

neem overal een boek mee naar toe: in de auto over 

auto’s, in de trein over treinen, in Frankrijk over 

Frankrijk. 

 LEES VOOR 

Lees samen een stukje: je kind leest de woorden die 

het al kan lezen, jij de rest. Laat je kind voorlezen 

aan jou, uit een voor jullie bekend boek. Laat kinde-

ren elkaar voorlezen. Lees elke avond een stukje uit 

een superspannend boek. 

 

GA NAAR DE BIB 

Die blijft in de vakantie gewoon open. Kies van 

alles wat: een verhalenboek, een reisboek, een 

kookboek, een prentenboek … Laat vooral je kind 

zelf kiezen, dat maakt de zin om te lezen snel veel 

groter.  

 

GEEF HET GOEDE VOORBEELD 
Als je kind ziet dat jij lekker lui ligt te lezen in het 

gras, op het terras of langs het zwembad, is dat 

uitnodigend om er zelf met een boek naast te gaan 

liggen.

BOEIENDE VAKANTIE
Lezen tijdens de vakantie is niet alleen goed voor 

de lees- en taalontwikkeling van kinderen, maar 

staat ook garant voor een zomer vol avontuur en 

spanning. Ook (en vooral) als het even slecht weer 

wordt, zullen kinderen en jongeren zich dankzij pas-

sende lectuur niet vervelen. 

De schoolvakantie begint in de bib. We blijven de 

hele zomer open en wijzen jonge lezers graag de 

weg naar boeiende vakantielectuur!

Tip 1

Tip 2

Tip 3

Tip 4

Tip 5

Tip 6
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Klein Tokyo 
Za 12 en zo 13 juli

Zaterdag 12 juli leggen we het accent op humor en muziek. In OC De 

Stekke is er humor met Bas Birker en Thomas Smith. Op het kerkplein 

openen de jonge wolven van Smoking General. Daarna volgt rockband 

Customs en headliner Vive la Fête. We sluiten af met Madfox.

Zondag 13 juli staat de familie centraal op Klein Tokyo. Boembox zet 

de boel op stelten met de leukste kinderhits. Daarna volgen Michaël 

Lanzo (winnaar Belgium’s got talent 2014) en Bart Kaëll! The Damnet-

tes sluiten Klein Tokyo af. Wil je de WK-finale zien? Wij voorzien een 

groot scherm! Aan de rand van Klein Tokyo, in de Damberdstraat is er 

het supervliegdorp met een circustent, woonwagens, springkastelen, 

straattheater en een gezinsfietstocht die vertrekt in Gullegem en 

aankomt op Klein Tokyo. Het Atelier voor Plastische kunsten voorziet 

een leuke workshop.

Info en tickets
• Gratis (uitz. Bas Birker en Thomas Smith €2)

• Tel. 056 433 495

• cultuurcentrum@wevelgem.be

• org. CC Wevelgem i.s.m. Moorsele Onderneemt vzw

• Bestel tickets online via http://recreatex.wevelnet.be

Smoking General

Bas Birker
€2

Customs

Thomas Smith
€2

Vive la Fête

Madfox

Programma za 12 juli

18u45-19u30 

19u30-20u15 

20u15-21u15

21u15-22u00

22u-23u15

23u30-01u00

Boembox

Michael Lanzo

Bart Kaëll

The Damnettes

Finale WK op groot scherm

Programma zo 13 juli

15u00-19u00 

15u30-16u30 

17u00-17u40 

18u00-18u40 

19u15-20u45 

20u45

The Rocket-in Supervliegdorp
Adventure movie club gaat de ruimte in. Maar heeft de hulp 
nodig van kinderen vanaf 4 jaar. Bouw mee aan het coole moe-
derschip of bouw je eigen raket. Klop, boor, zaag, plak, schilder, 
kleur en knip... 

De Charel ‘DOM’ in Circustent
Clownesk theater met een hoek af!

Retro-woonwagen in Supervliegdorp
In deze gezellige wagen kan je komen kijken naar het absurde 
sokkenspel ‘Muzzafer en Dalida’ met Mout Uyttersprot.

Compagnie Hoetchatcha ‘Het Grote Minicircus’ in Circustent
De circusdirecteur rijdt een grote kar de piste in. Als hij de kar 
openklapt, blijkt daar plots een volledig circus te staan. 

Compagnie Balltazar ‘De ballen van Balltazar’ in Circustent
Een humoristisch en circustechniscg hoogstaande voorstelling 
die het leven van Balltazar en Paco vertelt.

Cyclophones in Supervliegdorp
'Cyclophones' zijn wonderlijke klankinstallaties.  Speelse ont-
werpen waarin het geluid van de fiets centraal staat. 

Springkastelen, retro spelletjes en workshop Atelier voor 
Plastische kunsten.

