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INHOUD

04 10Tentoonstelling Bib in het park
Van Brakskeswijk tot Neerbeekstraat

Huiskamerconcerten
Piv Huvluv of Hannelore Bedert 

Modellen gezocht!
Heb je er altijd al van gedroomd eens op de cover van de infokrant 
te staan? Heb je een wolk van een kind dat bovendien nog fotoge-
niek is ook? Stuur dan als de bliksem een foto en je telefoonnummer en 

mailadres naar communicatie@wevelgem.be. We houden je gegevens 

nauwkeurig bij en contacteren je als we je nodig hebben voor een foto-

shoot. Bedankt alvast!

Sluitingsdagen
Alle gemeentelijke diensten en het OCMW zullen gesloten zijn op paas-

maandag 28 maart. Ook de containerparken zijn die dag gesloten.

Op de cover
27 maart is behalve Pasen ook dé hoogdag van het wielrennen in We-

velgem. Louis Vandewalle, Victor Vandewalle en Renee Nuytten testten 

het podium alvast al eens uit. Meer over de 78ste Gent-Wevelgem lees 

je op pagina 7.
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16 20  Muzikale humor 
Die Verdammte Spielerei

Basisschool
Inschrijven

Quiz G950 
Zaterdag 9 april | 950ste Gullegemse/hertse quiz 
Een quiz voor iedereen die zijn parate kennis wil testen met onderwer-

pen van aardrijkskunde tot zwemsport en alles wat daartussen zit. Maar 

het kan geen kwaad om ook inzichten te hebben in Gullegemse aan-

gelegenheden.

Info 
Iedereen kan deelnemen met een team van 5 personen waarvan mini-

mum 3 van de 5 teamleden in Wevelgem, Moorsele of Gullegem moeten 

wonen. Het aantal inschrijvingen is beperkt, er zijn geen voorselecties. 

Deelname kost 10 euro per team. Je krijgt er 5 drankbonnen voor. In-

schrijven kan via g950@wevelgem.be | OC de Cerf | start quiz: 20u00, 

deuren open om 19u00 | Inschrijven kan tot 28 maart.

Dames dienen hun hoed af te nemen tijdens de quiz, de heren hun  

herten- of gemsengewei.

Organisatie: fv (feitelijke vereniging) Een hert voor de Gulle Gems. Quizvraag: Wordt hierboven een hert of een gems afgebeeld? Wie 
dit juist kan beantwoorden, doet best mee aan de unieke G950-quiz.
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Jeugdboekenweek
Het grootste kinderboekenfeest van Vlaanderen vindt plaats van 5 tot 20 
maart. Scholen en bibliotheken organiseren activiteiten om jonge lezers nog 
meer plezier in boeken te geven. 

Dit jaar is het thema ‘Weg van de stad’. De Jeugdboekenweek 2016 denkt na over ste-

den, dorpen en landen. Over samenleven in de stad met mensen vanuit alle windstre-

ken, over landbouw, gezonde lucht en druk verkeer. En wat met het groen in de stad? 

 

Zin in een online uitdagingen-spel van de Vlaamse bibliotheken? 
Kijk op www.jeugdboekenweekindebib.be. 

Leesontmoetingen in de bib
Illustrator Pieter Gaudesaboos en de jeugdboekenauteurs Wim Chielens, Anna 

Woltz, Gideon Samson, Piet De Loof en Frank Geleyn komen vertellen over hun boe-

ken. Leerlingen van het derde en vierde leerjaar spelen in de Bib in het park en in de 

filialen Gullegem en Moorsele een prettig affichespel.

Tentoonstellingen
Bib in het park
De slogan van de Jeugdboekenweek 2016 is ‘Weg van de stad’. Ook Bibliotheek 
Wevelgem focust in maart op het thema wonen. Twee tentoonstellingen laten 
hedendaags leven in een wereldstad botsen met de moeizame wederopstan-
ding na Wereldoorlog I in een brakskeswijk in Wevelgem.

Van Brakskeswijk tot Neerbeekstraat
Tijdens WOI werden nabij het vliegveld op de weidegronden van Henri Vandoorne 

herstelwerkplaatsen ingericht voor het Duitse wagenpark. Na de oorlog kwam die 

ruimte weer vrij en werd ze ingepalmd voor noodwoningen. Het Koning Albertfonds 

stelde hiervoor legerbarakken ter beschikking die toch niet meer dienden aan het 

front. Zo ontstond de wijk van ‘de brakskes’ - de huidige Neerbeekstraat. Bernard 

Leichner groeide op in de buurt en woont er sinds vele jaren weer. Hij nodigde buurt-

bewoners uit om te zoeken naar authentieke foto’s in oude koekendozen en verge-

ten fotoalbums. Het resultaat is een originele tentoonstelling die een indruk geeft 

van hoe wonen in deze wijk is geëvolueerd. I.s.m. heemkundige kring Wibilinga.

Streetview 10: foto's van Kris Seynhaeve
Kris Seynhaeve (Wevelgem, 4 juni 1967) studeerde toegepaste kunsten aan de Gent-

se Academie. Hij legt zich toe op grafische vormgeving en ontwerpt publiciteitswerk. 

Naast het grafische werk is Kris op zoek naar creatie van eigentijdse kunstobjecten 

in diverse materialen, vormen, structuren en toepassingen. Begin 2015 startte Kris 

met een atelier met o.a. verkoop van leuke 'eigenontwerp-modules'. Hij realiseerde 

ook kunstzinnige projecten, waaronder de kikker in de Gemeentelijke Hovingen en 

'Le Motart' in cultuurcentrum Guldenberg. In de fototentoonstelling 'Streetview 10' 

geeft hij een kunstzinnig beeld van tien wereldsteden.

Praktisch
Van 1 tot 31 maart in de Bib in het park | Gratis
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Bart Van Loo brengt 
‘Napoleon’
Bart Van Loo, nieuw-Wevelgemnaar, veroverde de voorbije maanden alle 
Vlaamse en Nederlandse theaterzalen met de voorstelling 'Une belle chanson'.

Samen met Eddy et les Vedettes dompelde hij het publiek onder in een fenomenaal 

bad van Franse chansons - en de verhalen erachter. Ondertussen verscheen Van 

Loo’s succesvolle boek over Napoleon. Ook bij dit boek volgt vanaf 2017 een tournee 

in Vlaamse en Nederlandse theaterzalen.

Op maandag 21 maart geeft Bart Van Loo een appetijtelijk voorsmaakje van de nieu-

we theatershow. Ook gitarist en songwriter Geert Hellings liet zich inspireren door 

het boek en zorgt voor een verrassende soundtrack bij Barts causerie. Een uitzon-

derlijk buitenkansje!

Praktisch 
Napoleon: causerie met Bart van Loo | Maandag 21 maart om 20u15 in Bib in het park  

Toegang: 10 euro | Kaarten in de bibliotheek of via bibliotheek@wevelgem.be

Foto's 
in de cloud
Clouddiensten rijzen als paddenstoelen uit de grond. Maar wat is dat eigenlijk 
en wat kan je ermee doen? Op 26 maart demonstreert de Digidokter enkele 
van de populairste cloudopslagdiensten.

Met Dropbox, Google Drive of Microsoft OneDrive kan je je bestanden opslaan en 

openen, waar je ook bent. Wanneer je een bestand wijzigt, wordt het automatisch 

bijgewerkt op elk apparaat waarop je het bijhorende programmaatje of de app hebt 

geïnstalleerd. Zo beschik je altijd over de laatste versie.

In deze sessie is er ook een demo van ‘Google Photos'. Met deze dienst kan je gratis 

en onbeperkt foto's opladen. Google analyseert deze foto's en voegt op de achter-

grond trefwoorden toe. 

Begeleiding: Carina Gülcher, freelance computertrainer.

