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INHOUD

04 07 Rode Kruis Wevelgem
Gemeente met een hart?

Buitenspeeldag 2015
 woensdag 1 april

De Vraag
Wat was of is jouw favoriete speelplek in de gemeente ?

Op 1 april is het buitenspeeldag (zie pagina 7).  

Dat buitenspelen gezond is, dat wist je (over)grootmoeder al en dat is nog 

steeds zo. Als kind kan je gewoon in je tuin of voor je deur spelen, maar 

spelen met je vrienden op een speelplein is toch nog leuker? 

Waar spelen jouw kinderen of waar speelde je zelf toen je klein was?

Laat het weten: devraag@wevelgem.be

WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN  
De origineelste inzending wint een vermelding in onze infokrant om  
zijn herinnering te delen met alle inwoners van Wevelgem.
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Scholenaanbod basisonderwijs
Voor kinderen geboren in 2013

Gemeenteraad
Judomatten sporthal Moorsele
De volledige ‘tatami’ in de judozaal in Moorsele 

wordt na 12 jaar volledig vervangen. De matten 

die nog een beetje bruikbaar zijn, zullen gerecu-

pereerd worden voor occasioneel gebruik in De 

Schelp. Bijkomende matten worden aangekocht 

voor kampioenschappen.

Restauratie berceau
De berceau, ook wel pergolatunnel of loofgang 

genoemd, moet opgeknapt worden. Deze gang is 

uniek in Vlaanderen en dus geklasseerd als mo-

nument. In overleg met de Vlaamse overheid is 

een dossier opgesteld. De geplande restauratie 

respecteert de oorspronkelijke constructie en be-

planting.  De opgeknapte berceau wordt een mooi 

stukje erfgoed in de gemeente. Dames en heren 

zullen kunnen flaneren in dit historisch decor.

Thermografische luchtfoto
Door het burgemeestersconvenant te onderte-

kenen, verbindt de gemeente zich ertoe om een 

duurzaam lokaal energie- en klimaatbeleid uit te 

bouwen, waarin ze gaat voor 20% minder C02-

uitstoot tegen 2020 over heel de gemeente. Eén 

van de belangrijkste maatregelen om deze doel-

stelling te bereiken is dakisolatie. Want 30% van 

de warmte ontsnapt via het dak. Een thermogra-

fische luchtfoto maken met bijhorende tempera-

tuurmetingen op de grond en onder daken zorgt 

ervoor dat voor elk dak het warmteverlies kan 

worden afgelezen. Bedoeling is om zoveel moge-

lijk bewoners en eigenaars van huizen, bedrijven 

of winkels aan te zetten om hun dak te isoleren.  

Capaciteitsbepaling onderwijs
De gemeente Wevelgem heeft haar eigen school, 

de gemeentelijke basisschool (GBS). De GBS heeft 

3 afdelingen. De klasverdeling is momenteel vrij 

ongelijk. Om kwaliteitsvol onderwijs verder te 

verzekeren en om een degelijk zorgbeleid verder 

uit te werken en toe te passen, is het belangrijk 

om de capaciteit van de diverse klassen goed 

vast te leggen. De capaciteit wordt aan de basis 

vastgelegd per geboortejaar (in het kleuter en het 

1ste leerjaar). Dit zal de komende jaren leiden tot 

een betere klasverdeling in de overige leerjaren.  

Concreet betekent dit dat er per afdeling 26 

nieuwe kleuters van geboortejaar 2013 kunnen  

instromen, of maximaal 78 kleuters voor de hele 

school. Het is de bedoeling om te komen tot  

4 volwaardige kleuterklassen in elke afdeling:  

1 kleuterklas van elk geboortejaar. 

Voor de andere geboortejaren in het kleuter en 

1ste leerjaar kunnen nieuwe leerlingen inschrij-

ven zolang de maximumcapaciteit, 26 per klas, 

niet is bereikt. Voor het 2de tot en met het 6de 

leerjaar wordt volgend schooljaar met een alge-

mene capaciteitsbepaling per afdeling gewerkt. 

Vanaf schooljaar 2017- 2018 zal opnieuw een 4de 

leerjaar ingericht worden in de afdeling Kweek-

straat en zal het 5de leerjaar in de afdeling Gou-

denregenstraat verhuizen naar de Hoogstraat. De 

centralisatie van de 3de graad in de Hoogstraat 

heeft zeker voordelen,  zoals de mogelijkheid om 

zorgvragen te clusteren en gerichter aan te pak-

ken. Met deze capaciteitsbepaling gaat de totale 

capaciteit er voor zowel het kleuter als het lager 

op vooruit. Volgend schooljaar kunnen er 323 

kleuters en 468 leerlingen school lopen in het  

Gemeentelijk Onderwijs. 

Meer info over inschrijvingen vind je op pagina 17. 
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Wordt Wevelgem 
‘Gemeente met een hart’?
Het Rode Kruis heeft altijd nieuwe donoren nodig. In Wevelgem zetten Carine Masselis en Mark Vermeulen als verantwoordelijken van 
het Rode Kruis zich in om daar iets aan te doen. Om dat doel te bereiken, organiseren ze het hele jaar door verschillende activiteiten.

WAT GA JE ALLEMAAL ORGANISEREN IN 2015?
Carine: 'Bedoeling is om het aantal donoren op 

te krikken. Wevelgem loopt redelijk goed, maar 

Moorsele en Gullegem kunnen een boost gebrui-

ken. We gaan nu in maart naar de BAMO school 

om een Fata Morgana te doen. Als ze dat kun-

nen, dan krijgen ze het label van ‘School met een 

hart’ en komt er ook iemand zingen. Dat is het 

eerste project. Dan doen we ook nog een project 

in een firma waar we met mensen van het Rode 

Kruis zullen komen om mensen aan te sporen om 

bloed te geven aan de hand van kaartjes. Dat zou 

dan zijn voor de bloedcollecte van september in 

Gullegem. Ook in september vindt dan het slot- 

evenement plaats waarbij de burgemeester 

en schepenen aanwezig zullen zijn en ze een  

kader van ‘Gemeente met een hart’ zullen krijgen.  

Zwevegem heeft dat al. Dat is zo een staander die 

aan de ingang van de gemeente staat.'

HOE KOMT HET DAT ER MINDER BLOED 
WORDT GEGEVEN?
Carine: 'Dat komt voor een groot stuk door-

dat het overheidspersoneel geen verlof meer 

krijgt. Daar hebben we eigenlijk veel donoren 

aan verloren. Dat waren zeker 20 mensen in 

één keer. Plus ook de leeftijd die gesteld wordt 

hé.  Je mag maar tot 71 jaar geven als je al be-

kende bloedgever bent. Anders mag je maar 

tot 65 jaar.'

WAT STAAT ER ALLEMAAL OP DE AGENDA 
VOOR MAART? 
Carine: 'De burgemeester en het schepencol-

lege zullen de gemeenteraad proberen mee 

te krijgen naar de bloedcollecte van 17 maart. 

Ze zullen proberen zoveel mogelijk gemeen-

tepersoneel mee te krijgen, te mobiliseren. 

Dat is dan de echte start voor de gemeente 

om bloed te komen geven. De burgemeester,  

de secretaris, het schepencollege en nog wat  

gemeentepersoneel zijn trouwe klanten, maar 

er komt toch minder volk dan vroeger. Noch-

tans hebben ze wel nog recht op een aantal 

uren verlof als ze bloed geven tijdens de uren, 

maar de bloedcollecties vinden meestal ’s 

avonds plaats.'

 

WAT IS JULLIE TAAK DAN PRECIES?
Mark: 'Wij moeten eigenlijk alles organise-

ren, contacten leggen enzo. De hele tijd ac-

ties doen: ballonnen aan de deuren hangen 

of broodzakken laten drukken om mensen te 

laten weten dat er bloedcollectes zijn, zor-

gen dat mensen kalenders krijgen, zorgen 

dat er affiches uithangen…. Wij weten welk  

materiaal ter beschikking is en vragen het aan 

in het hoofdkantoor in Brugge. Wij moeten het 

initiatief nemen. Ze suggereren het wel, maar 

wij moeten het organiseren.'