Supervliegdorp

15u00 en 17u00

15u00-15u45

15u00-17u00

16u30-17u15

18u00-18u45

15u00-19u00

15u00 - 19u00
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Gemeentepark

Tourpassage
Woensdag 9 juli wordt een feest! 

• Franse klassiekers met Les Sacasacs & 

DJ’s

• tourrit & WK voetbal live op groot 

scherm

• Frans dorp vol lekkers en animatie in het 

teken van de koers

De touretappe Ieper-Arenberg brengt 

het tourcircus voor de vierde keer in de 

geschiedenis naar Wevelgem. Een niet te 

missen hoogmis van de fiets en volksfeest 

voor elke Wevelgemnaar. Vanaf 13u00 rijdt 

de indrukwekkende promokaravaan door 

het centrum en rond 15u30 volgt ‘le mo-

ment suprême’. Vanuit Menen stormt het 

Tourpeloton de Vanackerestraat binnen 

om op de Grote Markt af te draaien richting 

Lauwe.

De parking aan het zwembad is dé plek 

om alles mee te maken. In een gezellig 

Frans dorp kan je de hele kasseienrit live 

meevolgen op groot scherm met een pak 

optredens, aangepaste animatie en heel 

wat lekkers er bovenop. Na de aankomst 

in Arenberg rond 17u30 kan je uitpuffen 

op het Frans terras in afwachting van de 

uitzending van de halve finale WK voetbal 

op groot scherm vanaf 21u30!

Info
• Woe 9 juli 2014 vanaf 13u00

• Parking zwembad Wevelgem

• Gratis

• www.wevelgem.be/tour

• Org.: Gemeentebestuur Wevelgem

Praktisch
Op 9 juli rijden het peloton en de  

Tourkaravaan vanuit Ieper naar Menen 

en zo Wevelgem binnen om daarna via 

Lauwe verder te rijden naar Arenberg 

Porte du Hainaut. In Wevelgem kan je de 

renners aanmoedigen in de Menenstraat, 

de Vanackerestraat, de Grote Markt en de 

Lauwestraat.  

Hou er wel rekening mee dat er daar-
door van 11u00 tot 15u00 geen verkeer 
mogelijk zal zijn. Dit komt doordat de 

reclamekaravaan en de renners ongestoord 

moeten kunnen passeren.

Info
• Gemeente Wevelgem, Vanackerestraat 

16, 8560 Wevelgem 

• Tel. 056 43 34 00 of tel. 056 43 35 26

• www.letour.fr

Voor praktische info volg de Gemeente 

Wevelgem de dag zelf via 

          @Wevelgem8560 · #Wevelgem

          www.facebook.com/wevelgem8560

Tip geniet van de start in Ieper, spring op 

de trein naar Wevelgem en zie de renners 

nog een keer passeren. Op die manier moet 

je ook geen parking zoeken.

MENENSTRAAT

RO
ESELARESTRAAT
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Sint-
Hilarius-

kerk

Van 11u00 tot 15u00 

geen verkeer mogelijk 

van binnen de blauwe 

zone naar buiten de 

blauwe zone.

VANACKERESTRAAT

KORTRIJKSTRAAT

LAU
W

ESTRAAT

BR
U

G
ST

RA
AT

G
U

LL
EG

EM
ST

RA
AT

L. D. BONINGESTRAAT

VIP-tent
Vliegend Wiel

Grote Markt

Frans 
dorp
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Tourpassage
In de glorierijke geschiede-
nis van de Ronde van Frankrijk 
staan tien ritten op naam van 
een Wevelgemse wielrenner. 

In de eerste editie van de Tour, in 
1903, was Julien Lootens de eer-
ste Belg die op het podium stond. 
Het daaropvolgende jaar behaalde  
de Wevelgemnaar de eerste  
Belgische ritzege.  
 

Later verzamelden drie andere 
Wevelgemse wielrenners nog 
negen ritoverwinningen. In 1944 
werd Maurice Desimpelaere  
zonder het zelf te beseffen zelfs 
uitgeroepen tot virtuele eindwin-
naar van de Ronde van Frankrijk.

Julien Lootens was professioneel wielrenner 

tussen 1901 en 1921. Hij koos als wielernaam 

Samson, want in die periode koersten renners 

meestal niet onder hun eigen naam. 

Samson presteerde sterk in Parijs-Roubaix 

en Parijs-Brest, maar maakte vooral naam en 

faam in de Ronde van Frankrijk. In 1903 was 

hij een van de drie Belgen aan de start van 

de allereerste Tour de France. Het werd een 

intrede langs de grote poort. Hij werd tweede 

in de vierde rit en werd zo de eerste Belg op 

het Tourpodium. Dat jaar werd hij zevende in 

de eindrangschikking.

