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INHOUD

GEMEENTERAAD*

*Hierbij vind je een selectie uit de voorbije gemeenteraad. De volledige verslagen van de openbare zitting vind je terug op 
www.wevelgem.be/verslaggemeenteraad. Je kan deze ook inkijken in het gemeentehuis van elke deelgemeente en in 
de bibliotheek en haar filialen. Het openbaar gedeelte van de gemeenteraad kan je bijwonen. De volgende zitting vindt 
plaats op 8 november 2013 om 18u30 in de raadzaal van het ‘Oud Gemeentehuis’ (Grote Markt 26).

Bestelwagens op aardgas
Sinds kort is er in Wevelgem een 
tankstation met aardgas. Dat 
biedt bijkomende mogelijkheden 
voor de brandstofkeuze voor 
nieuw aan te kopen voertuigen. 
Onze gemeente was eerder al 
pionier voor het aankopen van 
wagens op LPG. Nu zetten we 
een stap verder voor voertuigen 
op aardgas. Vroeger kon dat 
enkel als de gemeente zelf inves-
teerde in een tankmodule, wat 
een behoorlijke investering was.
Aardgas is ecologisch een 
goede keuze omdat er een veel 
properder verbranding is en een 
zuinig verbruik, en het is ook een 
stuk goedkoper dan de klassieke 
diesel of benzine. Het past dan 
ook in het klimaatbeleid waar 
de gemeente zich ook op deze 
gemeenteraad voor engageert. 
De gemeente opteerde om min-
stens voor de 2 lichte bestelwa-
gens, waarvan het beschikbare 
aanbod op aardgas voldoende is, 
voertuigen op aardgas te kopen. 
De terugverdientermijn hiervoor 

zou 2 à 3 jaar bedragen. Voor 
de 2 grote bestelwagens is dit 
slechts een optie, omdat het aan-
bod in dit type beperkter is en 
de bijkomende investering niet 
verantwoord voor het beperkte 
aantal kilometers die deze wa-
gens afleggen. 

Verbouwplannen hoofdbiblio-
theek Wevelgem goedge-
keurd
De gemeenteraad keurde de 
plannen goed voor de vernieu-
wing van de hoofdbibliotheek in 
Wevelgem. De powerpoint kan je 
alvast bekijken op onze website.

Timing en noodbib
De verhuis van de bibliotheek 
in het park naar de noodbiblio-
theek Ter Mote is gepland voor 
begin 2014. Om alles vlot te laten 
verlopen zal de hoofdbibliotheek 
een drietal weken gesloten zijn, 
maar de filialen blijven uiteraard 
open. In februari 2014 gaat de 
hoofdbibliotheek in Ter Mote 
opnieuw open.

De aanvang van de verbou-
wingswerken is gepland voor het 
voorjaar 2014. De opening van 
de vernieuwde hoofdbibliotheek 
wordt voorzien tegen eind 2015.

Ondertekening burgemees-
tersconvenant
Op vrijdag 18 oktober onder-
tekende onze burgemeester in 
Zwevegem de burgemeesters-
convenant. 

Deze convenant is een initiatief 
van de Europese commissie, die 
de lokale besturen wil stimuleren 
en uitdagen om mee werk te ma-
ken van de 20/20/20-doelstelling 
van Europa: 20% energiebespa-
ring en 20% hernieuwbare ener-
gie tegen 2020. Een gemeente 
die deze convenant ondertekent, 
engageert zich er (ook) toe om 
tegen 2020 minstens 20% min-
der CO2-uitstoot te realiseren en 
zo mee te werken aan het afrem-
men van de opwarming van het 
klimaat. De burgemeester staat 
hier symbool voor de gemeente, 

maar eigenlijk is elke Wevelgem-
naar betrokken.

Deze doelstelling geldt voor het 
totale energieverbruik op het 
grondgebied van de gemeente, 
dus zowel van overheid, particu-
lieren als bedrijven samen. 

Maar de meeste impact heeft de 
gemeente natuurlijk op zijn eigen 
energieverbruik. En minder ver-
bruik is niet alleen goed voor het 
milieu, maar ook voor de eigen 
portemonnee. Daarom neemt de 
gemeente, naast de algemene 
doelstelling van de burgemees-
tersconvenant ook een specifie-
ke doelstelling op in het ontwerp 
van het beleidsplan om tegen 
2019 (het einde van de huidige 
legislatuur) 15% te besparen bin-
nen de eigen infrastructuur.