 

HOE LANG DOEN JULLIE DIT AL?
Carine: 'Ik ben verantwoordelijke van het bloed 

van Wevelgem, samen met Mark, sinds 2010, 

maar ik ben al van ’78-’79 in het Rode Kruis.'

Mark: 'Mijn vrouw en ik zijn begonnen in ’81. En 

toen hadden we in Moorsele 30 bloedgevers 

en in Gullegem 50. Nu is dat voor Gullegem 130 

en voor Moorsele 110.'

 

Carine: 'Maar dat is het gemak van Gullegem 

en Moorsele: als ze niet naar Gullegem komen, 

kunnen ze de week erna naar Moorsele ko-

men. Daarom willen we de 2 collectes zo dicht 

mogelijk bij elkaar doen en misschien iets 

vroeger op de dag. Maar dat moeten we over-

leggen met Brugge. Zij brengen het personeel 

mee naar de bloedinzamelingsacties.' 

WAAROM DENK JE DAT ER MENSEN ZIJN DIE 
GEEN BLOED GEVEN?'
Mark: 'Uit schrik en onwetendheid. Dat ze niet 

weten hoe het in mekaar zit. Hoe het verloopt. 

© Ady Naeyaert



En het schrikje van het prikje. Iedereen mag 

ook gewoon eens komen meevolgen, kijken 

wat het is. Wat mensen ook zeggen is van: 

‘moet ik nu echt vanavond nog mijn huis uit? 

Ik heb andere dingen te doen.’ De data van de 

collectes hangen 3 tot 4 weken voordien uit, 

dus de mensen weten het wel genoeg hé.' 

Carine: 'Mensen zijn misschien ook bang om 

flauw te vallen. Het gebeurt wel af en toe hé. 

Maar wij zeggen aan de mensen: zorg dat je 

iets gegeten hebt en tegen de mensen die ko-

men: drink je flesje water zeker uit tegen dat je 

bloed gegeven hebt.'

Mark: 'Frieten zijn dan weer geen goed idee, 

want die liggen alleen maar op de maag.'

Carine: 'Achteraf krijg je dan ook nog iets om 

te drinken. Of een snoep ofzo.' 

HOE DOEN JULLIE DAT OM GEMOTIVEERD TE 
BLIJVEN? 
Carine: 'We doen het graag. Dat is een microbe 

hé. Je hebt dat in je.'

 

HOE LANG GA JE DAT NOG BLIJVEN DOEN?
Carine: 'Hopelijk nog lang. We hebben ook 

een stuk of 10 medewerkers hé. We zijn niet  

alleen hé.'

Mark: 'Ik zou in pensioen kunnen gaan, ben 71. 

Maar ik ben gebeten.' 

Carine: 'Hij is nog slechter dan mij.(lacht)'

INFO
• vr 13 maart om 2015
• OC De Stekke, Moorsele - € 12
• www.ccwevelgem.be
• tel. 056 43 34 95

EENS PROBEREN BLOED TE GEVEN?
11 maart kan je in Moorsele van 17u00 tot 20u30 in OC De Stekke (what’s in a name) je bijdrage leveren. 
17 maart kan je in Gullegem van 17u00 tot 20u30 in OC De Cerf bloed geven. Wie weet loop je er de burgemeester, gemeentesecretaris, 
schepenen of gemeenteraadsleden tegen het lijf.

Meer info over de acties die het Rode Kruis Wevelgem plant in het kader van de bloedcollectes vind je in de komende infokranten.

Uw oud gerief verdient een nieuw lief!
Als je de grote schoonmaak doet, denk je dan aan De Kringloopwinkel? Als je nieuwe meubelen koopt, heb je al snel de reflex om de ophaaldienst 

van De Kringloopwinkel te bellen die gratis jouw oude, nog bruikbare meubelen komt ophalen. Maar ook andere spullen zijn welkom bij De Kring-

loopwinkel. Heel wat gerief verdwijnt nog te vaak op de afvalberg. 

Wat doet De Kringloopwinkel met jouw spullen?

•  Medewerkers kijken de spullen na, leggen 

ze per soort, poetsen ze.

• In het elektroatelier kijken ze de elektrische 

apparaten na en herstellen ze; in het fietsate-

lier krijgen alle fietsen een opknapbeurt.

• Alles krijgt een prijskaartje en wordt te koop 

aangeboden in de kringloopwinkels.

Wat gebeurt er met de opbrengst van de verkoop?

• De opbrengst gaat voor een groot deel naar 

het loon van de medewerkers.

• Een ander deel gaat naar de vrachtwagens 

en transportkosten, vaste kosten zoals huur 

van de gebouwen.

• Wat overblijft wordt geïnvesteerd in de 

werking van het kringloopcentrum en het 

onderhoud van gebouwen en materiaal.

Waarom kiezen voor De Kringloopwinkel?

• Door de democratische prijzen kan iedereen 

kopen in De Kringloopwinkel.

• Spullen hergebruiken zorgt ervoor dat ze niet 

op de afvalberg belanden, wat onze planeet - 

en dus iedereen - ten goede komt.

• Je zorgt voor lokale tewerkstelling van 

mensen die het om één of andere reden 

moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. In de 

regio betekent dit concreet 140 vaste jobs 

en 120 werkervaringsplaatsen.

Hoe kan je je spullen schenken?

•  Breng ze naar één van de kringloopwinkels.

• Gratis afhaling op afspraak: tel.056 23 29 40.

• Kledij en textiel in de kledijbakken in jouw 

gemeente.

• Sinds kort kan je ook op het Mirom-recycla-

gepark je herbruikbare spullen achterlaten. 

De Kringloopwinkel Menen, Kortrijkstraat 448

De Kringloopwinkel Wevelgem, Menenstraat 308

www.dekringloopwinkel.be 

www.facebook/dekringloopwinkel 

v.l.n.r Mark Vermeulen en Carine Masselis
© Ady Naeyaert
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Gemeentelijke facebook

Mobi West
Mobi West is de Mobiliteitscentrale 
Aangepast Vervoer voor de provincie 
West-Vlaanderen. Deze centrale kwam 
er in het kader van een nieuwe aanpak 
om een gebied dekkend toegankelijk 
vervoerssysteem voor heel Vlaanderen 
te realiseren. Het concept MAV is het 
resultaat van het onderzoek dat door 
ENTER in 2009 werd uitgevoerd in op-
dracht van het Vlaams ministerie van 
Mobiliteit en Openbare Werken. 

Bedoeling is om door hun dienstverlening 
een goed beeld te krijgen van de noden en 
leemtes in West-Vlaanderen op vlak van aan-
gepast en toegankelijk vervoer. Bovendien 
streven ze door de samenwerking met de 
partners naar optimalisatie van deze dienst-
verlening. Daarnaast rapporteren zij hun be-
vindingen aan de Vlaamse overheid, zodat zij 
hiermee rekening kan houden bij het beleid 
rond aangepast vervoer.

Vertel jouw verhaal aan de medewerker van 
Mobi West en zij zoeken voor jou de beste 
en voordeligste oplossing voor jouw vervoer. 
Hiervoor werken ze samen met alle partners 
uit de provincie, zoals het openbaar vervoer, 
trein, tram, bus en belbus; Diensten Aange-
past Vervoer, Mindermobielencentrales, Mu-
tualiteiten,… Door het registreren van al jouw 
vragen en opmerkingen krijgt Mobi West een 
overzicht van het aanbod voor aangepast 
vervoer en worden de knelpunten duidelijk.
• Bel gratis: 0800 99 028  

• Elke werkdag van 9u00 tot 12u30 en van 

13u00 uur tot 16u30.

• mobiwest.be

Minder Mobielen Centrale
Het lokaal dienstencentrum wil een antwoord bieden op de mindere mobiliteit waar 
sommige ouderen mee geconfronteerd worden. 

Wie zich lid maakt van de MMC kan op weekdagen een beroep doen op de vervoerdienst om bv. 
iemand te bezoeken, deel te nemen aan een activiteit, op consultatie te gaan bij de dokter, een 
boodschap te doen,… Kortom een passende oplossing voor wie zich wil verplaatsen, maar door 
omstandigheden geen beroep kan doen op familie, kennissen of het openbaar vervoer.