Het jaar daarop werd er op grote schaal ge-

fraudeerd in de Tour. Sommige renners legden 

een deel van het parcours zelfs af met de 

trein. In november werd Lootens aan de groe-

ne tafel met terugwerkende kracht uitgeroe-

pen als winnaar van de etappe Marseille-Lyon. 

Het was meteen de eerste Belgische ritzege.

Julien overleed op 2 augustus 1942 en werd 

begraven op het kerkhof van Evere. Als pionier 

van de Belgische wielersport heeft hij, op een 

boogscheut van zijn geboortehuis, een plaats 

gekregen op de Wevelgemse wielermuur ‘Via 

Vanackere’.

Rebry is de meest tot de verbeelding spre-

kende Wevelgemse wielrenner. Hij fietste 

een palmares bijeen waar de meeste ren-

ners alleen maar kunnen van dromen. Zijn 

naam is vooral verbonden aan de klassieker 

Parijs-Roubaix. Hij won de wedstrijd drie keer 

(1931, 1934 en 1935) en werd de eerste Vlaamse 

‘Monsieur Paris-Roubaix’. In 1934 slaagde hij 

er ook in om zowel de Ronde van Vlaanderen 

als Parijs-Nice op zijn erelijst te schrijven.

In de analen van de Tour de France vinden we 

de naam van Rebry vier keer terug als ritwin-

naar (1928, 1929, 1931 en 1932). In 1929 was hij 

één dag drager van de gele trui en in 1931 werd 

hij vierde in het eindklassement. 

Rebry was geboren in Rollegem-Kapelle, maar 

woonde van kindsbeen af in Wevelgem waar 

hij op nauwelijks 47-jarige leeftijd overleed. 

Hij was de eerste voorzitter van ‘Veloclub het 

Vliegend Wiel’ en ligt mee aan de basis van de 

oprichting van Gent-Wevelgem.

Julien Lootens
1876-1942

Gaston Rebry
1876-1942



15

Maurice Geldhof zag net als Cyriel  

Vanhauwaert, Jules Messelis en Maurice 

Desimpelaere het levenslicht in het  

Moorsleedse gehucht Slypskapelle. Zijn  

bijnaam ‘Puuppe Visch’, erfde hij voor een 

deel via zijn grootmoeder, die Vervisch als  

familienaam had. Het tweede naamsdeel 

kreeg hij omdat hij voor, tijdens en na de  

wedstrijd wel eens een ‘puuppe’ opstak.  

Een foto met een lustig paffende Maurice 

Geldhof is te bewonderen in het wielerstami-

nee van het Centrum Ronde van Vlaanderen in 

Oudenaarde. 

Driemaal maakte Maurice Geldhof deel uit 

van het Tourpeloton. Alleen in 1927 haalde hij 

het einde en bovendien schreef hij de rit van 

Pontarlier naar Belfort op zijn palmares. Niet-

tegenstaande dit gloriemoment op 12 juli 1927 

is zijn naam niet meer dan een voetnoot in de 

wielergeschiedenis.

Het volledig palmares van Maurice  

Desimpelaere wordt opgehangen aan zijn 

overwinning in Parijs-Roubaix (1944).

Met deze overwinning kwam hij meteen ook 

aan de leiding in Le Grand Prix Tour de France. 

In oorlogstijd werd de fakkel brandend ge-

houden door in 1944 een soort van surrogaat-

Tour de France te rijden op basis van een 

puntensysteem toegekend aan negen Franse 

ééndagswedstrijden. Door de snel verande-

rende oorlogssituatie geraakte deze Grand 

Prix Tour de France echter niet verder dan 

Parijs-Roubaix. Zonder de gele trui om zijn lijf 

gehad te hebben, schreef Maurice  hierdoor  

de virtuele Tour van 1944 op zijn naam.

Maurice Desimpelaere slaagde er in 1947 in om 

voor eigen volk Gent-Wevelgem te winnen, 

toen nog met aankomst op het vliegveld.

Rosseel was geboren in Lauwe maar kwam 

na zijn huwelijk in Wevelgem wonen. Net als 

Rebry slaagde hij erin om vier Tourritten te 

winnen.

Zowel in 1951 als in 1952, de enige jaren 

waarvoor hij een Tourselectie kreeg, lukte hij 

telkens een dubbelslag. 

Zijn meest tot de verbeelding sprekende  

wieleroverwinning behaalde hij in 1951 toen 

hij in eigen gemeente met kleine voorsprong 

Gent-Wevelgem op zijn erelijst schreef. 

Rosseel, die als renner met zijn fiets duizen-

den gevaarlijke bochten en afdalingen geno-

men had, reed zich in 1965 op een onverklaar-

bare manier met zijn wagen te pletter tegen 

een elektrische verlichtingspaal in Rumbeke.