RUP Karrestraat
In de gemeenteraad werd het 
RUP Karrestraat goedgekeurd. 
Meer hierover lees je op p. 14

08 Boekenbeurs 2013
 Ook in eigen gemeente05 Dag van de natuur 2013

 Kom en doe mee
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Ophalen bloempotten 
op de gemeentelijke 
begraafplaatsen

Familieleden, die naar aanleiding van Allerheiligen bloemen op de ge-
meentelijke begraafplaatsen geplaatst hebben, kunnen de bloempot-
ten en –kransen ophalen tegen 30 november 2013.  Na de vermelde 
datum worden ze eigendom van de gemeente.

Geplaatste bloem- en sierstukken moeten door de familie en nabe-
staan-den zelf worden verwijderd.  Deze kunnen steeds gedeponeerd 
worden in de verzamelpunten voor restafval op elke begraafplaats.

11.11.11
Problemen bij bedeling enveloppes 
Naar jaarlijkse gewoonte ontvangen de inwoners van Gullegem en 
Moorsele  een enveloppe van 11.11.11 in de bus die tijdens het week-
end van 11 november wordt opgehaald door de medewerkers.
Dit jaar zijn er problemen opgedoken. Mogelijk ontving je hierdoor 
thuis geen enveloppe.

Heb je geen enveloppe ontvangen en wil je alsnog een bijdrage 
leveren aan 11.11.11? Dat kan via overschrijving op 
BE62 3751 0300 2561 voor Gullegem en BE 73 3751 0300 2460 voor 
Moorsele.

Geen boete meer in de bib!
Vergeet jij ook wel eens om je bibliotheekmaterialen tijdig terug 
te bezorgen of de uitleentijd te verlengen? 

De bib wil je helpen! 
Met een systeem van elektronische attendering sturen we je vanaf 
nu een mail als je uitleentermijn ten einde loopt. Vier dagen voor de 
vervaldatum verstrijkt, zodat je nog ruim de tijd hebt om op biblio-
theekbezoek te komen of je materialen zelf van thuis uit opnieuw in 
te schrijven.
Het enige wat we hiervoor nodig hebben, is een correct mailadres. 

Praktisch
Je kan je mailadres altijd bezorgen aan de balie van de bibliotheek of 
via wevelgem@bibliotheek.be.

20 Zwembaddagen 2013
 Fun voor jong en oud12 Elise Maes

 Uit Moorsele, in Nicaragua 
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'Bezint voor ge u 
bindt'
Vergelijk je telefoon, 
gsm, internet of televi-
sie abonnement.

50% van de Belgen heeft 
een abonnement dat niet 
aangepast is aan zijn of haar 
werkelijke telecommunicatie-
behoeften. 

Onze gemeente helpt je om de 
aanbiedingen van de verschil-
lende operatoren van je regio te 
vergelijken.

Kom naar de spreekuren
Di 26 of woe 27 november 2013 
tussen 14u00 tot 19u00 in de 
bibliotheek, Vanackerestraat 20 
(vertelhoek), 8560 Wevelgem.

Wat breng je mee
Breng (indien mogelijk) je laatste 
maandelijkse facturen van je 
telecomoperator mee. Wij zullen 
je helpen om de simulatie uit te 
voeren en te durven vergelijken! 

Opgelet!
De bedoeling van dit gesprek is 
je bij de simulatie te helpen en je 
de juiste informatie te overhan-
digen zodat je vervolgens het 
abonnement kunt kiezen dat het 
best bij je behoeften past.

Tijdens het gesprek kunnen we al 
je vragen over problemen in de 
telecommunicatiesector echter 
niet beantwoorden. Indien je 
vragen hebt, proberen we je te 
helpen en geven we je de con-
tactgegevens van de diensten die 
je het beste kunnen helpen.

Vergelijk zelf via
 www.bestetarief.be 

Vanaf 1 december 2013 tot 
31 januari 2014 kan je je terug 
vrijblijvend inschrijven via 
www.samengaanwegroener.be

Na de veiling begin februari 
krijg je een gepersonaliseerd 
aanbod. Dit vergelijkt meteen de 
veilingresultaten met je huidige 
contract.  Pas dan beslis je of je 
op het nieuwe aanbod ingaat.
De prijzen bij de groepsaankoop 
gelden telkens voor één jaar.  
Wanneer je dus vorig jaar bent 
overgestapt met de groepsaan-
koop is het nuttig om opnieuw 
in te schrijven, gezien je na een 
jaar terugvalt op de reguliere 
prijzen van deze leverancier en 
niet de scherpe prijzen aange-
boden bij de groepsaankoop.