Praktisch 
• Digidokter: Foto's en documenten bewaren in de cloud

• Zaterdag 26 maart 

• Van 10u00 tot 12u00 in de Bib in het park

• Organisatie i.s.m. Vormingplus Midden en Zuid West-Vlaanderen 

• Deelname: 3 euro

• Inschrijven: bibliotheek@wevelgem.be
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Theater Lokaal: 
950 jaar Gullegem
Naar jaarlijkse traditie werken de theaterverenigingen van Wevelgem samen aan 
een theaterwandeling. De vaste datum in september is verplaatst naar 30 april, in 
het openingsweekend van de Week van de Amateurkunsten.

Theater Lokaal vindt dit jaar plaats in het centrum van Gullegem naar aanleiding 

van de festiviteiten rond Gullegem 950. De zes theaterstukken krijgen dan ook elk 

een Gullegemse link. Van bekende Gullegemse verhalen tot een klein gesprek in de 

wachtkamer van de dokter. Deelnemende toneelverenigingen: ’t Neerdak, Pogen, 

Hoger op, De Lustige Slijters, Gregoriusgilde, W.A.T. op scène en Broodje Krab

Praktisch 
30 april | vanaf 18u00 verdeling van de groepen | start wandeling om 19u00 | afspraak 

aan Dwarsschuur ’t Goet Te Wynckele, Peperstraat z/n, Gullegem | Tickets: € 3 v.v.k., 

€ 5 a.d.d., gratis inkom in ruil voor 5 UiTPASpunten | verkrijgbaar vanaf 1 maart via CC 

Wevelgem of via webshop.wevelgem.be. 

Zuurstof in 
Moorsele = MO2
Al twee jaar loopt in Moorsele het project MO2 of Zuurstof voor Moorsele. Maar 
wat is dat eigenlijk? MO2 zijn een tiental diensten en organisaties die zoeken hoe 
ze dienstverlening kunnen verbeteren, dichter bij de Moorselenaren brengen en 
het aanbod beter afstemmen op de vragen van elke dag.

Het project richt zich naar iedere bewoner en meer in het bijzonder naar wie zich 

eenzaam voelt of wie niet direct weet waar naartoe met zijn vraag of misschien niet 

de voordelen of mogelijkheden gebruikt waar hij of zij recht op heeft. 

        

Stel je vraag en MO2 helpt zoeken 

Wie wil kan gebruikmaken van verschillende diensten: het restaurant, de kiné, 

voedingsadvies of het bad in Sint Jozef, poetshulp, maaltijden aan huis, hulp bij 

boodschappen via thuiszorg, hulp bij administratie, begeleiding op maat, minder-

mobielencentrale.... Er worden ook regelmatig verschillende soorten activiteiten 

georganiseerd: van rummikub over bloemschikken tot zumba. Kom gerust eens 

meedoen en breng een vriend(in) of buur mee.

Wil jij zorgen voor meer zuurstof?
Heb je even tijd om voor buurvrouw of -man een boodschap te doen, eens een 

kaartje te leggen… Laat het zeker weten, want samen maken we mee het verschil.

Meer info
Henk Vandenbroucke: 0470 93 67 67 of MO2@moorsele.be

Meer informatie op www.ocmwwevelgem.be/MO2.
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Gent-Wevelgem
Café Saint-Vélo: alle remmen los!
Op paaszondag 27 maart verwelkomt Wevelgem de 78ste Gent-Wevelgem. De koersbeelden van vorig jaar zitten nog vers in het collectief  
geheugen en gingen de wereld rond: heroïsche taferelen met renners die zich dubbel tegen de wind in plooien!

Ook dit jaar hopen we met z’n allen op een spannende wedstrijd al mo-

gen de weergoden ons voor deze editie wat beter gezind zijn. Wevelgem 

wil de opvolger van Luca Paolini in elk geval feestelijk ontvangen. Onder 

de vleugels van Saint-Vélo, onze beschermengel met witte baard en vleu-

gels, staat een gevarieerd programma op het wielermenu en het belooft 

opnieuw een groot Wevelgems volksfeest te worden. Plezier, ambiance en 

veel koers zijn de ingrediënten van wat opnieuw een mooie traditie wordt: 

Wevelgem zal niet naast Café Saint-Vélo editie 2016 kunnen kijken.

Verspreid over de centrumparkings (zwembad en Guldenberg) krijg je als 

wielerfan een programma voor de hele familie aangeboden. Iedereen is 

welkom vanaf 11u00 om een onvergetelijke dag te beleven. Voor de klein-

sten is de Paashaas op post met een mand vol paaseieren. De jeugd mag 

zich opmaken voor het eerste optreden van de West-Vlaamse verte-

genwoordiging van VTM’s The Voice Kids: Anke Huysentruyt en Kitana 

Vervaeke zingen live het beste uit hun jonge repertoire. Natuurlijk staat 

de koers centraal en kan je alles volgen op grote schermen die op beide 

parkings aanwezig zullen zijn. Jong en oud zullen genieten van de aan-

stekelijke ambiance van DJ Maddis. Ter hoogte van de aankomststreep 

wordt een unieke sprintkoers voor miniemen georganiseerd. Tussendoor 

maakt ook nog Paul Severs zijn opwachting op het hoofdpodium: het 

ultieme recept om een zinderende koersfinale in te luiden! De innerlijke 

mens wordt zeker niet vergeten: een gevarieerd eet- en drankaanbod 

met als top of the bill de trailer Würst on Tour met de haute dogs van 

Jeroen Meus!

Op zondag 27 maart zal Saint-Vélo er dus voor zorgen dat Gent-Wevel-

gem niet onopgemerkt voorbij gaat. Met dezelfde mentaliteit en verbe-

tenheid als deze van de hardwerkende Wevelgemse vlasser heeft onze 

wedstrijd zich opgewerkt tot de absolute wereldtop met een volwaardige 

plaats op de internationale wielerkalender temidden de allergrootste wie-

lermonumenten van het klassieke voorjaar. Dit zal in Wevelgem opnieuw 

uitbundig  gevierd worden. Leve Gent-Wevelgem! Leve Saint-Vélo!

Praktisch
Gratis toegang | 11u00-19u00 | centrum parkings | www.saint-velo.be

Hinder
Dit wielerfestijn kan voor wat hinder zorgen. Alle info daarover, vind je 

binnenkort op www.wevelgem.be.

© Digitalclickx.com 
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je nu ook een schminkkoffer 
bij de jeugddienst kan lenen? 

verenigingen nog steeds 
activiteiten kunnen organi-

seren in het kader van G950? 
Info:  

www.wevelgem.be/g950.

er in de Normandiëstraat, 
Ezelstraat en Moorselestraat 

opnieuw paddenschermen 
geplaatst worden, zodat de 
diertjes veilig de weg over 

kunnen naar hun voort-
plantingsplaats?

Smakelijke 
Nacht van de Geschiedenis
De Nacht van de Geschiedenis vindt plaats op dinsdag 22 maart en staat dit jaar in het teken van 'Smaak', in de meest uiteenlopende betekenissen van 
het woord. Op die avond kan je in Wevelgem op twee plaatsen een boeiende lezing bijwonen.

Grootmoeders smaak
Freddy Tyberghein heeft een grote verzameling historische kookboe-

ken. Aan de hand van de vele illustraties en kookboeken uit zijn verza-

meling onderneemt hij samen met het publiek een reis in de culinaire 

geschiedenis vanuit grootmoeders keuken. We zitten aan tafel bij rijk 

en arm en zien hoe de manier van koken en de voeding veranderen in 

de loop der jaren. 

Om 20u00 in CC Guldenberg in Wevelgem

Info: corneherman.luc@telenet.be

Chocolade: eeuwenoude lekkernij van de goden!
Filip De Meulenaere van het huis Vereecke in Middelkerke neemt het 

publiek op heerlijke wijze mee door de wondere wereld van de choco-

lade en godendrankjes.

Een verwenavond van proeven, degusteren, savoureren… aan elkaar 

geweven door middel van plezante en grappige anekdotes, weetjes en 

onmisbare tips.