Maurice Geldhof 
1905-1970

Maurice
Desimpelaere 

1920-2005

André Rosseel
1924-1965

Legendarische Wevelgemse renners
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Vrijwilligers gezocht
Mindermobielencentrale en boodschappers

Mindermobielencentrale 
in Wevelgem, Gullegem en Moorsele
We zijn op zoek naar vrijwilligers die met hun eigen wagen mensen 

willen ophalen en naar hun bestemming (dokter, ziekenhuis, bezoek 

bij vrienden, een activiteit in het lokaal dienstencentrum,…) brengen.

Wat mag je verwachten:

• We contacteren vrijwilligers die ofwel in de omgeving woont of 

beschikbaar is.

• Vergoeding van € 0,35 per gereden kilometer. Kilometers vanaf de 

woning van de chauffeur (heen en terug) worden aangerekend.

•  Alle ritten zijn omnium verzekerd (inclusief lichamelijke schade en 

schade aan de wagen).

•  Niet-belastbare inkomsten. 

•  Kies zelf wanneer je beschikbaar bent, vb.: nooit op woensdag, enkel 

op vrijdag, tussen 14u00u en 17u00, …

•  Bepaal zelf hoever je wil rijden, bv.: enkel in je eigen deelgemeente, 

naar Kortrijk of Menen,…

•  Goede ondersteuning.

Info
LDC Elckerlyc
Anne Vanhove

Elckerlycplein 1, Wevelgem

Tel. 056 43 55 10

LDC Het Knooppunt
Arnout Vercruysse

Gulleheemlaan 20, Gullegem

Tel. 056 43 20 80

Woonzorgproject MO2, zuurstof voor Moorsele
Inge Goemaere

Sint-Maartensplein 15, Moorsele

GSM: 0470 93 67 67

OCMW vrijwilligers gezocht - doe beroep op onze diensten!OCMW Vrijwilligers gezocht
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Wat hebben wij je te bieden?
Huisbezoeken en een babbel

Boodschappers
Help zorgbehoevende mensen in jouw buurt door boodschappen te 

doen.

Info 
Aanvullende Dienst Thuiszorg OCMW
Sylvie Desmet

Deken Jonckheerestraat 9, Wevelgem

Tel. 056 43 55 00

thuiszorg@ocmwwevelgem.be

Doe beroep op onze diensten!
• Huisbezoeken aan mensen met weinig sociale 

contacten LDC Het Knooppunt
Samen met vrijwilligers worden nu alle 80-, 85-, 90- en 95-jarigen 

bezocht ter gelegenheid van hun verjaardag. Daarnaast merken we dat 

er andere mensen zijn met weinig sociale contacten die ook graag een 

bezoekje zouden krijgen. Vandaar de keuze om de huisbezoeken uit te 

breiden naar alle 60-plussers die aangeven vereenzaamd te zijn.

• Babbel met de telefoonster LDC Het Knooppunt
Ben je 60-plus en heb je nood aan een babbel? Voel jij je soms alleen? 

Dit klein sociaal contact zorgt ervoor dat je wat nieuws uit Gullegem 

en omgeving te horen krijgt en geeft je ook de kans om zelf iets te 

vertellen. De telefoonster kost je niets. Een vrijwilliger belt je weke-

lijks op, zodat je zelf geen telefoonkosten hoeft te maken. Wil je zelf 

opgebeld worden of ken je iemand die graag af en toe eens opgebeld 

wil worden, neem gerust contact op met LDC Het Knooppunt.

  Onze vrijwilligers staan klaar voor je OCMW
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Inschrijvingen
KASK

Miauwkes?

Hittegolf- 
preventie

Je kan je inschrijvingen voor het Atelier Plastische Kunsten tijdens de 
maanden juli, augustus en september.
Je kan inschrijven vanaf de 3de kleuterklas. Jongeren en volwassenen 

zijn ook welkom!

Info
• Frank Demeulemeester

• Tel. 0495 24 52 60 

• Tel. 056 41 97 19 (tijdens de lesuren)

• Tel. 056 42 13 02 (na 18u30 en de vakantieperiode)

• atelierplastischekunsten@wevelgem.be

• www.wevelgem.be/leren/kunstonderwijs

Vanaf 1 september geldt die sterilisatieplicht ook voor  
iedereen die een kat verkoopt of gratis weggeeft.

Katten die door het dierenasiel ter adoptie aangeboden worden 

moeten gesteriliseerd, geïdentificeerd en geregistreerd zijn.  

Deze maatregel is een onderdeel van een meerjarenplan van  

dierenwelzijn om het aantal zwerfkatten terug te dringen.