Voor wie?
Alle particulieren kunnen gratis 
deelnemen.  Daarnaast ook 
bedrijven met een jaarverbruik 
beperkt tot 50.000 kWh elektrici-
teit in laagspanning en 100.000 
kWh gas.
Bedrijven met een hoger ver-
bruik en hoogspanningsklanten 
kunnen terecht bij de groeps-
aankoop van de Provinciale 
Ontwikkelingsmaatschappij 
(POM) West-Vlaanderen. Deze 
groepsaankoop is echter niet 
gratis.
Heb je geen toegang tot inter-
net, dan helpt de gemeente je 
graag verder.

Op afspraak
Maandag- en vrijdagvoormiddag 
van 8u30 tot 12u00: cel wonen. 
(bureel 2.05, Vanackerestraat 
12)
Woensdag: van 8u30 tot 12u00 
en van 14u00 tot 19u00: dienst 
milieu. (bureel 2.07, Vanackeres-
traat 12)

Tel. 056 43 34 60 of mail naar 
conny.vandendriessche@wevel-
gem.be

Breng je laatste jaarafrekening 
van elektriciteit en aardgas mee, 
zodat we alle gegevens meteen 
bij de hand hebben.

Infonamiddag
Vrijdag 20 december om 14u00 
Lokaal Dienstencentrum
Het Knooppunt 
Gulleheemlaan 20

Breng je eindafrekening mee, 
zodat je je meteen ter plaatse 
kan inschrijven.

Schrijf je in voor de 3de maal 
groepsaankoop groene energie
De provincie West-Vlaanderen organiseerde al twee keer met 
veel succes een groepsaankoop in samenwerking met de ge-
meentebesturen. 
Wil je besparen op je energiefactuur en wil je ook je steentje 
bijdragen tot een beter milieu?  Doe dan mee met deze groeps-
aankoop 100% groene stroom en gas.

In het kort

Hoe verklein jij de 
afvalberg? 
Tip en win! 

Elke Vlaming produceert dagelijks 
gemiddeld 1,5 kg afval. Een 
groot deel daarvan bestaat uit 
verpakkingen. Door kritischer te 
winkelen, kan je dit verpakkings-
afval doen dalen. Ook je porte-
monnee vaart er wel bij, want wie 
kiest voor afvalarme producten 
bespaart makkelijk tot 30% op 
zijn kasticket. 

Tips op je brood
Van 16 t.e.m. 24 november be-
delen 300 West-Vlaamse bakkers 
broodzakken met handige tips 
om afval te vermijden. Wist je 
bijvoorbeeld dat een kip jaarlijks 
50 keukenafval verorbert? En dat 
kraantjeswater drinken niet al-
leen goed is voor het milieu, maar 
ook 50 tot 200 keer goedkoper is 
dan flessenwater? 

Win met jouw tip!
Hoe vermijd jij afval? Post je tip 

van 16 november t.e.m. 16 de-
cember op www.koopminderaf-
val.be en maak kans op één van 
de 20 maandabonnementen voor 
een bio groenten-/fruitpakket, 
één van de 40 familiebezoeken 
aan de boerderij met verwennerij 
of één van de 10 fietstassen uit 
gerecycleerde PET-flessen. 
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Stook slim
Speel op veilig en stook slim! Zo vermijd je onge-
zonde situaties voor jezelf en geurhinder voor de 
buren. Hierbij enkele tips:

• Volg steeds de aanbevelingen van de fabrikant 
voor je kachel.
• Verbrand uitsluitend droog en onbehandeld hout.
• Voor het verwerken van afvalstoffen (vb. ve-
zelplaat, triplex, geverfd hout)  bestaan veilige, 
milieuvriendelijke alternatieven, zoals de selectieve 
huis-aan-huisinzamelingen of het recyclagepark.
• Steek de kachel aan met aanmaakhout of natuur-
lijke aanmaakblokjes. Gebruik geen krantenpapier, 
brandspiritus of paraffineblokjes.
• Laat het vuur vanzelf doven. Sluit de luchttoevoer 
niet af. Zo voorkom je onvolledige verbranding en 
ongezonde stoffen.
• Let op de kleur van de rook. Witte of nauwelijks 
zichtbare rook wijst op een goede verbranding of op 
een nieuwe paus. Donkere rook is een alarmsignaal.
• Bewaar de as in een onbrandbare, gesloten bak. 
Geef dit afval mee met het huisvuil.
• Stook liever niet op mistige, windstille dagen of 
bij een temperatuurinversie, wanneer de onderste 
luchtlagen kouder zijn dan de bovenste. De rook 
wordt dan slecht verdund.
• Laat je schoorsteen minstens één keer per jaar 
door een vakman vegen. 
• Aardappelschillen verbranden is een fabeltje.
• Zorg voor voldoende verse lucht en wees extra 
waakzaam wanneer het KMI waarschuwt voor CO-
vergiftiging.

Meer info en tips? 
www.stookslim.be

Dag van
de natuur 2013
Werkdag in de Bankbeekvallei
Zaterdag 16 november van 9u00 tot 17u00

Help mee voor het knotten van de wilgen in dit 
natuurgebiedje, het verzamelen van de takken en 
opbouwen van een takkenwand. Afspraak in de 
Daalstraat, t.o.v. nr. 63

Voorzie laarzen en werkhandschoenen.
Natuurpunt zorgt voor drankje en picknick, indien 
je vooraf inschrijft. 
(Jozef Bousse: tel. 0476 47 78 31)

Natuurpunt Wevelgem-Menen i.s.m. gemeente

Aanplanten geboortebos
Zondag 17 november van 9u00 tot 12u00

Deze voormiddag wordt traditioneel voorzien 
voor het aanplanten van een geboortebosje.  

Wevelgemse kinderen die geboren zijn tussen 1 
september 2012 en 31 augustus 2013 zijn nu aan 
de beurt. Alle ouders worden persoonlijk uitgeno-
digd, iedereen is welkom.

Gemeente Wevelgem i.s.m. de gezinsbonden 
Wevelgem, Moorsele, Gullegem en Natuurpunt 
Wevelgem-Menen.

In het kort

Hoe knoop 

jij de nieuwe 

restafvalzakken ?
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Interview

Moorsele was voorbestemd voor 
BARt VAn LOO

Bart, je bent Kempe-
naar en woonde vele 
jaren in Antwerpen. 
Wat bracht je eigenlijk 
in Moorsele? 

Als je bij de hond slaapt, 
dan krijg je… Dat zei mijn vader 
toen ik afkwam met een Frans 
lief. Dat is ondertussen meer 
dan vijf jaar geleden en na een 
hele tijd reizen tussen Rijsel en 
Antwerpen, beslisten we om in 
het midden te gaan wonen. En-
fin, het midden bleek Moorsele 
te zijn. Toen we onze huidige 
woonst zagen, gingen we meteen 
door de knieën. Heel exotisch 
hoor. Bij mijn bezoek aan een fri-
tuur nabij het zwembad van We-
velgem sprak ik van ‘Móórseuleu’ 
en niet van ‘Moorsééle’. Er werd 
wat afgelachen, maar ondertus-
sen hoef ik mijn hoofd er maar te 
laten zien en zeggen ze daar van 

‘Ah, een fritje met vol-au-vent, 
zeker’? Ze weten zo wat ik wil. 
Heerlijke vol-au-vent trouwens. 
Ik voel me erg welkom. Van de 
frituuruitbaters over fietsenma-
ker Bart tot boer Willy: iedereen 
is bijzonder vriendelijk.

Je was al eerder te gast 
in OC De Stekke met je 
lezing ‘Als kok in Frank-
rijk’. Herinner je je die 
lezing nog? 

Wees maar zeker en de na-
sleep van de lezing resulteerde 
zelfs in een column in De Stan-
daard. Na de lezing zou ik mijn 
vriendin Coraline oppikken in het 
station van Rijsel. Ik reed wat te 
enthousiast de grensovergang 
Halluin-Rekkem over en werd er 
nogal bruusk tot staan gebracht 
door de douane. Die gooide de 
gevreesde ‘stop stick’ voor mijn 