Om 20u00 in OC de Cerf in Gullegem

Info: mark.gheysen@telenet.be
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Gemeenteraad februari
Aanstellen ontwerper gemeentelijke hovingen
Er werd gestart met een procedure om de 

berceau te renoveren in samenspraak met 

Onroerend Erfgoed. De werken zouden te-

gen de zomer afgerond zijn. Naar aanleiding 

van de renovatie van de bib in het park werd 

de omgeving ervan grondig aangepakt. Enkel 

de aanpalende gazons moeten in het voorjaar 

nog gezaaid worden. Het is de bedoeling om 

de rest van het park in 3 fasen af te werken. 

Bij de eerste fase zal dit najaar het tennisveld 

verwijderd worden en wordt er zo plaats ge-

maakt voor een evenementenweide. 

In 2017 zal de speelzone onder handen ge-

nomen worden. Er zal een creatief waterspel  

geïntegreegd worden. In die fase wordt even-

eens het voorziene kunstproject met kunste-

naar Céleste Boursier-Mougnot verwerkt. Tot 

slot volgt de heraanleg van de omgeving rond 

het Kasteel/gemeentehuis. Het voorziene ein-

de van de werken is voorjaar 2018.

Revitalisering bedrijventerreinen
De bedrijventerreinen in Wevelgem zijn van 

belang voor de tewerkstelling en welvaart. 

De bedrijventerreinen Wevelgem-Zuid en het 

oude gedeelte van de industriezone Gullegem-

Moorsele zijn aan revitalisering toe. Bij de op-

maak van het ontwerp is bijzondere aandacht 

besteed aan de visuele aantrekkelijkheid van 

de zones, de mobiliteit en de verkeersveilig-

heid. Zo zijn er voldoende groen en fietspaden 

op de verbindingsassen voorzien. In het be-

drijventerrein Gullegem-Moorsele wordt een 

afzonderlijke vrachtwagenparking voorzien. In 

Wevelgem-Zuid zullen de vrachtwagens in de 

bermen van de zijstraten kunnen parkeren. 

De heraanleg wordt geraamd op 17,3 miljoen 

euro voor Gullegem-Moorsele en 9,6 miljoen 

euro voor Wevelgem-Zuid. Hiervoor wordt een 

aanvraag ingediend bij het agentschap Innove-

ren en Ondernemen van de Vlaamse Overheid. 

Er kan voor deze werken 85% subsidie worden 

gekregen. Pas na de toewijzing van de subsi-

dies zullen de betrokken bedrijven en bewo-

ners verder geïnformeerd kunnen worden over 

de timing van de werken. 

Aankoop Menenstraat 10
De gemeente koopt het hoekhuis Moorsele-

straat - Menenstraat. Met de afbraak van die 

woning wil het gemeentebestuur ruimte ma-

ken om zo de verkeersveiligheid te verhogen, 

meer plaats te bieden aan de fietsers en de 

doorstroming op dit punt te verbeteren.

Overeenkomst vzw De Stroom
Wevelgem biedt een ruim vakantieaanbod aan. 

Naast de reguliere werking van Haasje-Over en 

Katjeduk is er de kleine inclusieve speelplein-

werking Kasper. Hier kunnen kinderen met 

een beperking ongedwongen spelen met an-

dere kinderen onder deskundige begeleiding. 

Met vzw De Stroom, verantwoordelijk voor de 

speelpleinwerking Kasper, wordt een nieuwe 

overeenkomst afgesloten. Vanaf zomer 2016 

kunnen ouders voor hun kinderen een pakket 

met activiteiten, zorg en begeleiding op maat 

samenstellen.

Capaciteitsbepaling Gemeentelijke Basis-
school schooljaar 2016-2017
De Gemeentelijke Basisschool, in de deelge-

meente Wevelgem, telt 3 afdelingen. Om tot 

een evenwichtige spreiding van de leerlingen-

aantallen te komen, werd een capaciteitsbepa-

ling ingevoerd. Vanaf 2015 werd voor het kleu-

ter een capaciteit per geboortejaar vastgelegd. 

Voor het schooljaar 2016-2017 kunnen 26 

nieuwe kleuters van geboortejaar 2014 per 

afdeling instromen in de onthaalklassen, een 

totaal dus van maximaal 78 kleuters. Het is de 

bedoeling om 4 kleuterklassen in elke afdeling 

in te richten, dus 1 van elk geboortejaar. In het 

eerste tot en met derde kleuter kunnen nog 

kleuters worden ingeschreven in klassen waar 

de maximumcapaciteit nog niet is bereikt. Ou-

ders zullen vrij een school kunnen kiezen bin-

nen de gemeente en er zal voldoende plaats 

zijn voor alle kinderen. Voor het lager wordt er 

een capaciteit per leerjaar vastgelegd in de af-

delingen Kweekstraat en Goudenregenstraat. 

In de afdeling Hoogstraat wordt nog geen ca-

paciteit per leerjaar vastgelegd in het lager. 

Door de vluchtelingenstroom moest het 

schoolbestuur ook de capaciteit voor anders-

talige nieuwkomers vaststellen. Na overleg 

met alle onderwijsverstrekkers uit de ge-

meente werd beslist de capaciteit voor de GBS 

vast te leggen op maximum 8 anderstalige 

nieuwkomers per afdeling. 

Volledige gemeenteraad online beluisteren? 
www.wevelgem.be/verslaggemeenteraad
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Piv Huvluv of Hannelore Bedert 
in je huiskamer?
Gullegem viert een jaar lang feest voor haar 950ste verjaardag. Het cultuurcentrum doet mee aan het feestje en brengt cultuur naar acht huiskamers in 
Gullegem. Jouw huiskamer kan één van die acht worden! Wil je een memorabele avond bij je thuis? Neem contact op en misschien komen Piv Huvluv of 
Hannelore Bedert wel bij jou langs.

Hannelore Bedert 
Het beste gesprek op café dat je nooit hebt gehad. Gênante herken-

baarheid die door de juiste muzikale toetsen net genoeg afstand biedt. 

Hannelore weet al lang hoe ze haar publiek staalhard kan raken. Soms 

warm en zalvend, dan weer ijzingwekkend kil. Dit huiskamerconcert 

brengt ze samen met gitarist Thomas Vanelslander (Gorki, Arno, Stef 

Kamil Carlens…). Mogelijke data voor je huiskamer: do. 27 en vr. 28 okto-

ber om 20u00 | do. 3 en vr. 4 november om 20u00

Piv Huvluv
Na 16 jaar in CC’s te hebben vertoefd, heeft Piv volle goesting om een 

volledig seizoen in huiskamers en kleinere locaties te spelen. Gewa-

pend met zijn eigen klank en licht wil Piv het ook in Gullegemse huis-

kamers doen daveren van het lachen. Op het programma staat een 

gevarieerde greep uit Piv’s gigantisch grappenarsenaal, aangevuld 

met nieuw materiaal. Mogelijke data voor je huiskamer: wo. 16 novem-

ber om 19u00 en 21u00 | do. 17 november om 19u00 en 21u00

Voorwaarden
*Je stelt een huiskamer in Gullegem ter beschikking, waar minstens 25 

mensen binnen kunnen.

*De gemeente betaalt de artiest en zorgen voor technische bijstand.

*Elke gastheer krijgt 8 gratis kaarten die hij zelf kan verdelen, andere 

tickets zijn te koop in het cultuurcentrum aan 5 euro per stuk.

Wil je Piv of Hannelore bij je thuis? 
Mail g950@wevelgem.be of bel 056 43 34 98.

www.wevelgem.be/g950 | www.facebook.com/gullegem950

GULLEGEM
950
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Terugblik festiviteiten 
Gullegem 950, februari
Na de startactiviteiten in januari even een terugblik op de carnavalsactiviteiten in februari. Er werd terug stevig gefeest met de gekende én nieuwe 
carnavalsactiviteiten. In samenwerking met de Gulleboom slaagde de gemeente erin om het Belgisch record langste kinderpolonaise te verbreken met 
616 kinderen. De Domino’s zorgden voor de gepaste polonaisemuziek.