Info
• www.kattenplan.be

Voorkomen is beter dan genezen
Een hete zomer is fijn, maar bij een hittegolf en/of een hoge ozon-
concentratie is het opletten. Met deze tips hou je het veilig:
• Wacht niet tot je dorst hebt. Drink meer dan gewoonlijk maar  

   vermijd koffie, alcoholische en suikerhoudende dranken

• Blijf zoveel mogelijk binnen tijdens de heetste periode van de dag

• Blijf bij voorkeur in koude ruimtes thuis of in een publieke plaats
• Sluit vensters en gordijnen van de gevels blootgesteld aan de zon 

zolang de buitentemperatuur hoger is dan de binnentempratuur en 

open ze slechts wanneer de grootste hitte voorbij is

• Beperk fysieke inspanningen, drink voldoende

• Pas je kleding aan, licht en helder van kleur, een hoed voor buiten 

kan nuttig zijn

• Koel je lichaam regelmatig af

• Bescherm je huid tegen zonnebrand

• Indien je geneesmiddelen neemt, informeer bij je arts of bij de  

apotheker of ze al of niet negatieve effecten hebben op je gezond-

heid en of de dosis aangepast moet worden. Informeer andere 

personen over de medicatie die je neemt.

Info 
• www.irceline.be - www.meteo.be
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Zomerse avonden  
met Palm Parkies
Elke donderdag van 10 juli t.e.m. 21 augustus
De ideale gelegenheid om met vrienden, familie en buren een heerlijke 

zomeravond te beleven! Net als de vorige jaren is er niet alleen steen-

goede muziek, maar voorzien we ook lekkere drankjes en snacks. Je 

bent elke avond welkom vanaf 19u30, het optreden start om 20u15 en 
eindigt om 22u30, het einde van de avond is voorzien rond 23u15. 

Info
• 19u30 - 23u15 

• Gemeentelijke Hovingen Wevelgem

• Gratis

• www.parkies.net

Frimout

Udo

De Corsari’s

The Royal Funkforce

Buscemi feat Squadra Bossa

Belle Perez

Tom Helsen

Programma

10/07

17/07

24/07

31/07

07/08

14/08

21/08

Belle Perez komt naar Palm Parkies
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Ontdek de natuur 
met je kinderen en 
kleinkinderen
Met een klasgroep op stap gaan in de natuur 

valt in de praktijk niet altijd mee (veiligheid, 

organisatie, …). Leerkrachten hebben niet 

altijd de nodige tijd en ruimte om alle kinde-

ren in contact te brengen met natuur. Het is  

niet mogelijk om hen te laten ruiken, voelen, 

proeven, luisteren… om hen m.a.w. de natuur 

actief te laten ontdekken en ervaren.

Werken met leskoffers, in kleine groepen 

opdrachten uitvoeren, … het stelt soms prak-

tische problemen. Daardoor laat de leerkracht 

de natuur soms links liggen. Wat uiteraard 

jammer is.

Natuur(groot)ouders bieden een oplossing. 

Zij staan de leerkrachten bij in de organisa-
tie en de uitvoering van het veldwerk. Dit 

kan zowel in de klas, in de omgeving van de 

school of in een natuurgebied. Natuur(groot)

ouders zijn dus assistenten voor natuur- en 

milieueducatie in het basisonderwijs.

De cursus duurt zes halve dagen. De data 

voor de cursus wordt afgestemd met de 

deelnemers.

Info
• Geert Verbeure

• Tel. 050 40 32 82

• geert.verbeure@west-vlaanderen.be

• www.west-vlaanderen.be/natuurouders

• Org.: De dienst Natuur- en Milieueducatie 

van de Provincie West-Vlaanderen

Gezocht: Trouwfoto’s 
aan guldenbergpoort

Zondag 14 september is er in Vlaanderen 

opnieuw Open Monumentendag. En die kan 

je op verschillende manieren beleven. 

In de Sint Hilariuskerk loopt van 14 tot 28 
september de expo ‘Zes eeuwen Guldenber-

gadbij in Wevelgem en cisterciënzeraanwe-

zigheid in Zuid-West-Vlaanderen’.

Om die activiteit te promoten zoekt het 

gemeentebestuur trouwfoto’s die genomen 

zijn aan de Guldenbergpoort aan de Leie. Het 

maakt niet uit of de huwelijksfoto oud of 

recent is.  Alle in  bruikleen gegeven trouwfo-

to’s worden dan tentoon gesteld op zondag 
14 september. 

Heb jij een trouwfoto aan de abdijpoort? Wil 

jij die uitlenen voor deze unieke expo? Laat 

van je horen via onderstaande contactinfo. 

Elke deelnemer ontvangt een bewijs van 

uitlening en krijgt achteraf de geleende foto 

terug. 