Wie lid wil worden, betaalt 10 euro per kalenderjaar als alleenstaande of 15 euro als koppel. 
Daarnaast betaal je rechtstreeks aan de vrijwillige chauffeur de kilometervergoeding van het 
thuisadres van de vrijwilliger tot je bestemming én terug (€0,35/km) en een administratieve 
kost (€0,50/rit). Een rit moet minstens 2 dagen op voorhand aangevraagd worden. Dit kan te-
lefonisch: 056 43 20 80 elke werkdag van 8u30 tot 12u00 en van 13u30 tot 16u30.

Meer info: 
• LDC Elckerlyc 

• Anne Vanhove

• Elckerlycplein 1,  

8560 Wevelgem

• 056 43 55 10

• LDC Het Knooppunt

• Hannelore Herman

• Gulleheemlaan 20,  

8560 Gullegem

• 056 43 20 80

• Woonzorgproject MO2

• Inge Goemaere

• Sint-Maartensplein 15, 

8560 Moorsele

• 0470 93 67 67
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Haasje-
over
In de tweede week van de paas-
vakantie kunnen kinderen elke 
dag naar de speelpleinwerking van 
Haasje-Over. Elke dag zijn er toffe 
en gevarieerde activiteiten voor 
kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar. 
De activiteiten worden begeleid 
door enthousiaste vrijwilligers en 
ondersteund door hoofdleiders.

Deze paasvakantie worden de Porselein-
hallen omgetoverd tot een heuse bouw-
werf. Handen uit de mouwen en bouwen 
maar. Kinderen leren er over hameren,  
zagen, planten en decoreren. Bob De 
Bouwer zal trots op ons zijn! 

Inschrijven kan nog tot en met woens-
dag 1 april 12u00 op de jeugddienst:
• Porseleinhallen

• Cultuurpad 1 in 8560 Wevelgem

• Tel. 056 43 35 50

• www.wevelgem.be/jeugd

Workshop
Een workshop voor kinderen en hun ouders, grootouders, familie, begeleiders,… 
Met de lente voor de deur, staan we allemaal te popelen om terug buiten te gaan 
sporten, uitstapjes te maken,… 

Een niet te missen accessoire is voor veel kinderen een kleurrijke rugzak waar ze al hun spulletjes 
in weg kunnen steken. Wat dacht je van een zelfgemaakte rugzak waar je mee kan pronken? Wil je 
samen met je kind, kleinkind, kleine broer of zus, … een eigen ontworpen rugzak maken? Schrijf je 
dan snel in voor de workshop op woensdag 8 april van 14u00 tot 16u00. 

Wie: kinderen van het 1ste tot het 3de leerjaar en hun ouders, grootouders, familie, begeleiders…
Plaats: Cafetaria Porseleinhallen, Cultuurpad 1, 8560 Wevelgem
Kostprijs: 5 euro voor kind én ouder samen
Benodigdheden: optioneel: oude kledij met leuke prints
Inschrijven: Inschrijven kan vanaf 25 februari op de jeugddienst, Cultuurpad 1, 
8560 Wevelgem, via jeugddienst@wevelgem.be of 056 43 35 50. 

Wees snel, want de plaatsen zijn beperkt.

Buitenspeeldag 2015
Ook dit jaar laten we voor één dag alle computers, tv’s, tablets, Playstations en 
WII’s voor wat ze zijn. We gaan weer buiten spelen. 

Dit jaar vindt de buitenspeeldag plaats op woensdag 1 april (neen, dit is geen grap!). Vanaf 
12u00 is iedereen van harte welkom op en rond het speelpleintje in de Kolverikstraat voor onze  
buitenspeelpicknick. Voor alle deelnemers aan de picknick (tot 12 jaar) is er een heerlijk  
dessert.Van 13u00 tot 17u00 kunnen de kinderen zich komen uitleven op onze leuke attracties 
en buitenspeelactiviteiten. 

Kom zeker met je fiets want tijdens de buitenspeeldag kan je hem in een nieuw, vrolijk jasje steken. 
Elke deelnemer aan deze dag gaat trouwens naar huis met een leuk aandenken. (Groot)ouders kun-
nen ondertussen genieten van een drankje en de eerste voorjaarszon op ons buitenspeelterras. 

De buitenspeeldag is volledig gratis. Inschrijven is niet nodig. 
Meer info: www.wevelgem.be/jeugd of jeugddienst@wevelgem.be

maak je eigen rugzak

8 
april

kalendertip
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De gemeente nu een eigen 
jeugdopbouwwerker heeft 
die contact legt met jonge-
ren in hun vrije tijd? Hij heet 

Jasper Cauwelier. 

Je tot 2 maart kan  
inschrijven voor het vrijwil-
ligersfeest: www.wevelgem.
be/vrijwilligersbedanking?

Je vanaf nu ook een  
fietslabel online kan  

aanvragen via ons webloket 
op www.wevelgem.be?

Werken Poststraat/Bissegemstraat 
Gullegem
Door een slecht signaal op de kabeldistributie is het noodzakelijk deze te vernieuwen. Samen met dit project worden ook  
elektriciteitsnetten vernieuwd en ondergronds gebracht. Het project verloopt in 4 fasen. 

In een eerste fase worden elektriciteitsnetten aangelegd. Daarbij wordt over een langere zone een sleuf getrokken, worden de kabels erin gelegd 

en de sleuf terug gevuld. In de tweede fase wordt het nieuwe net in gebruik genomen. Hiervoor worden plaatselijk putten gemaakt om de leidingen 

te koppelen aan het nieuwe net. In de derde fase worden alle bewoners één voor één over gekoppeld op het nieuwe net. Hiervoor zal nog contact 

opgenomen worden. In de laatste fase wordt het bestaande/oude net afgebroken.

PLANNING 
De grondwerken voor de aanleg starten begin maart en nemen een 4-tal weken in beslag. De aanleg start ter hoogte van de Bissegemstraat 9 rich-

ting Dorpsplein en zo verder in de Poststraat. In april zullen de nieuwe leidingen in dienst genomen worden om daarna alle bestaande aansluitingen 

te kunnen overnemen van de oude netten op de nieuwe. Als de weersomstandigheden het toelaten, zou dit afgewerkt kunnen zijn tegen de eerste 

helft van mei. Vanaf dan kunnen de nieuwe palen voor de openbare verlichting geplaatst en het oude kopernet afgebroken worden om dan ook de 

betonpalen weg te nemen. 

Het einde van de werken is voorzien voor eind mei, begin juni 2015.

Met de Ronde van Vlaanderen op 5 april en de koers van 1 mei is rekening gehouden. De doorgang zal verzekerd worden!
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Lachen om jezelf 
De Jeugdboekenweek, het grootste kinderboekenfestival van Vlaan-
deren, vindt dit jaar plaats van 14 tot 29 maart. Veertien dagen lang 
zetten scholen, bibliotheken, boekhandels en cultuurcentra de  
mooiste boeken in de kijker.

THEMA
Dit jaar is ‘humor’ het thema van de 

Jeugdboekenweek. In boeken kun je 

lachen om grappen, grollen en dwaze 

moppen. Maar ook een geestig verhaal, 

een gevatte gedachte, verrassende 

verzen, hilarische tekeningen of gekke 

cartoons kunnen lezers doen lachen. 

Vaak zijn de personages meisjes die 

kattenkwaad uithalen of jongens die 

zich niet aan de regels houden. Of het 

is lachen geblazen om stiekeme wind-

jes, ondeugende kindjes, zotte woor-

den of personages met een hoekje af. 

Ja… lezen is lachen dit jaar!