Naast de polonaise organiseerde carnaval Gullegem de eerste en enige 

Miss Gullegem 950 verkiezing. Ischa Pype veroverde in een spannen-

de race het kroontje. De jaarlijkse carnavalstoet mocht natuurlijk niet  

ontbreken. Dit jaar met duidelijke aanwezigheid van het 't Bestier.  

Iedereen ging op zoek naar de burgemeester die verstopt zat in het 

hertenpak, dé mascotte van Gullegem 950.

Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten in het feestjaar?
 Volg G950 via facebook of via www.wevelgem.be/g950

GULLEGEM
950

© Berno Decherf
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 www.wevelgem.be/uitinwevelgem · maart 2016
Jouw activiteit in de infokrant? Vul hem in via het aanvraagformulier op www.wevelgem.be/infokrant. Of via ww.uitdatabank.be in Vlaanderen.

Kalender
Koop je tickets op webshop.wevelgem.be.
Veel plezier!

Op deze activiteit krijg je
UiTPAS punten.

MAART

VR. 4 MAART
BIB | BROODJE BIB

 

Tijdens Broodje Bib spreken jonge lezers over 
hun favoriete boeken.
12u00 | Bib in het park

VR. 4 MAART
BIB | KINDER- EN JEUGDJURY
16u00 | Bib in het park

ZA. 5 MAART
NATUUR | LEVE(N)DE KUNST
Creatieve geesten recycleren snoeiafval tot 
originele, levende kunstwerken!
Heb je groene vingers en ben je op zoek naar 
een leuke activiteit voor je klas, jeugdbewe-
ging, of vereniging? Kom dan een kijkje ne-
men op de workshop “Leve(n)de kunst” waar 
een ervaren lesgever je wilgenconstructies 
leert bouwen.
9u00 – 16u00 | € 10 (broodjes en soep inbe-
grepen) | PSNC De Gavers, Eikenstraat 131, 
8530 Harelbeke | Inschrijven: 056 23 40 17,  
johan.vandenberghe@west-vlaanderen.be

ZO. 6 MAART
NATUUR | LANDSCHAPSWANDELING
15u00 | gratis | NEC De Rand, Muizelstraat, 
Gullegem | jozef.bousse@natuurpuntwevel-
gem-menen.be, 0476 47 78 31

MA. 7 MAART
BIB | SLOW READING
Lees ongestoord je favoriete boek op je favo-
riete plek in de bib
19u30 | gratis | Bib in het park | Inschrijven:  
bibliotheek@wevelgem.be

DI. 8 MAART
ONTSPANNING | GEZELSCHAPSSPELLEN-
AVOND MET TOMBOLA 

 

Iedereen is welkom van tieners tot gepensi-
oneerden voor een onvergetelijke avond met 
GRATIS spellentombola! 20u00 | € 1,5 | JC Ten 
Goudberge, Deken Jonckheerestraat 5, We-
velgem | www.spellenclub13.be

WO. 9 MAART
FILM I LE GENDARME DE SAINT-TROPEZ

 

Tot grote vreugde van zijn dochter wordt 
agent Ludovic Cruchot (Louis de Funès) be-
noemd tot hoofd van de politie in Saint-Tro-
pez. Terwijl haar vader kennismaakt met zijn 
nieuwe collega's en de jacht opent op nudis-
ten, probeert Nicole een jongeman te impo-
neren door zich voor te doen als de dochter 
van een miljonair.  
14u30 I € 6 I CC Guldenberg I info en tickets: 
CC Wevelgem 056 43 34 95, cultuurcentrum@
wevelgem.be

DO. 10 MAART
INFO | VLUCHTELINGEN IN WEVELGEM 
Een informatieavond over het thema "Vluch-
telingen in Wevelgem" met gelegenheid om 
vragen te stellen. Organisatie Davidsfonds 
Wevelgem.
20u00 | € 2, -18j gratis | CC Guldenberg We-

velgem | info: Roger Vanderhaeghen, 056 41 
51 92, roger.vanderhaeghen@hotmail.com of 
Pol Huysentruyt, 0477 55 66 60, pol.huysen-
truyt@telenet.be

ZA. 12 MAART
ONTSPANNING | PAASFEEST
Bunny en Rozy komen al voor de 4de keer op 
rij. Wat zit er in de prijs inbegrepen? Een nestje 
vol chocolade en heerlijke pannenkoeken met 
chocolademelk.
13u30 | € 4, € 1 voor kinderen t.e.m. 1 jaar | Pa-
rochiezaal Sint-Theresia, Heilige Sint-There-
siastraat 12, Wevelgem | Tickets: declubvan-
bram@hotmail.com, 0483 11 80 88

MA. 14 MAART
CREATIEF | MUTSJES MET KLEUTERS
Mutsjes maken uit breiwol met kleuters van de 
derde klas. 
14u00 | € 2 | OC De Stekke | Inschrijving MO2: 
0470 93 67 67, MO2@moorsele.be

DI. 15 MAART
CURSUS | KOKEN VOOR MANNEN
De avond wordt geleid door Koen Heughe-
baert die vooral voor bio- en lokale producten 
kiest.
19u30 | € 20 voor leden gezinsbond, € 25 voor 
niet-leden | OC De Stekke | Inschrijven voor 7 
maart: Rosemie Witdouck, 056 42 02 91, rose-
mie_witdouck@hotmail.com 

WO. 16 MAART
CREATIEF | BREI-CLUB IN MOORSELE
Begeleiding Marina Florin. Breng je eigen 
werkstuk mee of vraag naar het startidee. 
13u30 | € 1 | OC De Stekke | Inschrijven MO2: 
0470 93 67 67, MO2@moorsele.be

DO. 17 MAART
UITSTAP | BEZOEK DIERSENASIEL DE 
GRENSSTREEK

uitinwevelgem
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Je bekijkt hoe het er in de praktijk aan toe 
gaat. Ook achterlaten en adopteren van een 
dier komt aan bod.  
14u00 – 16u00 | gratis | Dierenasiel De Grens-
streek | Inschrijven: CC Wevelgem, Acaci-
astraat 1, 8560 Wevelgem – 056 43 34 95 - cul-
tuurcentrum@wevelgem.be

DO. 17 MAART
CURSUS | MEDITEREN KAN JE LEREN
Leer op een eenvoudige manier te ontspan-
nen en tot rust te komen 19u30 | € 3 (inschrij-
ven kan tot 15 maart) | LDC Elckerlyc

VR. 18 MAART
INFO | KIEZEN VOOR JE TANDEN
Het belang van een goede mondverzorging bij 
ouderen. Tijdens de vorming krijg je uitleg en 
preventieve tips voor een gezond gebit.
14u00 tot 16u00 | gratis | LDC Het Knooppunt 
| inschrijven aan het onthaal | 056 43 20 80 | 
hetknooppunt@ocmwwevelgem.be 

VR. 18 MAART
MOBIEL | FIETSLABELEN

 

Tijdens de vrijdagsmarkt.
9u00-11u30 | gratis | markt Gullegem

ZA. 19 MAART
ONTMOETING | KIEKEFRET
Kip aan het spit of koude schotel met prach-
tige tombola en muzikale omlijsting.
19u00 | € 12,50 | OC de Cerf, Kerkstraat, Gulle-
gem | Inschrijven: geert.annie@skynet.be

MA. 21 MAART
WORKSHOP | BLOEMSCHIKKEN - PASEN
Breng je eigen tuinschaar en mesje mee. 
13u30 tot 16u00 | € 15, € 3 korting met 5 pun-
ten UiTPAS (alle materiaal inbegrepen) | LDC Het 
Knooppunt Gullegem | Inschrijven: hetknoop-
punt@ocmwwevelgem.be, 056 43 20 80

DI. 22 MAART
CURSUS | JUWELEN MAKEN
Je maakt zelf je eigen prachtige halsketting.  