Info
• trouwfoto@wevelgem.be

• www.wevelgem.be/trouwfoto

Oproepen
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Om mee te doen aan het examen verstuur je je kandidatuur via 
een aangetekende brief, met vermelding aan welke functie je wilt 
deelnemen, naar de heer burgemeester, Vanackerestraat 16, 8560 
Wevelgem. Je kandidatuur kan je ook indienen tegen ontvangst-
bewijs bij de dienst secretariaat, gemeentehuis, Vanackerestraat 16, 
8560 Wevelgem. 
Uiterste inschrijvingsdatum: 3 september 2014. De postdatum op de 
briefomslag of de datum van ontvangstbewijs gelden als bewijs.

Info
Lynn Geeraert, diensthoofd personeel Gemeente Wevelgem,  
lynn.geeraert@wevelgem.be en tel. 056 43 34 31.

Technieker dienst milieu,  
cel groen
Voltijds m/v - Niveau D – statutair en/of contractueel onbepaalde 
duur
• aanwerving, bevordering en interne personeelsmobiliteit

•  wervingsreserve:  geldigheidsduur van 2 jaar

Functie 
•  uitvoeren van het groenonderhoud;

•   polyvalent meewerken aan andere taken binnen het gemeentebe-

stuur.

Aanbod 
•  een boeiende en gevarieerde functie

•  bruto maandwedde (aanvangswedde): € 1 782,64

•  interessante vakantieregeling

•  extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, 

• fietsvergoeding en terugbetaling abonnement openbaar vervoer.

• Profiel: zelfstandig werken, zin voor initiatief, samenwerken, flexibel, 

resultaatgericht werken, veilig werken.

Voorwaarden
• slagen voor praktische en  mondelinge proef

• datum praktische proef: zaterdag 20 september 2014

• datum mondelinge proef: nog te bepalen.

Technieker begraafplaatsen, 
dienst milieu, cel groen
Voltijds m/v - Niveau D –statutair en/of contractueel onbepaalde 
duur
• aanwerving, bevordering en interne personeelsmobiliteit

•  wervingsreserve: geldigheidsduur van 2 jaar

Functie  
•  voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van begrafenissen;

•  dagelijks groenonderhoud op de begraafplaatsen;

•  uitvoeren van het groenonderhoud;

•  polyvalent meewerken aan andere taken binnen het gemeentebe-

stuur.

Aanbod 
•  een boeiende en gevarieerde functie

•  bruto maandwedde (aanvangswedde): € 1 782,64

•  interessante vakantieregeling

•  extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, 

fietsvergoeding en terugbetaling abonnement openbaar vervoer   

•  Profiel: inlevingsvermogen hebben, zelfstandig werken, zin voor 

initiatief, samenwerken, flexibel, resultaatgericht werken, veilig 

werken.

Voorwaarden
• slagen voor praktische en mondelinge proef 

• datum praktische proef: zaterdag 20 september 2014

•  datum mondelinge proef: nog te bepalen. 

Een stafmedewerker onderwijs 
Voltijds m/v - niveau B – brutomaandwedde: € 2 318,78 - tijdelijk 
contract 1 jaar
Takenpakket (onder meer) 
• administratief personeel gemeentelijke basisschool aansturen;

•  coördineren van de voor- en naschoolse kinderopvang en het  

middagtoezicht in de gemeentelijke basisschool;

•  uitwerken van, stimuleren van en toezien op de interne communica-

tie binnen de gemeentelijke basisschool en tussen de gemeentelijke 

basisschool en de gemeentelijke diensten;

•  ondersteuning bieden bij de financiële verrichtingen van de ge-

meentelijke basisschool;

•  aanspreekpunt vormen voor het schoonmaakpersoneel in de ge-

meentelijke basisschool. 

Het functie- en competentieprofiel kan verkregen worden bij de 
personeelsdienst.
Voorwaarden
• minstens houder zijn van diploma hoger onderwijs korte type of van 

bachelordiploma op datum van aanwerving

• cv toevoegen bij de inschrijving

• Opgelet, uiterste inschrijvingsdatum: 3 juli 2014

• Selectieprocedure: sollicitatiegesprek in juli 2014

Vacatures



Zo 29 juni 
Fietsen van put naar put
Fiets van Bergelen naar De Gavers of omge-

keerd voor een tocht van 50km. Je kan ook 

kiezen voor 2 kortere lussen van ongeveer 20 

km, met beide domeinen als startplaats. On-

derweg zijn er 2 stopplaatsen met animatie, 

proevertjes, beleefmomenten…. Pechverhel-

ping is voorzien langs het parcours.

Info
• 14u00 - 18u00

• Inschrijven op voorhand is niet nodig, je kan 

inschrijven op de startplaatsen (Bergelen 

en De Gavers)

• € 6/persoon (4 consumpties inbegrepen)

• Tel. 056 40 23 17 - GMS 0472 59 24 05

• johan.vandenberghe@west-vlaanderen.be

• Org.: Steunpunt Natuur- en Milieueducatie Zuid

Di 1 juli tot za 30 augustus
De schatkist van Zomervlieg
Ook dit jaar strijkt Zomervlieg weer neer in 

Wevelgem. In de bibliotheek is een schatkist 

verstopt. Met behulp van enkele tips kunnen 

kinderen die vinden en… openen! Voor alle 

vinders is er een leuke verrassing. 