Ook Bibliotheek Wevelgem gooit de 

deuren wagenwijd open en verwel-

komt jonge lezers met mooie boeken 

en leuke activiteiten. In samenwerking 

met de plaatselijke scholen komen de 

jeugdauteurs Jan De Kinder, Jef Aerts, 

Tjibbe Veldkamp, Tosca Menten,  

Sebastiaan Leenaert en Johan Vande-

velde op bezoek. En er is een spel en 

een wedstrijd…

BOEKENSPEL
Kinderen van de kleuterklas kunnen 

in de bibliotheken van Wevelgem,  

Gullegem en Moorsele meehelpen 

om de lachmicrobe te verspreiden. In 

een hilarisch boek in de bibliotheek 

is Kobe, een aanstekelijke lachmicrobe, 

opgedoken. Gelukkig niet gevaarlijk, in-

tegendeel. Het is net belangrijk om die 

lachmicrobe zo snel mogelijk te versprei-

den onder de bevolking. Want lachen is 

gezond. Ga tijdens de Jeugdboeken-

week knotsgekke uitdagingen aan in de 

bib en raak zo besmet met de microbe 

om ze razendsnel te verspreiden.

FOTOWEDSTRIJD
Maaike Cafmeyer is de trotse meter 

van deze Jeugdboekenweek. Ze daagt 

kinderen uit om mee te doen met een 

waanzinnige fotowedstrijd. Kinderen 

kunnen terecht in noodbib Ter Mote 

voor een grappige fotoshoot met 

hun grappigste boek. De verkleed-

koffer staat klaar… Nu alleen nog een 

(erg) grappig boek uit het rek kiezen 

en onze huisfotograaf maakt er een 

hilarische foto van. Diegene met de 

leukste foto, wint een fotosessie met 

Maaike Cafmeyer. Doen (en lachen!).

PRAKTISCH
Onze huisfotograaf verwacht je op 

vrijdag 6 en 15 maart telkens van 15u30 

tot 16u30. Deelnemen is gratis.

MEER INFO? 
Bibliotheek Ter Mote, 056 43 35 40 of 

bibliotheek@wevelgem.be 

Leuker lezen 
met fundels-app
Sinds enkele jaren kun je in de bib ook fundels lenen. 
Fundels staat voor ‘bundels vol fun’. Het zijn pren-
tenboeken die zijn gedigitaliseerd tot een verrijkt 
e-boek voor kinderen, met een animatiefilmpje,  
leuke spelletjes en oefeningen. Ze leren kinderen 
(3-7 jaar) op een prettige, digitale en zelfstandige 
manier kennismaken met de magische wereld van 
boeken, spannende verhalen en mooie tekeningen. 

Fundels werken met behulp van een chip die in het prenten-

boek is aangebracht. Je kan de toepassing makkelijk starten 

op je pc. Vanaf heden is er via de bib een nieuw uitleenmo-

del voor fundels. Voortaan kun je de leuke toepassingen ook 

vinden op een app en de fundels ontdekken op een tablet of 

smartphone van Apple of met Android als besturingssysteem. 

Bibliotheek Wevelgem heeft hiervoor een abonnement op di-

gitale fundels. Leden van de bibliotheek kunnen via hun Mijn 

Bibliotheek-account inloggen in deze app en zeven fundels 

gratis uitlenen. 

Op deze manier komt de digitale wereld ter hulp om het lees-

plezier van jonge kinderen te verhogen! De boeken kunnen 

ook nog als fundeltas in de bibliotheek worden geleend.

Meer info: in de bibliotheek of via www.fundels.com

FUNDELS LENEN VIA DE BIB: 
Volg deze vijf stappen

in de bib

© Petras Gagilas
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Vrijdag 15 Mei: samen tegen kanker! 
WEVELGEM: MIDDAGGEMEENTE 1000KM KOM OP TEGEN KANKER. 
In het Hemelvaartweekend gespen talloze dapperen de fietshelm vast, klikken de schoenen in de pedalen en fietsen vanuit Mechelen 1000 km ten 

voordele van de strijd tegen kanker.  De totale afstand wordt onderverdeeld in acht etappes van 125 km, dus twee etappes per dag. Op vrijdag 15 mei 

vindt de middagstop plaats in Wevelgem. Elk fietsteam engageert zich om 5000 euro in te zamelen voor Kom op tegen Kanker ter ondersteuning 

van het wetenschappelijk kankeronderzoek.

Op vrijdag 15 mei wil de gemeente in het centrum van Wevelgem niet alleen alle renners een warm welkom heten maar maakt ze er ook een dag van 

vol beleving. Het evenement wordt een hulde aan alle kankerpatiënten.

LANGSTE EREHAAG & EVENEMENTENDORP
De burgemeester ging de uitdaging aan om met Wevelgem de langste erehaag te vormen. De lange mensenketting moet de renners een waar kip-

penvelmoment bezorgen. Hiervoor hebben we iedereen nodig in het centrum van Wevelgem op 15 mei 2015! We maken er een spetterende dag van 

met ludieke animatie, muziek en optredens en breken het record van vorig jaar waarbij Landen 2 440 personen op de been kon brengen.

Het evenementendorp opent al om 11u00 met muziek en aperitief op de parking van het zwembad in de Vanackerestraat.  Aangezien er veel volk verwacht 

wordt, is het aan te raden met de fiets te komen. Vanaf 11u30 wordt de erehaag gevormd. De straat moet vol staan met mensen van aan de meet van Gent-

Wevelgem tot ver in de Kortrijkstraat. In tegenstelling tot Gent-Wevelgem komen de renners uit de richting van Kortrijk. Om 12u00 start de deurwaarder 

met alle aanwezigen in de erehaag te tellen. Elke aanwezige die geteld wordt, krijgt een gratis fietsbel! Langs de erehaag zal een leuke sfeer heersen.

Tussen 12u15 en 12u30 worden de aankomende renners aangemoedigd. Laat je fietsbel of beste zangstem horen en supporter zo mee voor de renners. Na 

de aankomst kan iedereen verder blijven genieten van muziek, eten, drinken, animatie en gezelligheid in het evenementendorp. Tussen 13u20 en 13u30 

vertrekken de verschillende pelotons opnieuw richting Mechelen.  Daarna kan je nog enkele uren vertoeven in het evenementendorp.

Meer info vind je op www.wevelgem.be/1000km.

Oproep
Wil je als vrijwilliger of met je vereniging helpen op dit evenement? Kom dan naar de info- en wervingsvergadering op donderdag 5 maart om 
19u30 in CC Guldenberg, Acaciastraat 1, 8560 Wevelgem
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BEN JE OP ZOEK NAAR INFO OVER:

PENSIOEN • VUILNISZAKKEN • LEEGSTAND 
MILIEUVERGUNNING • KIDS-ID • HUWELIJK 
BOUWVERGUNNING • RIJBEWIJS • REISPAS 

IDENTITEITSKAART • SAMENWONEN • ...     

WE HELPEN JE GRAAG VERDER IN HET

GEMEENTELOKET
JE KAN OOK HEEL WAT ONLINE AANVRAGEN VIA HET WEBLOKET - WWW.WEVELGEM.BE/WEBLOKET

KASTEEL

PARKING

GEMEENTELOKET
VANACKERESTRAAT 12

8560 WEVELGEM
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Residentie Tilia Gullegem

Inschrijven 
in een 
basisschool
Alle ouders uit de gemeente die een 
kindje hebben dat geboren is in 2013 
ontvingen eind januari een brief met 
info over de inschrijvingsprocedure 
in de Wevelgemse scholen en een 
overzicht van de mogelijke scholen. 
Deze instappers mogen in de loop 
van het schooljaar '15-'16 voor het 
eerst naar school. * 

Alle lagere scholen binnen deelgemeente 

Wevelgem hebben een aantal afspraken ge-

maakt over inschrijven van nieuwe leerlingen 

voor volgend schooljaar, rekening houdend 

met een aantal decretale voorschriften.

JE WIL JE KIND INSCHRIJVEN IN EEN 
SCHOOL (DEELGEMEENTE WEVELGEM): 
• Dit kan in de school van je keuze.

• Maandag 02/03/2015 t.e.m. vrijdag 

13/03/2015: voor broers en zussen van 

kinderen die al in de school ingeschre-

ven zijn of voor kinderen van perso-

neelsleden binnen de school

• Maandag 23/03/2015 om 18u00: inschrij-

vingen in chronologische volgorde voor 

alle andere kinderen 

JE WIL JE KIND INSCHRIJVEN IN EEN 
SCHOOL (DEELGEMEENTE MOORSELE OF 
GULLEGEM):
In deze scholen is geen inschrijvingsperiode 

vastgesteld. Je kan je kind inschrijven door 

langs te gaan op het secretariaat van de 

school (bij voorkeur na telefonische afspraak). 