14u00-16u00 | € 20 | LDC Het Knooppunt, Gul-
legem | Inschrijven: hetknooppunt@ocmw-
wevelgem.be, 056 43 20 80

DI. 22 MAART 
INFOAVOND | UITPAS ZUIDWEST VOOR  
ORGANISATIES

In september werd de UiTPAS gelanceerd in de 
gemeente. Het is de bedoeling dat in de loop 
van dit jaar verenigingen en particuliere orga-
nisaties de UiTPAS gaan aanbieden. 
19u30 | De Warande Kortrijk | Inschrijven kan 
via: www.uitinzuidwest.be/infoavond 

WO. 23 MAART
WORKSHOP | SJAALTJES KNOPEN  
19u00 - 21u00 | € 8 | OC de Cerf, Gullegem | 
Inschrijven CC Wevelgem, Acaciastraat 1, 8560 
Wevelgem – 056 43 34 95 - cultuurcentrum@
wevelgem.be

DO. 24 MAART
CREA | BLOEMSCHIKKEN PASEN 

14u00 | € 15, € 3 korting met 5 punten UiTPAS 
(inschrijven kan tot 17 maart aan het onthaal) | 
LDC Elckerlyc Wevelgem

VR. 25 MAART
ONTMOETING | PAASONTBIJT
8u30 | € 8 | LDC Elckerlyc | inschrijven tot 17 
maart aan het onthaal

DI. 29 MAART T.E.M. 1 APRIL
SPORT | SPORTKAMPEN PAASVAKANTIE
Er is keuze uit verschillende sporten voor kin-
deren vanaf het 1ste kleuter tot en met het 
2de middelbaar.  
Inschrijven voor 21 maart | sportdienst Wevelgem 

DO. 31 MAART
FILM | KINDERFILM BIG HERO 6

 

Big Hero 6 draait om Hiro Hamada, een won-
derkind en robotica-expert. Met de hulp van 
zijn beste vriend – de robot Baymax – sluit 
Hiro zich aan bij een team van onervaren mis-
daadbestrijders om hun stad te redden.  
14u30 | € 3, gratis inkom in ruil voor 5 UiT-
PASpunten | info: CC Wevelgem 056 43 34 95, 
cultuurcentrum@wevelgem.be

DI. 12 APRIL
SPORT | JOGGEN VOOR BEGINNERS

 

Starten op 12 april. Elke dinsdag en donderdag, om-
geving van Sporthal Gullegem. Geen les op 5 mei.
19u00 tot 20u00 | €50 voor 20 lessen, krijg € 
2 korting voor 5 UiTPASpunten | Inschrijven 
vanaf maart via sportdienst@wevelgem.be of  
056 43 35 60

13
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Huldiging Sportlaureaten
Op vrijdag 22 januari vond de jaarlijkse huldiging van de Wevelgemse sporters plaats. Het is geen geheim dat Wevelgem veel sportief talent 
heeft en de sportdienst zet hen dan ook graag eens in de bloemetjes. Met onderstaande foto’s krijg je een terugblik op de avond. Hopelijk zijn 
er volgend jaar nog meer prestaties om te huldigen. Proficiat alvast aan de gehuldigden van dit jaar.

© Berno Decherf



Sportkampen 
voor klein 
en wat groter
De krokusvakantie is nog maar net gedaan of de paasvakantie staat 
al voor de deur. Twee volledige weken waarin de kinderen geen les-
sen hebben, geen huiswerk en niets te doen… 

De sportdienst wil hier graag iets aan doen: je kan je kinderen inschrijven 

voor sportkampen. Je kan €2 korting krijgen in ruil voor 5 UiTPASpunten. 

Sportkampen voor het lager vind je in het Doewa magazine. De kam-

pen voor het middelbaar vind je in de folder in de sporthallen en op 

www.wevelgem.be/sportkampen-voor-jongeren

Nieuwe 
lessenreeksen 
april-juni
De nieuwe folder voor de zwemlessen en sportactiviteiten voor het 
seizoen april-juni komt eraan, je kan vanaf eind maart een exemplaar 
meenemen in de sporthallen. 

Wil je de folder liever digitaal raadplegen: www.wevelgem.be/lessen-

reeksenvoorjaar2016 of Facebook: Wevelgem Sport.

Sportelen 
Bowling
Sport is er voor alle leeftijden, ook voor senioren. Op donderdag 24 
maart organiseert de sportdienst een gezellige partij bowlen in het 
kader van Sportelen. 

Alle 50-plussers worden uitgenodigd om mee te gaan naar Bowling 

Kentucky in de Menenstraat 425 in Wevelgem vanaf 13u30. Een volle-

dig programma vind je in de Sportelenfolder. Als je graag wil meedoen, 

schrijf je dan in tegen maandag 21 maart op de sportdienst.
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Die Verdammte Spielerei – Een dag met Stefaan
zaterdag 12 maart – 20u15 in OC De Stekke 
€ 14 – tickets via webshop.wevelgem.be, cultuurcentrum@wevelgem.be of 056 43 34 95



17

Zot zijn 
doet geen zeer 
Muzikale humor van Die Verdammte Spielerei. 
Vergeet de klassieke fanfare. Die Verdammte Spielerei (DVS) neemt een loopje met deze Vlaamse realiteit. De tamboer-majoor ruilde het 
vaandel voor de megafoon en de muzikanten hun das en kostuum voor een wit onderhemdje. DVS zijn zes bevriende lolbroeken: vier saxo-
foons, één percussionist en Stefaan, de frontman met megafoon die het publiek en orkest op sleeptouw neemt. 

Het gaat hard voor DVS. Al jaren speelt dit orkest op straattheater- en 

muziekfestivals als Pukkelpop, Dranouter en Gentse Feesten. Enkele 

jaren geleden speelden ze ook op het Klein Tokyo festival. Sinds kort 

is deze maffe muzikale bende ook te horen in de ochtendshow van 

Studio Brussel. Momenteel trekt het orkest langs theaterzalen en ze 

houden deze maand ook halt in Moorsele. 

De muzikanten van DVS zijn hooggeschoolde muzikanten die zich zelf 

niet te au sérieux nemen. Eén van hen is Bjorn Verschoore. In het dage-

lijkse leven is hij beroepsmuzikant bij de muziekkapel van het Belgisch 

leger, een wereld waar orde en discipline heersen. Die Verdammte Spie-

lerei is een ander paar mouwen: maffe toeren, improvisatie en weinig 

serieusheid. 

Die Verdammte Spielerei – Een dag met Stefaan
zaterdag 12 maart – 20u15 in OC De Stekke 
€ 14 – tickets via webshop.wevelgem.be, cultuurcentrum@wevelgem.be of 056 43 34 95

Hoe is Die Verdammte Spielerei ontstaan? 
Op de Gentse Feesten. Volgend jaar zal dat al weer tien jaar geleden 

zijn. Dat gaan we dan ook uitgebreid vieren op diezelfde locatie. 

 

Hoe ben je zelf in het straattheater terechtgekomen?
Ik ben nu al drie jaar vaste muzikant bij DVS, maar ik speel al een vijftal 

jaar mee. We zijn muzikale vrienden onder elkaar. Ik deed af en toe eens 

een vervanging van een muzikant. Van het één kwam het ander.

Zijn er wel eens artistieke meningsverschillen onder de leden?
We zitten op gebied van humor en muziek allemaal redelijk dicht in de 

buurt.

 

Wat doen jullie het liefst: als wandelorkest spelen op een festival of 
een theatershow in een cultuurcentrum?
Dat zijn nu twee verschillende zaken geworden. Als straatfanfare in 

openlucht is het ter plaatse improviseren. We weten totaal niet wat er 

op ons af zal komen, hoe onze frontman Stefaan uit de hoek gaat ko-

men of welke muziek we gaan spelen. Alles hangt af van het tijdstip, de 

locatie en ambiance. 