Info
• Doorlopend tijdens de openingsuren

• Bibliotheek Ter Mote

• Gratis

• 6-12 jaar

Vr 4 tot zo 6 juli
Wijkfeesten Ter Walle
• Wevelgem

Vr 4 juli
optreden van Wendy van Wanten 
en Bart Kaëll
• 20u30

Za 5 juli
verkiezing van de 24e Gullegem-
se Ambassadrice
• 19u30 

Zo 6 juli
Leie Lekker Zoete Tocht
Gezinsvriendelijke fietstocht met lekkere 

zoetigheden uit de streek.

Info
• Vrije start tussen 10u00 – 15u00

• Startplaats: feestweide, Kerkstraat in Gul-

legem

• €7/persoon

• Vooraf inschrijven bij Toerisme Wevelgem, 

Vanackerestraat 16, Wevelgem

Zo 6 juli 
Travestieshow Madame Zaza
Info
• 15u30

• Tel. 056 35 76 10

• nancy.vandoorne@telenet.be

Vr 11 juli
De Guldensporenslag in vogel-
vlucht / Vlaanderen Feest! 
Historica Greet Verschatse uit Kortrijk bereid-

de de inhoud van het museum Kortrijk 1302 

voor en behartigt educatieve programma’s 

voor leerlingen die het museum bezoeken. 

Met die kennis slaagt ze erin de Guldenspo-

renslag op een bevattelijke en beeldrijke 

manier voor te stellen. 

Info
• 20u15

• OC De Stekke in Moorsele

• Gratis

• Org.: Culturele raad Wevelgem

Zo 13 juli
Gezellige Gezinsfietstocht  
richting Supervliegdorp
Op een rustig tempo rijden we door de 

mooiste plekjes in de buurt. Bij aankomst op 

de speelplaats van de school BO Waterlelie in 

Moorsele kan je even uitrusten op een terras 

en  daarna wandelt het hele gezin richting 

Klein Tokyo festival, vlak naast de school.

Info
• Inschrijven vanaf 13u45

• Start om 14u30 aan Den Ast, Koningin 

Fabiolastraat in Gullegem

• Aankomst: Basisschool Moorsele  

(BO Waterlelie) Sint-Maartensplein

• Gratis

• Afstand: 20km

• www.arrivee.velo.eu 

• Org.: Sportdienst, Sportraad Wevelgem en 

ARRIVEE i.s.m. Gezinsbonden Moorsele en 

Wevelgem en Wielerclub Ter Wijnberg

Ma 14 juli
Op koffie met… 'bendige Maria'
Rita Vereecke neemt ons in haar humoris-

tisch programma mee naar de tijd van toen. 

Als Bendige Maria betrekt ze de hele zaal 

wanneer ze bv. een kapper, kinesist, optieker, 

juwelier, modeontwerpster,... in haar verhaal 

nodig heeft. Kortom een aangename namid-

dag vol humor enkel voor 75-plussers.

Info
• 14u00 - 16u00

• LDC Het Knooppunt in Gullegem

• € 3 (incl. koffie en taart)

• Vervoer nodig:  € 2 (gelieve dit uitdrukkelijk 

te willen vermelden bij inschrijving)

• Inschrijven vóór 9 juli aan de balie van Het 

knooppunt

Za 16 – zo 17 augustus
30ste Tentoonstelling voor  
Raskonijnen en Cavia’s
Dit jaar zullen er ongeveer 400 konijnen en 

cavia’s van fokkers uit heel België te zien zijn. 

Bewonder kleurdwergen en Vlaamse reuzen 

en ontdek cavia’s met verschillende kleur-

slagen en lange haren. Ter gelegenheid van 

Gurako’s 30ste verjaardag is er een gratis reuze 

overdekt konijnenspringkasteel.

Info
• Za 16 augustus 9u30 - 23u00 

• Zo 17 augustus 9u30 - 12u00 en 14u00 - 

18u00

Kalender
 www.wevelgem.be/uitinwevelgem · juli-augustus 2014
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• T’ Goet Te Wynckele in de Peperstraat in 

Gullegem

• € 1,50, kinderen onder 12 jaar gratis 

• Tel. 0475 52 23 93

• vincent.verstraete@belgacom.net

Woe 20 augustus
Bloedinzameling Wevelgem
Rode Kruis Wevelgem

Iedere Belg heeft een kans van 7 op 10 dat hij 

of zij ooit bloed nodig zal hebben. Dat kan 

bijvoorbeeld bij een bevalling, ongeval, ope-

ratie of ziekte. Bloed is in die situaties vaak 

onontbeerlijk. Toch blijkt maar 3% van de 

bevolking regelmatig bloed te doneren. Kom 

dus bloed geven in Wevelgem.