BELANGRIJK:   
• Deze afspraken gelden ook voor nieuwe 

inwoners en kinderen die willen veran-

deren van school.

* Ook kinderen geboren in 2013 die pas ef-

fectief op school starten op 1 september 

2016 moeten nu al inschrijven.

Een overzicht van het scholenaanbod 
vind je op de volgende pagina

Nieuwe
assistentiewoningen
De nood aan aangepast en beschermd wonen voor senioren is groot. Een assis-
tentiewoning is hiervoor de ideale oplossing. Je woont verder zelfstandig in een 
comfortabele en veilige woning en kunt altijd rekenen op aangepaste dienst-
verlening.

In het centrum van Gullegem wordt een nieuwe groep assistentiewoningen gebouwd.  

Residentie Tilia is een totale renovatie van het voormalige kloostergebouw waarin 15  

moderne en zeer goed uitgeruste assistentiewoningen voorzien zijn. De eigenaar van 

het gebouw is Care Property Invest, die verspreid over Vlaanderen 77 woonzorgprojecten  

heeft gerealiseerd. Deze woonzorgprojecten worden bijna allen uitgebaat door een OCMW 

of een caritatieve vzw. 

Care Property Invest heeft het OCMW van Wevelgem gevraagd om het project uit te baten 

en de nodige kwalitatieve dienstverlening te verzekeren voor de toekomstige bewoners. 

Hiervoor zal het OCMW het dichtbij gelegen centrum voor ouderenzorg en thuiszorg Het 

Gulle Heem inschakelen. 

De streefdatum voor de opening van het gebouw is 1 juni 2015. Vanaf die datum kunnen de 

eerste bewoners verhuizen naar hun assistentiewoning.

Op zaterdag 14 maart 2015 om 14u00 en op zondag 15 maart 2015 om 10u00 is er een in-

formatiemoment in de polyvalente zaal van Het Gulle Heem. Daar zal het project uitvoerig 

toegelicht worden en kunnen kandidaat-bewoners zich op de wachtlijst plaatsen. Wie wil 

kan onder begeleiding een modelflat bezoeken.

Wie één van deze informatiemomenten wil bijwonen en het gebouw wil bezoeken, kan 

zich hiervoor inschrijven door:

• Tijdens de kantooruren te bellen naar Het Gulle Heem 056 43 20 80

• Te mailen naar hetgulleheem@ocmwwevelgem.be



SCHOLENAABOD BASISONDERWIJS
» WEVELGEM
Ervaringsgericht Freinet onderwijs 
De Levensboom
School en inschrijven: 

Kijkuitstraat 10

• 056 42 80 49

• www.levensboom.be 

• de.levensboom@belgacom.net

Gemeenschapsschool 
De Startbaan
School en inschrijven: 

Veldstraat 17

• 056 41 23 21

• www.bsdestartbaan.be  

• info@bsdestartbaan.be

Gemeenschapsschool 
De Droomhut
School en inschrijven: 

Goudbergstraat 111

• 056 41 23 21

• www.bsdestartbaan.be  

• info@bsdestartbaan.be

Gemeentelijke Basisschool 
Afdeling Hoogstraat kleuter 
+ 1ste tot 6de leerjaar
School en inschrijven: 

Hoogstraat 10

• 056 42 69 62

• www.gbswevelgem.be

• info@gbswevelgem.be

Gemeentelijke Basisschool 
Afdeling Goudenregenstraat 
kleuter + 1e tot 5e leerjaar
Inschrijven: Hoogstraat 10

School: Goudenregenstraat 1

• 056 42 69 62

• www.gbswevelgem.be

• info@gbswevelgem.be

Gemeentelijke Basisschool 
Afdeling Kweekstraat  
kleuter + 1e tot 3e leerjaar
Inschrijven: Hoogstraat 10

School: Ingang via Kolverikstraat 1

• 056 42 69 62

• www.gbswevelgem.be

• info@gbswevelgem.be

Vrije Gemengde  
Basisschool SPWe-basis 
School en inschrijven: 

Schoolstraat 19-33

• 056 41 42 77

• www.spwebasis.be 

• info@spwebasis.be

Vrije Gemengde  
Basisschool Posthoorn
School en inschrijven: 

Normandiëstraat 57

• 056 42 76 83

• www.posthoorn.be

• secretariaat@posthoorn.be

Vrije Gemengde  
Basisschool Wijnberg
School en inschrijven:

Kleine Wijnbergstraat 6

• 056 41 36 65

• www.wijnberg.be

• info@wijnberg.be 

» GULLEGEM
Vrije Kleuterschool  
De Gulleboom
School en inschrijven: 
Dorpsplein 29

• Dorpsplein 29

• 056 32 79 60

• www.gulleboom.be

• kleuter.gullegem@telenet.be

Vrije Basisschool  
De Gulleboom 1e tot 3e leerjaar 
School en inschrijven:

Bissegemstraat 22

• 056 41 42 82

• www.gulleboom.be 

• bissegemstraat@gullegem.be 

Vrije Basisschool  
De Gulleboom 4e tot 6e leerjaar
School en inschrijven:

Poststraat 20

• 056 41 29 70

• www.gulleboom.be

• lagereschool.gullegem@telenet.be

» MOORSELE 
BaMo 
Peuter + kleuter 
1e tot 3e leerjaar
5e leerjaar 
School en inschrijven: 

Rozenstraat 6

• 0479 77 10 19

• www.moorsele.be

• directie@moorsele.be

BaMo 4e leerjaar
Inschrijven: Rozenstraat 6
School: Kasteeldreef 1
• 0479 77 10 19

• www.moorsele.be

• directie@moorsele.be

BaMo 
6e leerjaar
Inschrijven: Rozenstraat 6

School: Sint-Jansstraat 18

• 0479 77 10 19

• www.moorsele.be

• directie@moorsele.be

Meer info
• nele.heytens@wevelgem.be
• 056 43 34 16
•  www.wevelgem.be/ 

inschrijvingsbeleidscholen 

mailto:de.levensboom@belgacom.net
http://www.bsdestartbaan.be
mailto:info@bsdestartbaan.be
http://www.bsdestartbaan.be
mailto:info@bsdestartbaan.be
http://www.gbswevelgem.be
mailto:info@gbswevelgem.be
mailto:info@gbswevelgem.be
http://www.gbswevelgem.be
mailto:info@gbswevelgem.be
http://www.spwebasis.be
mailto:info@spwebasis.be
http://www.posthoorn.be
mailto:secretariaat@posthoorn.be
http://www.wijnberg.be
mailto:info@wijnberg.be
http://www.gulleboom.be
mailto:Kleuter.gullegem@telenet.be
http://www.gulleboom.be
mailto:lagereschool.gullegem@telenet.be
http://www.gulleboom.be
mailto:lagereschool.gullegem@telenet.be
http://www.moorsele.be
mailto:romo@moorsele.be
http://www.moorsele.be
mailto:romo@moorsele.be
http://www.moorsele.be
mailto:romo@moorsele.be
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JOGGEN 
VOOR BEGINNERS
 LENTE EDITIE | START DINSDAG 24 MAART | 19U TOT 20U

PROGRAMMA

Lente:

Locatie : Sporthal Gullegem

Dinsdag 24 maart: info-avond + eerste les (training)

Vanaf dan iedere dinsdag en donderdag van 19u tot 20u

Dinsdag 2 juni: laatste les

Referentie 4023

INFO
Inschrijving en inlichtingen:

• Gemeentelijke sportdienst bureau zwembad,  

Vanackerestraat 16, Wevelgem 

tel. 056 43 35 60 (tijdens openingsuren)

• www.wevelgem.be/inschrijven

• Prijs: 50 euro+ GRATIS DEELNAME ‘DWARS DOOR GULLEGEM’ 
ZONDAG 7 JUNI

LENTE
EDITIE

kalendertip
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Terugblik huldiging sportlaureaten
In CC Guldenberg vond vrijdag 23 januari de huldiging van de Wevelgemse sportlaureaten 2013-2014 plaats. Elke sportlaureaat 
kreeg van de gemeente een sporthanddoek als erkenning voor hun sportieve prestaties. Go4Dance danste de huldigingen aan 
elkaar. Enkele bijzondere prestaties werden tijdens de avond extra in de spotlights gezet. 