En hoe zit dat bij een theatervoorstelling?
Een zaalshow is een geregisseerde zaak geworden. Han Coucke heeft 

onze show geregisseerd. De muziek en het verhaal liggen vast. Er is een 

begin en een einde, dus toch wat meer structuur. Maar met Stefaan is 

er gelukkig toch nog wat ruimte voor improvisatie.

Vanwaar kwam het idee om een echte theatershow in elkaar te ste-
ken?
Enkele leden van DVS liepen al enige tijd met het idee rond. We hebben 

uiteindelijk beslist om er werk van te maken. 

Als wandelorkest zijn jullie een opgemerkte verschijning op festi-
vals. Hoe reageert het publiek? 
Soms is er grote verwondering, zeker als het vriest. Dan lopen zes stoe-

re mannen in onderhemd je zo voorbij. Dat is altijd leuk om te zien hoe 

de mensen op ons reageren.

Siska Schoeters koos jullie orkest als breakfast band. Hoe bevalt die 
rol jullie?
Dat is niet altijd eenvoudig, maar wel zeer leuk om te doen. Het is 

steeds kort op de bal. Elke week spelen we een ander nummer waarvan 

het arrangement nog moet gemaakt worden.

Wat mag het publiek verwachten van de theatervoorstelling?
Stefaan, onze frontman, vertelt over zijn dag als leerkracht met humor, 

ernst, Bach, een vlag, een lach en een traan, stront, Vivaldi en nog veel 

andere zaken. Zijn emoties laat hij verklanken door zijn trouwe schare 

muzikanten die hem klakkeloos volgt.

Luistertip
Siska Schoeters koos Die Verdammte Spielerei als haar nieuwe breakfast band. Stem jouw radio op donderdagochtend af op Studio Brussel. Rond 

8u45 brengt Die Verdammte Spielerei wekelijks een cover gelinkt aan de actualiteit.
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Faunabeheer
Rattenbestrijding: de Do’s en Don’ts
De Vlaamse overheid schat dat er in Vlaanderen bijna evenveel ratten als mensen zijn. Ze komen overal voor waar bebouwing is. Het is natuurlijk beter 

dat je niet hoeft geconfronteerd te worden met rattenbestrijding, maar het is niet voor niets dat de gemeente een faunabeheerder in dienst heeft. Sinds 

halfweg vorig jaar is de vroegere functie van rattenvanger bij de dienst openbare infrastructuur en mobiliteit. gewijzigd naar een halftijdse functie van 

faunabeheerder bij de dienst milieu. Het takenpakket van de fauna-(=dieren) beheerder is ruimer dan enkel rattenbestrijding, hoewel dit nog het grootste 

deel van de tijd in beslag neemt. 

De bestrijding van ratten is ook geëvolueerd in de loop van de tijd. Historisch was dit vooral gericht op het beschermen van constructies rond waterlopen 

tegen de gangenstelsels van muskusratten. Door onze ligging aan de grens komen in Wevelgem langs de waterlopen nog muskusratten voor, maar dit is 

eerder zeldzaam. De bruine rat is nu het belangrijkste doelwit van de rattenbestrijding en dit dier is niet afhankelijk van waterlopen voor zijn verspreiding. 

De problemen op vlak van hygiëne en verschillende soorten schade zijn de belangrijkste reden om ratten te bestrijden. Net zoals bij het groenonderhoud 

geldt ook hier dat de gemeente dit graag met zo weinig mogelijk gif doet. Niet alleen is dit nadelig voor het milieu (zo wordt rattenvergif gevonden 

in kleine roofdieren zoals de bunzing), er treedt ook immuniteit op tegen verschillende gifsoorten. Het gebruik van gif is voor rattenbestrijding nog 

onvermijdelijk, maar het gebruik van vallen geeft een beter merkbaar resultaat en wordt meer ingezet dan vroeger. 

Wat doet de gemeente? 
De wetgeving legt de opdracht voor de be-

strijding van ratten bij de ‘verantwoordelijke’ 

van een terrein. Op het openbaar domein is 

dat logischerwijs de gemeente, op een privaat 

perceel kan dat de eigenaar of de gebruiker 

(bvb. huurder) zijn. 

Vraag de faunabeheerder om raad
Uiteraard is het niet de bedoeling dat je je plan 

moet trekken. De faunabeheerder kan na een 

melding bij de dienst milieu een afspraak ma-

ken om bij jou langs te komen. Hij zal jou ad-

vies geven hoe je een bepaald probleem best 

aanpakt. Vangstmateriaal of vergif voor ratten 

kan je kopen in de handel, behalve een start-

dosis deelt de gemeente dit niet uit. 

Hoe ratten voorkomen? 
Ratten planten zich bijzonder snel voort, dus 

ook hier is voorkomen heel wat beter dan ge-

nezen. Ratten hebben behoefte aan water, 

voedsel en schuilmogelijkheid, dus dit beper-

ken zal het voorkomen van ratten vermijden. 

Let op de volgende tips: 

• Laat geen etensresten rondslingeren 

• Composteer in een vat of bak en gebruik 

dit correct, dus enkel voor ongekookte 

organische voedselresten

• Geef geen eten aan dieren in een groen-

zone, gebruik om vogels te voederen in de 

winter een voederplank op een paal

• Bied zo weinig mogelijk drinkwater aan: 

vermijd lekkende kranen en leidingen.

• Ramen en deuren van plaatsen waar 

voedsel aanwezig is worden best telkens 

dichtgedaan. 

• Ruim regelmatig op in en rond gebouwen. 

Zo voorkom je schuil- en nestplaatsen en 

heb je een goed overzicht om eventuele 

sporen op te merken.

• Vermijd zoveel mogelijk dichte begroeiing 

rond gebouwen

• Verluchtingskokers en –raampjes, afvoer-

pijpen en rioolputjes worden best afge-

schermd met een gaas of rooster.

Voor wie zelf dieren houdt: 
• Bewaar dierenvoeders en afval goed afge-

sloten in containers of vaten.

• Voeder dieren bij voorkeur ’s morgens en 

spaarzaam, zodat dit ’s avonds op is
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• Strooi het voedsel niet op de grond, maar 

voeder in voederbakken.

• Vermijd langdurige voederopslag en ge-

bruik de oudste voorraad eerst

Hoe ratten bestrijden? 
Als het dan toch noodzakelijk is om ratten te 

bestrijden, hou dan rekening met de volgende 

tips: het is immers niet de bedoeling om an-

dere, eventueel zeldzame dieren te vangen, 

of de kat van de buren. Pak echter altijd eerst 

de oorzaak aan, anders is het dweilen met de 

kraan open. 

Bij gebruik van vallen: 
• Gebruik aantrekkelijk lokaas (bijvoorbeeld 

chocolade, maïs, tarwe)

• Plaats het vangmateriaal op plaatsen waar 

de aanwezigheid van ratten zichtbaar is 

(uitwerpselen of andere sporen)

• Plaats klemmen op een vluchtpad zoals 

leidingen, buizen, scheidingsmuurtjes, 

en zorg ervoor dat de rat geen alternatief 

heeft.

• Kijk het vangmateriaal dagelijks na

• Verplaats het vangmateriaal, of neem het 

een periode weg als je merkt dat de ratten 

je tactiek doorhebben.

Bij gebruik van gif: 
Rattenvergif werkt op basis van bloedverdun-

ners, waardoor de ratten sterven aan in- en 

uitwendige bloedingen. Door de trage werking 

leggen de dieren het verband niet tussen het 

eten van het vergif en de gevolgen, waardoor 

ze het lokaas niet gaan vermijden op termijn. 

Maar de stof heeft dezelfde werking bij andere 

dieren en de mens. Wees dus voorzichtig!

• Gebruik een aangepast lokaas in func-

tie van de omstandigheden waar je gaat 

bestrijden: graanlokaas is goed in droge 

omstandigheden(binnen), voor buiten-

gebruik en in vochtige omstandigheden 

gebruik je waterbestendige gifblokken.