Info
• 17u00 - 20u30

• Vrije Gemengde Basisschool Centrum - 

Schoolstraat 19 in Wevelgem

• Tel. 0478 32 79 24

• bloed@wevelgem.rodekruis.be

• www.wevelgem.rodekruis.be

Zo 24 augustus
3de Omertocht
Een mooie zomerwandeling in en rond Gul-

legem. Om het uur wordt een grote fles Omer 

verloot. Voor rolstoelgebruikers en kinderwa-

gens is er een lus voorzien van 6 km. Wande-

laars met een hond zijn zeker ook welkom. 

Info
• Vrije start van 7.30 tot 15.00u

• Dwarsschuur t'Goet te Wynckele Peper-

straat Gullegem

• Parking aan de kerk vlakbij de startplaats

• Leden 1,25 euro niet leden 1,50 euro

• Tel. 0472 41 13 11

• dejode.rudy@gmail.com

• Org.: Guldenbergstappers Wevelgem

• Afstanden: 6-12-18 en 24 km

Za 30 augustus
Europese Nacht van de vleermuis 
in Provinciedomein Bergelen
Vanaf 18u30 is er een leuk vleermuizenpro-

gramma voor groot en klein, een aanrader 

voor elk gezin! Kindergrimme, een vleermui-

zenfilm en een donkere vleermuizenwande-

ling (rond 22u00) staan op het programma. 

Info
• 18u30

• NEC De Rand aan de Rijksweg in Gullegem

• Gratis

• Tel. 056 40 23 17 - 0472 59 24 05

• johan.vandenberghe@west-vlaanderen.be 

• Org.: provinciedienst NME i.s.m. Natuur-

punt Wevelgem – Menen en Zoogdieren-

werkgroep Zuid-West-Vlaanderen en de 

gemeente Wevelgem

Zo 31 augustus
2de editie Familiehappening  
Rotary club Menen
Activiteiten: van Wevelgem naar Wervik 

met de fiets of de boot (gids), met de fiets 

of trein naar Hoeve Busschaert (800 jaar 

Cisterciënzerklooster), geleid bezoek aan het 

vernieuwd Nationaal Tabaksmuseum en vanaf 

12u00 is er een eetfestijn in de Porseleinhal-

len (de opbrengst gaat integraal naar sociale 

projecten in de streek).

Info
• Vanaf 8u30

• Porseleinhallen Wevelgem

• Inschrijven www.familie-happening.be

• Organisatie van Rotary club Menen ism 

‘Hart voor West-Vlaanderen’

 

Zo 7 september
4de editie Wielertoeristentocht 
Wevelgem-Roubaix 
Van de aankomstlijn van Gent-Wevelgem 

rijd je richting de beroemde wielerpiste van 

Roubaix en terug in een prachtig landschap. 

Er is een tocht van 60 km (1 bevoorrading) 

en een tocht van 100 km (2 bevoorradin-

gen). Als je voor de 100 km kiest krijg je er de 

mooie beklimming van de Mont Saint-Aubert 

bovenop!

Info
• € 2

• Tel. 056 43 34 95

• servaas.boucquey@wevelgem.be 

• www.arrivee-velo.eu

• Org.: WTC Bondtrappers Gullegem, Osantus 

Wevelgem, Trappers Wevelgem, Club de 

cyclotourisme Nord Touriste, Gemeente 

Wevelgem, Ville de Roubaix

Ma 29 september 
Daguitstap in het spoor van  
de eerste wereldoorlog
Voor alle 50-plussers. Bezoek ‘In Flanders 

Field Museum’ - middagmaal - busrondrit 

langs de vele monumenten en begraafplaat-

sen van de Grote Oorlog - degustatie streek-

biertje - avondmaal - bijwonen ‘Last Post’

Info
• € 45/persoon

• Inschrijven t.e.m. 31 augustus de cel welzijn

• Tel. 056 43 35 27

• welzijn@wevelgem.be 

• Org.:gemeentelijke ouderenraad

Za 4 oktober
October Special ‘Tijd voor Feest’
Harmonie Burleske vzw viert 50 jaar dirigent-

schap José Deryckere met en volksfeest vol 

verrassingen. Verwacht je aan een mix van 

pop, chanson, big band, variété, jazz met on-

der andere Sandrine, Freddy Birset, Alice & co, 

Pascal Maertens, koorzangers van Kinderland, 

Sursum Corda en Altra Voce en choreografie 

van Life Danscenter.

Info
• De Schelp in Wevelgem

• Tel. 056 41 30 37

• jose.deryckere@telenet.be
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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.

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

@

@@AcxKarlk @AcxKarlk