Foto 1: Gilbert Staelens - bijzonder verdien-

stelijke judoka, 36 jaar actief lid bij judo Kwai 

Moorsele - en Roger Cuvelier - bijzonder ver-

dienstelijke bondtrapper, stond aan de wieg 

bij het ontstaan van bondtrappers. 

Foto 2: Mathias Holvoet, channelswimmer 

2014, zwom het kanaal over tussen Dover en 

Calais in 11u53min.

  

Foto 3: Diederik Derijcke – in naam van ETZ, 4x 

Belgisch kampioen ploegenduatlon bij de he-

ren, 2x Belgisch kampioen ploegenduatlon bij 

de dames, Belgische, Europese en Wereldtitels, 

collectieve suprematie op tal van wedstrijden,…  

– en Rinus Holvoet – triatleet, 7e plaats tussen 

de profs Ironman Wales, 13e plaats Ironman 70.3 

Aix-en-Provence en 20e plaats Embrunman.

Foto 4: Nico Serroen – loopatleet, 1ste in ma-

rathon Oostende, 1ste in de Flanders Fields 

marathon, geselecteerd voor het WK 100km 

Quatar, eindigde 51ste op 130 deelnemers. 

Foto 5: Rudy Vandemoortele – voorzitter 

F.C.Gullegem, voor de 5de keer in 6 jaar tijd 

kampioen in hun reeks.

  

Foto 6: Jolien Lefevere – judoka, 1ste plaats 

provinciaal, Vlaams en Belgisch judo, goud op 

het Belgisch kampioenschap en 2de plaats op 

het internationaal tornooi in Vernay Nederland. 

Foto 7: Anse Van Belle – turnster, 4x goud op 

nationale turnwedstrijd van de Special Olym-

pics, 1x brons en 4x zilver op European Summer 

Games in Antwerpen - Evi Vandenameele – 

zwemster, 2x brons zwemmen op de European 

Summer Games in Antwerpen - Loes Deryckere 

– voetbalster, brons voetbal op de European 

Summer Games in Antwerpen – en Bernard 

Pattyn – trainer Recreas Dames Gullegem, 

brons voetbal op de European Summer Games 

in Antwerpen.

 

Foto 8: Lowiese Seynhaeve – doelvrouw, Club 

Brugge en nationale ploeg U17 Red Flames en 

Manon Stragier – volleybalster, Young Yellow 

Tigers U18, plaatsing voor het EK dat plaats-

vindt in Bulgarije in maart.

 

Foto 9: Kelly Deruyter en Phoebe Rommelaere 

– hip-hop kampioen van België bij BULDO UB-

PDM .FDSF dansfederatie, Vlaams kampioen 

2014 juniors, duo hip -hop de beker van Bel-

gië gewonnen. Vlaams kampioen Lucas Daels 

– Vlaams tenniskampioen voor de 4de keer, 

Belgisch kampioen in de hoogste categorie van 

de Belgische junioren en Louka Vanhoucke – 

Belgisch zwemkampioen 200m wisselslag bij 

de 12jarigen, Vice Belgisch kampioen op de 100 

en 400m vlinderslag, 2de met aflossingsploeg. 

De laureaten die er op de avond van de huldiging niet bij konden zijn, kunnen contact opnemen met de sportdienst om hun aandenken af te halen.

JOGGEN 
VOOR BEGINNERS
 LENTE EDITIE | START DINSDAG 24 MAART | 19U TOT 20U

1

4

7

2

5

8

3

6

9



BOG: Piepjong theatergeweld 
BOG is een voorstelling waarin vier jonge theatermakers een hele levensboog schetsen. Ze vonden inspiratie in hun eigen levens 
en in brieven die ze schreven met mensen om hen heen. Het resultaat ‘Bog, een poging het leven te herstructureren’ won in 2013 
de KBC Jong Theaterprijs tijdens Theater aan Zee in Oostende. We hadden een gesprek met Lisa Verbelen, één van de actrices.

LISA, HET IDEE VAN DE VOORSTELLING 
KOMT VAN JOU. VERTEL EENS.
"Ik wou een voorstelling maken met een over-

zicht van dat ding dat achteraf je leven wordt 

genoemd. Het moest een poging worden om 

de onmogelijk complexe veelheid die een leven 

is, te herstructureren."

EEN BOEIEND IDEE, MAAR HOE BEGIN JE 
DAAR AAN?
"We vertrokken vanuit het idee dat er misschien 

wel momenten en ervaringen zijn die we alle-

maal kennen en die ons als mensen binden. We 

lieten ons ook inspireren door de Franse schrij-

ver Georges Perec die de wereld structureerde 

door middel van persoonlijke observaties. Tot 

slot kwamen we in briefwisseling aan elkaar, 

vrienden, familie en bekenden tot een aantal 

schakelmomenten in een mensenleven, maar 

ontdekten we ook dat er bepaalde dingen blij-

ven terugkomen, als een soort ‘loops’ in je leven. 

Dat resulteerde in vele lijstjes met zaken die je al 

dan niet ervaart in je leven, en dat alles vormt de 

basis voor de tekst van onze voorstelling."

DE TEKST INSTUDEREN, DE VORM VAN DE 
VOORSTELLING VASTLEGGEN, REPETEREN, 
REPETEREN, REPETEREN… EN DAN MET EEN 
BANG HART NAAR DE PREMIÈRE TOELEVEN?
"Ja, je weet natuurlijk nooit wat de reacties zullen 

zijn op al die keuzes die je in de weken daar-

voor hebt gemaakt. In een recensie lazen we: 

'Een voorstelling die je stilzet en laat verbazen 

over al die handelingen, al die gedachten, al dat 

gedoe dat alles bij elkaar genomen ook jouw  

leven vormt.' Maar door de reacties van familie 

en vrienden merkten we dat, ondanks de expe-

rimentele en consequente vorm, het onderscheid 

tussen een geoefend theaterpubliek en een niet-

geoefend theaterpubliek wegvalt. Kortom, de 

voorstelling werd echt door iedereen gesmaakt."

EN DAARNA GING HET SNEL…
"Ja, we werden geselecteerd voor Circuit X en 

kregen onder andere daardoor een mooie tour-

nee door Vlaanderen. Na nog een paar goeie 

recensies volgde dan de kers op de taart met 

de Jong Theaterprijs op Theater aan Zee."

EN NA EEN TOURNEE VAN MEER DAN TWEE 
JAAR SPELEN JULLIE NU DE DERNIÈRE IN 
OC DE STEKKE IN WEVELGEM.
“Het is fantastisch dat we de voorstelling zo 

vaak en op zoveel verschillende locaties in 

Vlaanderen en Nederland hebben kunnen  

spelen. Intussen zijn we ook volop bezig met 

het spelen van ‘Men’, onze tweede voorstel-

ling, maar we komen met heel plezier bij jullie 

nog eens ‘Bog’ spelen. Het zou dan ook leuk 

zijn dat we dit voor veel mensen kunnen doen!”