• Leg het gif altijd afgeschermd uit in een 

gifbuis of speciaal ontworpen gifdoos, 

dit om vergiftiging van andere dieren te 

vermijden.

• Volg de bestrijding goed op: controleer of 

het lokaas wordt opgenomen en zorg dat er 

continu lokaas in de gifbuis aanwezig is.

• De hoeveelheid gif die men moet aanbie-

den is afhankelijk van de inschatting van 

de grootte van de populatie, de onderlinge 

afstand tussen de lokaasposten en de 

frequentie van opvolging.

• Soms is wat geduld nodig. Sommige popu-

laties ratten zijn terughoudend tegenover 

nieuwe dingen (zoals een gifbuis) in hun 

leefomgeving.

Meldingen 
Dienst milieu, 056 43 34 60 of milieubeleid@

wevelgem.be | Antigifcentrum 070 245 245

14000 Wevelgemse 
daken gescand
In opdracht van de gemeente werden op 21 januari vanuit een vliegtuig foto’s 
genomen van alle Wevelgemse daken met een warmtecamera. De bedoeling is 
om zo het warmteverlies zichtbaar te maken. De gegevens zullen in de loop van 
april/mei bekendgemaakt worden.

De belangrijkste verliezen gaan namelijk via het dak. Dit kan tot 30 procent be-

dragen. Het is dan ook allerbelangrijkst dat het dak goed is geïsoleerd. Door deze 

warmtefoto samen met het aanbod van premies in kaart te brengen, kan de ge-

meente helpen om jouw energiefactuur naar beneden te halen.

Alvast bedankt aan de 75 vrijwilligers die op de nacht van het overvliegen de tem-

peratuurmetingen hebben gedaan. Voor zij die dit niet deden, is het interessant 

om te noteren of je thuis was op het moment van de opnames (21 januari tussen 

20u00 en 24u00) en of er verwarmd werd in de kamers vlak onder het dak. Dit is 

nuttig voor de interpretatie van de foto.
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Inschrijven in een basisschool
Alle ouders uit de gemeente die een zoontje/dochtertje hebben dat geboren is in 2014 ontvingen begin februari een brief met info over de 
inschrijvingsprocedure in de Wevelgemse scholen en een overzicht van de mogelijke scholen binnen de gemeente. Deze instappers mogen in 
de loop van het schooljaar 2016 – 2017 voor het eerst naar school.  

Alle basisscholen binnen deelgemeente  

Wevelgem hebben een aantal afspraken ge-

maakt omtrent het inschrijven van nieuwe leer-

lingen voor volgend schooljaar, rekening hou-

dend met een aantal decretale voorschriften.

Je wil je kind inschrijven in een school die 
gelegen is in de deelgemeente Wevelgem: 
• Dit kan in de school van je keuze.

• Vanaf dinsdag 1 t.e.m. maandag 14 maart: 

voor broers en zussen van kinderen die al in 

de school ingeschreven zijn of voor kinde-

ren van personeelsleden binnen de school

• Vanaf maandag 21 maart om 18u00: inschrij-

vingen in chronologische volgorde voor alle 

andere kinderen 

Je wil je kind inschrijven in een school die 
gelegen is in de deelgemeenten Moorsele of 
Gullegem: 
In deze scholen is geen inschrijvingsperiode 

vastgesteld. Je kan voor de inschrijving van 

jouw kind langsgaan in het secretariaat van de 

school (bij voorkeur na telefonische afspraak).

Belangrijk:  
• Deze afspraken gelden ook voor nieuwe in-

woners en kinderen die willen veranderen 

van school

• Ook kinderen geboren in 2014 die pas effec-

tief op school starten op 1 september 2017 

moeten nu al inschrijven

Meer info
nele.heytens@wevelgem.be | 056 43 34 16

www.wevelgem.be/inschrijvingsbeleidscholen

Parkeerverbods-
borden lenen
Vanaf 1 maart wordt het makkelijker om parkeerverbodsborden te lenen. Je 
vult een aanvraag tot inname van het openbaar domein in en bezorgt die aan 
de Politiezone Grensleie. Zo’n aanvraag kan je downloaden via www.wevelgem.
be/parkeerverbodsborden of via www.pzgrensleie.be. Je kan je aanvraag ook 
digitaal doen via het webloket. 

Je moet je aanvraag minstens 14 dagen op voorhand aan de politie bezorgen. Let 

wel, borden lenen is enkel mogelijk voor gebruik binnen het grondgebied Wevel-

gem en enkel voor particulieren. 

Wanneer je aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je een bericht wanneer je de 

borden kan ophalen. De borden staan dan ter beschikking op de parking van het 

gemeentelijk depot, Koningin Fabiolastraat 138 in Gullegem, van maandag tot 

donderdag van 8u00 tot 17u00 en op vrijdag van 8u00 tot 12u00. 

Breng je de borden binnen de 14 dagen terug dan hoef je niets te betalen. Als je de 

borden langer ontleent of beschadigt, moet je wel betalen.



21

Scholenaanbod 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: Goudbergstraat 111 

Inschrijven: Veldstraat 17

• 056 41 23 21

• www.bsdestartbaan.be 

• info@bsdestartbaan.be

Gemeentelijke Basisschool 
Afdeling Hoogstraat  
kleuter + lager
School en inschrijven: 

Hoogstraat 10

• 056 42 69 62

• www.gbswevelgem.be

• info@gbswevelgem.be

Gemeentelijke Basisschool 
Afdeling Goudenregenstraat 
kleuter + lager
Inschrijven: Hoogstraat 10

School: Goudenregenstraat 1

• 056 42 69 62

• www.gbswevelgem.be

• info@gbswevelgem.be

» Leerlingen geboren in 2012 en 

later kunnen in deze afdeling 

school lopen t.e.m. het 4de leer-

jaar. Leerlingen geboren in 2011 en 

vroeger t.e.m. het 5de leerjaar.*

Gemeentelijke Basisschool 
Afdeling Kweekstraat  
kleuter + lager
Inschrijven: Hoogstraat 10

School: Ingang via Kolverikstraat 1

• 056 42 69 62

• www.gbswevelgem.be

• info@gbswevelgem.be

» Leerlingen geboren in 2008 

en later kunnen in deze afdeling 

school lopen t.e.m. het 4de leer-

jaar. Leerlingen geboren in 2007 en 

vroeger t.e.m. het 3de leerjaar. *

* alle kinderen vanaf geboortejaar 
2012 volgen 5de en 6de leerjaar in de 
afdeling Hoogstraat.

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

• 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

• 056 42 54 17

• www.bamomoorsele.be

• directie@moorsele.be

BaMo 4e leerjaar
Inschrijven: Rozenstraat 6

School: Kasteeldreef 1

• 056 42 54 17

• www.bamomoorsele.be

• directie@moorsele.be

BaMo 
6e leerjaar
Inschrijven: Rozenstraat 6

School: Sint-Jansstraat 18

• 056 42 54 17

• www.bamomoorsele.be

• directie@moorsele.be
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Gezocht: vrijwilligers huisbezoeken
Zowel in Wevelgem, Gullegem als Moorsele gaan vrijwilligers op huisbezoek bij ouderen. Vanuit het Lokaal Dienstencentrum Het Knoop-
punt gaan ze langs bij mensen die 80, 85, 90 of 95 jaar worden. In Wevelgem en Moorsele staat dit los van de verjaardag, maar blijft het doel 
hetzelfde: mensen in een informele sfeer informeren over de bestaande hulp- en dienstverlening. Noden en wensen van de thuiswonende 
tachtigplussers worden genoteerd en doorgegeven aan de centrumleider en de dienst thuiszorg van het OCMW. Daarnaast wil het diensten-
centrum bijzondere aandacht besteden aan sociale netwerking en de preventie van vereenzaming. Dora Nuyttens, Alina Bruneel en Odette 
Demeulemeester over hun ervaring als vrijwilliger: 

Waarom ben je vrijwilliger geworden?
Dora: ‘Ik las in de infokrant van de gemeente 

dat LDC Het Knooppunt van start ging met 

deze nieuwe dienstverlening. Het sprak mij on-

middellijk aan en ik gaf me dan ook op als vrij-

williger. Ondertussen doe ik dit een 3-tal jaar.’ 