DAT KLOPT! EN WIE NOG TWIJFELT KAN 
ZICH LATEN OVERHALEN DOOR DE VELE 
POSITIEVE KRANTENCOMMENTAREN: 
“Alles klopt in dit levenswijze levenswerk 

van de twintigers: dat datgene wat ons mens 

maakt niet vraagt om grootsheid maar om 

een stem die ons vertelt dat alles begint, alles 

stopt, en dat we elkaar daartussen misschien 

ontmoeten. Het leven zoals het is: niets horen 

dat je nog niet weet maar het horen zoals je het 

nog niet eerder hebt gehoord. Het leven op z'n 

best.” (Sarah Vankersschaever, De Standaard)

 “In BOG slagen vier jonge theatersnuiten erin 

om de hele levenscyclus in anderhalf uur ont-

roerend, grappig toneel te vangen dat geen  

seconde verveelt ondanks de zeer voorspelbare 

‘verhaallijn’.” (Els Van Steenberghe, Knack) 

 “Een ambitieuze en veelomvattende voorstel-

ling die door vier talentvolle, veelbelovende 

performers met zichtbaar plezier wordt ge-

speeld. Een productie die vooral indruk maakt 

door de herkenbare, sterke, beeldende taal. En 

een voorstelling die je stil zet en laat verbazen 

over al die handelingen, al die gedachten, al dat 

gedoe dat alles bij elkaar genomen ook jouw 

leven vormt.” (Jan Barend van Barneveld, De 

theaterkrant)

INFO
• vr 13 maart om 20u15
• OC De Stekke, Moorsele - € 12
• www.ccwevelgem.be
• tel. 056 43 34 95

kalendertip
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Workshop elektrisch fietsen

Deze workshop start met wat theorie over hoe je een e-fiets ge-

bruikt, veiligheids- en technische kenmerken, onderhoud van de 

batterij, tips en specifieke lichaamsoefeningen om eventuele pijn 

tijdens het fietsen te verminderen. Daarna is er een kleine verkeers-

quiz en een korte opfrissing van de wegcode. Tot slot krijg je de kans 

een testrit te maken op een gewenningsparcours en ontvang je een 

opleidingscertificaat. Overweeg je een elektrische fiets te kopen of 

heb je al een elektrische fiets maar wil je nog enkele tips? Schrijf je 

dan snel in, want de plaatsen zijn beperkt. 

• 30 maart in Lokaal Dienstencentrum Het Knooppunt, 31 maart in 

Lokaal Dienstencentrum Elckerlyc,1 april in OC De Stekke (MO2), 

telkens van 13u30 tot 17u00

• Je mag je eigen elektrische fiets meebrengen

• Max. 25 deelnemers/cursus, inschrijven tegen ten laatste 25 maart 

via jouw dienstencentrum.

• € 3 (koffie en versnapering inbegrepen)

Leif, iedereen heeft recht op een waardig 
levenseinde

In de media wordt veel gepraat over euthanasie. Er zijn veel mis-

verstanden en vooroordelen over dit onderwerp. Een oncologisch 

chirurg neemt je mee in de leefwereld van euthanasie, wetgeving en 

opvolging van mensen met een terminale ziekte. Ook mensen die 

niet ongeneeslijk ziek zijn, kunnen terecht bij Leif.

INFO
• Donderdag 19 maart van 14u00 tot 15u30

• € 3 met koffie en versnapering0

• Inschrijven vóór 13 maart aan het onthaal van Elckerlyc

MIST, mijn moeder en ik

Verteltheater voor mantelzorgers, familieleden, vrienden, vrijwilligers 

en hulpverleners van dementerende ouderen. Leen Persijn vertelt 

openhartig over de ervaringen met haar dementerende moeder en 

hoe ze zelf met vallen en opstaan met dementie heeft leren om-

gaan. Tussendoor brengt ze enkele passende teksten en poëzie en 

zingt ze.

Praktisch:

Donderdag 12 maart 2015 van 19u30 tot 21u00 in LDC Elckerlyc, 

gratis. Inschrijven: vóór 9 maart aan het onthaal van Elckerlyc of  

telefonisch: 056 43 55 10.

Op reis in het buitenland? Vraag een Kids-ID 
aan voor kinderen jonger dan 12 jaar!

De Kids-ID moet je minstens 15 werkdagen vóór het vertrek aanvragen 

bij het gemeentebestuur. Als je te laat bent, kan je een Kids-ID via 

spoedprocedure of een reispas aanvragen (al dan niet via spoedpro-

cedure). Nadeel is dat dat duurder is dan een normale aanvraag van 

de Kids-ID. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden kan een voor-

lopig identiteitsbewijs aangevraagd worden.

Meer info over de verplichte reisdocumenten per land vind je via  

diplomatie.belgium.be (home < diensten < op reis in het buitenland 

< reisdocumenten), bij de dienst burgerzaken of bij een reisbureau.

Dienst burgerzaken

056 43 34 00 | burgerzaken@wevelgem.be | www.wevelgem.be

 KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  
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 www.wevelgem.be/uitinwevelgem · maart 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.

MAART

ZO 1 MAART
NATUUR | DE GEOLOGIE VAN BERGELEN EN 
OMGEVING
Erwin Coene (geoloog) leert je anders kijken 
naar het landschap. Het is niet toevallig dat 
er geen eiken staan op de rand van de Heule-
beek en dat de poel net op die plaats ligt in de 
weide. Hoe zag het landschap er uit tijdens de 
laatste ijstijd en stroomde de Heulebeek toen 
al door het provinciedomein? Een boeiende 
reis door ruimte en tijd ... 
15u00 | NEC De Rand aan de Rijksweg in  
Gullegem | gratis | johan.vandenberghe@
west-vlaanderen.be | 056 24 99 92

ZA 3, 10 EN 17 MAART
CURSUS | STIJLADVIES: VOOR EN NA IN 3 
STAPPEN
Aan de hand van de kleur van je ogen, huids-
kleur en natuurlijke haarkleur bepaal je je 
kleurkwaliteiten met een kleurenanalyse. Je 
voert een figuuranalyse uit en leert je troeven 
uit te spelen. Je komt meer te weten over het 
aanbrengen van make-up in gepaste kleuren, 
in combinatie met advies voor je kapsel. www.
kapsalonmonia.be 
13u30-16u30 | Kringloopwinkel Wevelgem,  
Menenstraat 308, Wevelgem | € 45

DI 3 MAART

LEZING | PROPER EN PUUR
Een vrolijke geschiedenis over de persoonlijke 
hygiëne door de eeuwen heen. Met hilarische 
en ook tragische details over wat er in de bad-
kamer soms kan mislopen. Ilse Landuyt vertelt 
dit met beeldmateriaal en anekdotes. 
20u00 | CC Guldenberg, Acaciastraat 1, Wevel-
gem | wevelgem@davidsfonds.net | Davidsfonds

DO 5 MAART 
SPORT | SPORTELEN: BOWLING

 

Na wat uitleg over de spelregels en de groeps-
indeling, kan je een spelletje spelen.
Groep 1: 14u00 – groep 2: 15u00 | Bowling 
Kentucky | € 2 | Info en inschrijven: Sport-
dienst Wevelgem - Vanackerestraat 16  
(bureel zwembad) - sportdienst@wevelgem.be 
056 43 35 60 - www.wevelgem.be/sport

VR 13 MAART
FILM | FILMFORUM: DE BETERE FILM: ‘BLUE 
JASMINE’
Woody Allen-film over een rijke vrouw, die 
plots haar rijkdom verliest.
20u30 | CC Guldenberg | 5 euro of 3 euro met 
kaart (= eenmalig 8 euro) | Inschrijven: tel. 056 
21 26 96 of aan de ingang van de zaal

VR 13 MAART
JEUGD | KIDSBOWLING
(voor kinderen met een beperking ven hun 
broertjes en zusjes van 3,5 tot 14 jaar)
Een namiddagje bowlen
17u30 – 19u00 | bowling Kentucky | € 7 | Inschrij-
ven: trish.berten@destroom.be of 056 35 30 17

ZO 15 MAART
MUZIEK | CONCERT MET EEN HART VOOR 
KIND EN PREVENTIE
Jaarlijks Benefietconcert van Wevelgems Har-
monieorkest Concordia t.v.v. Kind en Preven-
tie (Kinderarmoede)
10u30 – 12u00 | CC Guldenberg, Acaciastraat 1, 
Wevelgem | € 7 | www.ccwevelgem.be 
info@concordiawevelgem.be

ZO 15 MAART 
BEURS | TWEEDEHANDSBEURS GEZINS-
BOND MOORSELE

 

Tweedehandsbeurs voor baby- en kinder-
artikelen, kledij, speelgoed, kinderfietsen,  
kinderwagens,…
13u30 – 16u00 | OC De Stekke, Sint-Maartensplein 

12, Moorsele |gratis | 056 420146 | marnik.cou-
vreur@telenet.be | www.gezinsbondmoorsele.be