Alina: ‘Ondertussen doe ik al 53 jaar vrij-

willigerswerk. Zo deed ik jarenlang vrijwil-

ligerswerk in de gevangenis. Toen ik in het 

dienstencentrum ging eten, hoorde ik dat ze 

vrijwilligers zochten voor huisbezoeken. Het is 

een innerlijke drang om mensen te helpen, dus 

wilde ik mij hier graag voor inzetten.’ 

Wat maakt dat je je blijft inzetten?
Dora: ‘De vreugde die je op de mensen hun 

gezicht ziet wanneer je hen een bezoekje 

brengt, is groot. Het maakt niet alleen de per-

soon die je bezoekt gelukkig, maar ik haal er 

zelf ook veel voldoening uit.’ 

Alina: ‘Het is moeilijk te beschrijven. Eigenlijk 

weet je niet altijd waarom je dit wil doen. Het 

zit volgens mij in mijn bloed om anderen 

te willen helpen. Ik geniet ervan om mensen 

gelukkig te maken.’ 

Odette: ‘Ik ervaar dat veel mensen eenzaam 

zijn en al zeker als hun partner is overleden. 

Hun kinderen en kleinkinderen zijn de verha-

len over vroeger beu gehoord en het doet hen 

dan ook deugd om af en toe iemand op be-

zoek te krijgen. Het potje koffie met koekjes 

staat meestal al klaar als ik aankom.’

Dora: ‘Om de twee weken ging ik op bezoek 

bij een man. We konden heel goed praten en 

genoten van elkaars gezelschap. Van zijn fa-

milie hoorde ik dat hij heel erg uitkeek naar 

elk bezoek en dat doet deugd. Van zodra ik 

de deur binnenstapte, fleurde hij op en dat 

maakte mij ook gelukkig.’

Alina: ‘Een tijdje terug bezocht ik een dame. 

Tijdens ons gesprek bleek dat zij heel goed kon 

breien. Van zodra ik zei dat ik een leek was in 

het breien, stond ze op en kreeg ik 2 naalden en 

wat breigaren in mijn handen. Nadien ben ik er 

nog eens binnengesprongen om haar nog wat 

breitips te vragen en wat bij te kletsen. 

Wat is er leuk of minder leuk aan het vrijwil-
ligerswerk?
Dora: ‘Het is leuk dat we om de twee maanden 

samenkomen met alle vrijwilligers. Op die ma-

nier voelen we ons gesteund in wat we doen. 

We kunnen ook altijd terecht bij het LDC als 

we vragen hebben of als we moeilijke situaties 

willen bespreken.’

Alina: ‘Het doet deugd om af en toe eens je 

verhaal kwijt te kunnen en om tips te kunnen 

vragen.’

Odette: ‘Het is leuk dat je zelf de huisbezoe-

ken kan inplannen. Ik ga graag en geregeld op 

reis en dat is goed te combineren met de huis-

bezoeken. Soms voel je wel dat mensen liever 

geen bezoek willen en dan kunnen ze onbe-

leefd reageren. Dan heb ik soms het gevoel dat 

ze me zien als een verkoper, wat uiteraard he-

lemaal niet het geval is. Maar dat weegt niet op 

tegen de vele positieve reacties die we krijgen. 

Kortom, ik blijf me met veel plezier zo lang mo-

gelijk inzetten voor dit vrijwilligerswerk.’ 

Wil jij graag het team van enthousiaste vrijwilligers versterken? Neem dan vrijblijvend contact op met de centrumleider.

LDC Elckerlyc, Elckerlycplein 1, 8560 Wevelgem | Centrumleider: Griet Mispelaere, 056 43 55 10

LDC Het Knooppunt, Gulleheemlaan 20, 8560 Gullegem | Centrumleider: Hannelore Herman, 056 43 20 80

MO2 | Projectcoördinator: Henk Vandenbroucke, 0470 93 67 67

v.l.n.r. Odette Demeulemeester, Dora Nuyttens, Jeanne Leclercq (die net 90 is geworden) en Alina Bruneel 
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5deeditie

Verkoop pastorijwoning 

De gemeente verkoopt de woning in de Heilige Theresiastraat nr. 2 

in Wevelgem. Deze woning werd gebouwd in 1969 als pastorijwoning 

voor de parochie Sint – Theresia. Het is een halfopen woning met 

tuin en aangebouwde garage. 

De woning omvat: kelder | gelijkvloers: inkom, living, tussenkamer, 

bureel, keuken, WC en aangebouwde garage | eerste verdieping: 

3 grote en 1 kleine slaapkamer, badkamer, overloop, WC | zolder: 1 

grote ruimte

De woning is te renoveren en staat momenteel leeg. De verkoop 

wordt georganiseerd door notaris Strobbe en zal gebeuren door bie-

dingen onder gesloten omslag. 

Voor een bezoek of meer informatie kan je terecht bij notaris Strob-

be, Grote Markt 28 Wevelgem, 056 41 21 19. 

Op reis in het buitenland? Kids-ID

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

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

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

procedure).

Nadeel is dat dat duurder is dan een normale aanvraag van de Kids-

ID. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden kan een voorlopig 

identiteitsbewijs aangevraagd worden.

Meer info 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

Workshop lentekriebels 

Nu de donkere wintermaanden voorbij zijn, is het hoog tijd om je 

energieniveau terug op te krikken. En waar haal je meer energie uit 

dan uit fruit? In deze workshop 'lentekriebels' leer je hoe je fruit op 

een toffe manier kunt klaarmaken voor jezelf en je kinderen. 

Wil je samen met je (klein)kind, kleine broer of zus,… een eigen eet-

bare tuin maken? Schrijf je dan snel in voor de workshop op zaterdag 

26 maart van 9u30 tot 11u30! 

Wie: Kinderen van het eerste tot het derde leerjaar en hun (groot)

ouders, familie, begeleiders…

Plaats: Cafetaria Porseleinhallen, Cultuurpad 1, 8560 Wevelgem

Kostprijs: 5 euro voor kind én ouder samen

Benodigdheden: (boterham)doos. 

Inschrijven: vanaf 9 maart op de jeugddienst, Cultuurpad 1, 8560 

Wevelgem, via jeugddienst@wevelgem.be of tel. 056 43 35 50. 

Groepsaankoop groene stroom en gas 

De einddatum om in te tekenen voor de groepsaankoop is 25 maart. 

Indien je het contract via het loket van de gemeente wil afsluiten, 

gelieve vooraf een afspraak te maken. (www.wevelgem.be, 056 43 

34 60 of groen@wevelgem.be)

Mogelijke momenten:

• Dinsdag- en vrijdagvoormiddag van 9u00 tot 12u00: cel wonen. 

(gemeenteloket, bureel 2.05)

• Woensdag: van 9u00 tot 12u00 en van 17u00 tot 18u30: dienst 

milieu (gemeenteloket, bureel 2.07)

Online kan je nog intekenen tot 11 april op 

www.samengaanwegroener.be
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Contacteer je gemeente
    Gemeentebestuur

    Vanackerestraat 16

    8560 Wevelgem

    056 43 34 00

    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 43 34 33

    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.

@ el4ke_Mooie afsluiter van een fijne 

verlofdag #sunset #moorsele

@neledeneut Piraat Adeline is terug 

van de onderwaterwereld haasje-over  

@vverbeke Raadzaal

@stefanie_monteyne Binnenkort motorkes 

van CET in de fietsen

@ ineke_garreyn #winterzon 

#speleninhetpark

@ justyna_cybula May you find  

happiness #leie #trees #nature

@stefanie_monteyne It was incredible! 

#boemel #nummerke17