VR 20 MAART
HUMOR | GUNTER LAMOOT - FLINKE JONGEN

 

Ten dans kameraden! Gunter Lamoot her-
begint met live comedy. Na twee seizoenen 
‘Superstaar’ sjeest de zowel verguisde als  
verafgode komiek de planken op met ’Flin-
ke jongen’. Zal hij vertellen over zijn nieuwe 
hond? Zal hij uit de doeken doen hoe hij uit 
liefde voor zijn vrouw die vasectomie met  
lokale verdoving onderging? Of zal hij 
ons een doekje voor het bloeden in de  
schoot werpen? 
20u15 | CC Guldenberg | € 14 | www.ccwevelgem.be

VR 20 MAART
MUZIEK | JONGERENPODIUM AMV-WOORD
19u00 | OC De Stekke, Sint-Maartensplein 12, 
Moorsele | Gratis

ZA 21 MAART

ONTMOETEN | FIT CUP
Welke generatie is het sterkst? De – 40 plus-
sers nemen het op tegen de + 40 plussers 
in een toernooi wandelvoetbal.Ook door te  
supporteren of deel te nemen aan de  
randanimatie kan je jouw generatie aan 
de overwinning helpen.Voor de winnende  
generatie voorzien we een gratis vat en een 
optreden van de Blikkendozenband.
Schrijf jouw ploeg (6 personen m/v of ge-
mengd) nog voor 7 maart in. | 14u00 – 18u30 
OC de Stekke Moorsele | gratis | inschrijven: 
fitcup@wevelgem.be of 056 43 35 27 | Info: 
www.wevelgem.be/fitcup



ZO 22 MAART 
FAMILIE | CÍA JAGAT MATA / LA MALETA DE 
IRATI

 

Met een combinatie van mime, dans, acro-
batie, clownerie en maskerspel dompelt de 
Spaanse compagnie Jagat Mata het publiek 
onder in een magische wereld. Een reis vol ver-
rassingen voor groot en klein. Een man vindt 
een geheimzinnige koffer. Voor hij het weet, 
rolt hij in een wervelende avontuur waarin  
objecten een eigen leven gaan leiden. ‘La Ma-
leta de Irati’ is woordeloos fysiek theater.  
14u30 | OC De Stekke | € 7 | www.ccwevelgem.be

VR 27 MAART
FILM | FILMFORUM: DE BETERE FILM: ‘NE-
BRASKA’
Over een oude man die meent het grote lot te 
hebben gewonnen.
20u30 | CC Guldenberg | 5 euro of 3 euro met 
kaart (= eenmalig 8 euro) | Inschrijven: tel. 056 
21 26 96 of aan de ingang van de zaal.

VR 27 MAART 2015
MUZIEK & DANS | NOMAD & SWING THE 
DIPSY DOODLES – SWINGZAPOPPIN 
‘Swingzapoppin’ is een bruisend geheel van 
muziek en dans met een onweerstaanbare 
sfeer! De band Nomad Swing en de dansen-
de Dipsy Doodles zijn beiden gebeten door 
de muziek, dans en sfeer van de jaren ’20 tot 
’50. Trek snel JE dansschoenen aan en swin-
gen maar! Kijk je liever? Geen probleem. Je zal 
ogen en oren tekort komen! 
20u00 | OC De Stekke, Sint-Maartensplein 12, 
Moorsele | € 12 - € 10

VR 27 MAART
WORKSHOP | IKEBANA
Tijdens deze workshop Japanse bloemsier-
kunst maak je, na een korte uitleg over de fi-
losofie achter de sogetsu ikebana, een fraaie 

Japanse compositie die je mag meenemen naar 
huis. Hiervoor moet je wel zelf een tuinschaar, 
een kniptang en een handdoekje meebrengen.
14u00 tot 16u00 | LDC Het Knooppunt,  
Gulleheemlaan 20, Gullegem | € 18 | Inschrij-
ven: voor 20 maart aan het onthaal van Het 
Knooppunt.

ZA 28 MAART
CURSUS | DIGIDOKTER: DRAADLOOS OP 
HET WEB
Hoe kan ik draadloos met het internet verbin-
den (wifi), thuis of op m'n vakantiebestem-
ming? Hoe doe ik dat met een laptop, tablet 
of smartphone? Kan ik de internetverbinding 
van één apparaat delen met een ander appa-
raat? Wat is het verschil tussen geëncypte-
erde (thuis)netwerken, openbare hotspots en 
3G-verbindingen? Wat betekent 'homespot' 
(Telenet) of 'FON' (Belgacom)? 
10u00 – 12u00 | Noodbib Ter Mote, Deken Jon-
cheerestraat 18, Wevelgem | € 3 | info@vor-
mingplusvzw.be | 056 26 06 00

ZA 28 MAART
FEEST | WIJK UIT BUURTFEEST
Buren, ouders en kinderen toveren de Frei-
netschool De Levensboom om tot buurthuis-
voor-één-dag. Een plek en een dag waar spul-
len en allerlei lekkers, maar ook talenten en 
verhalen met elkaar gedeeld worden. Verwacht 
je aan een (zonnige) rommelmarkt, een feeste-
lijke lunch en animatie voor groot en klein.
8u00 | in en rond De Levensboom (Kijkuit-
straat 10, Wevelgem) | Info stand plaats rom-
melmarkt: wijkuit@gmail.com

ZO 29 MAART
ONTMOETEN | GENT-WEVELGEM
(voor volwassenen met een beperking vanaf 21 
jaar) Samen de sportieve sfeer gaan opsnuiven 
tijdens Gent-Wevelgem
15u30 – 18u00 | CC Guldenberg, Acaciastraat 1, 
Wevelgem | € 15 | Inschrijven: info@destroom.
be of 056 35 30 17

DO 2 APRIL
SPORT | SPORTELEN: CURVE BOWLS

 

Curve Bowls is een Engelse sport. Bedoeling is 
om met de werpbol zo dicht mogelijk bij een 
raakbolletje te rollen. Omdat het zwaartepunt 
van de werpbol niet in het midden ligt, maakt 
de bol een curve. Het is een rustige sport die 
vooral concentratie vergt.
14u00 | € 2 | Sporthal de Vlaschaard, Menenstraat, 
Wevelgem | Info en inschrijven (voor 30 maart): 
Sportdienst Wevelgem 1 | Vanackerestraat 16  
(bureel zwembad) | 056 43 35 60 | sportdienst@
wevelgem.be | www.wevelgem.be/sport

ZA 4 APRIL
SPORT | G-SPORT: 3DE G-TAFELTENNIS-
TORNOOI
(voor mensen met een mentale beper-
king vanaf 12 jaar) Voor wie zin heeft in een  
wedstrijdje tafeltennis.
14u00 | € 5 | Info en inschrijven (voor 13 maart): 
Sportdienst Wevelgem - Vanackerestraat 16             
(bureel zwembad ) | 056 43 35 60 | sportdienst@
wevelgem.be | www.wevelgem.be/sport

ZO 5 APRIL
NATUUR | AMFIBIEEN OP DE VERSIERTOER
Het waterrijke domein is een echte magneet 
voor padden en kikkers die er elk hun plaatsje 
vinden. De winter is voorbij en met warmer 
wordende dagen neemt de activiteit in de 
poelen toe. Alles draait rond voortplanting en 
ook in deze boeiende wereld geldt het recht 
van de sterkste! Gids van de Hylawerkgroep 
Zuid-West-Vlaanderen Afspraak aan NEC De 
Rand in de Rijksweg in Gullegem.
15u00 | NEC De Rand, Rijksweg, Gullegem 
Gratis | 0472 59 24 05 | johan.vandenberghe@
west-vlaanderen.be | www.west-vlaanderen.
be/domeinen 
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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.

@christophemoumou

treinstation

@ stephen_quin

molen

@ Stephen_Quin_Graffiti is leuker dan 

dofgrijze tunnels

@rietparmentier_chiro_aspi

@Hanneloreverbeke_winter

bergelen

@ Frederique_vdb

shoot

@ vicky.decaluwe_

kerstboomverbranding