Auteur Bart Van Loo benadert de Franse 
cultuur al vele jaren via diverse sluip-
wegen. Tijdens conferences en televisie-
optredens in Vlaanderen en Nederland 
vertelt hij op bevlogen wijze over de gas-
tronomie, de literatuur, de erotiek en het 
chanson in Frankrijk. Het boek ‘Chanson: 
een gezongen geschiedenis van Frankrijk’ 
werd een bestseller en sinds hij als com-
pagnon de la route van Karl Vannieuw-
kerke door Frankrijk reisde voor het pro-
gramma ‘God in Frankrijk’, is hij ook bij het 
grote publiek gekend. Sinds enkele maan-
den woont Bart Van Loo in Moorsele. 

wielen en mijn linkerband werd 
aan flarden gereten. Hun zoek-
tocht naar drugs, die ze in mijn 
koffer dachten te vinden, leverde 
enkel dozen vol boeken over de 
Franse cultuur op. Een vrouwelij-
ke douanier ontdooide helemaal 
toen ze de bundel De mooiste 
van Victor Hugo in handen nam. 
Na de vervelende administra-
tieve rompslomp ontspon zich 
een nachtelijk gesprek over de 
krachtige lyriek van de Franse 
schrijver en ik kwam pas om drie 
uur ’s nachts in Rijsel aan. Na en-
kele oneerbare voorstellen in de 
stationsbuurt had Coraline on-
dertussen haar intrek genomen 
in een hotelkamer. Ja, Moorsele. 
Het leek wel voorbestemd! 

Je ontmoette vrij snel 
onze burgemeester? 

Een eerste keer tijdens de 
barbecue voor de nieuwkomers 
in het park. Heel leuke avond 
was dat. De volgende keer stond 
hij naast mij in het zwembad. 
“Dag burgemeester”, zei ik, “al-
les onder controle?”.  Dat had 
hij zeker. Hij trainde voor een 
marathon, zwom als een dolfijn 
en vertelde honderduit over de 
vernieuwing van het zwembad.

Je noemt jezelf een ‘fran-
cofiel’. Wat moeten we 
ons daar bij voorstellen? 

Het was een onorthodoxe 
leerkracht Frans die de kiem 
legde voor wat later ontbolster-
de tot deze fascinatie. Herman 
Geudens praatte over de Franse 
cultuur als was het een door 

conquistadores veroverde schat 
die zomaar voor het grijpen 
lag. Hij gaf me de sleutel van de 
schatkist. Ik duwde die op eigen 
kracht open en voor ik het goed 
besefte, tuimelde ik erin. Je suis 
tombé dedans, zoals Obelix in 
een borrelende, schuimende 
ketel toverdrank. ‘Bart Van Loo, 
de Obelix van de Franse cultuur’, 
schreef auteur Willem van Zadel-
hoff ooit. De waarheid heeft zijn 
rechten: de fysieke overeenkom-
sten met diens vriend Asterix zijn 
treffender. 

Zowat alle filosofische, literaire 
en kunstzinnige (r)evoluties be-
ginnen in Parijs of komen er snel 
naar toe. Frankrijk is voor mij 
de ideale microscoop om mee 
naar het universum te kijken. Als 
je maar lang genoeg kijkt, zie je 
uiteindelijk ook jezelf staan.

Je genoot al ruime 
bekendheid bij velen, 
maar je trip door Frank-
rijk met wielerfanaat 
Karl Vannieuwkerke 
maakte van je een 
echte BV. Welke herin-
neringen bewaar je aan 
dat programma?

Het zintuiglijk genoegen om 
in een DS vervoerd te worden, 
het plezier om met copains on-
derweg te zijn, de gezonde span-
ning om iets te doen wat ik nog 
niet had gedaan en natuurlijk de 
verbazing over al dat schoons 
in een land dat ik nochtans 
goed ken. Maar er valt altijd iets 
nieuws te ontdekken, zoals de 
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Lezing met Bart Van Loo over het 
Franse chanson
Donderdag 28 november om 20u00 in OC De Stekke
Organisatie: Davidsfonds Moorsele i.s.m. Bibliotheek 
Wevelgem.

Alle plaatsen voor de lezing zijn uitverkocht. Voor ver-
dere informatie kun je terecht bij DF-voorzitter Dirk 
Lust (lust.desmet@skynet.be).

Info Bart Van Loo
      www.bartvanloo.info

Pic du Midi op 3000 m hoogte 
waar Karl me de opmerkelijkste 
kus uit het tv-seizoen gaf, of ook 
nog de Calanques bij Marseille 
waar hij een smakelijke bouil-
labaisse voor mij maakte in de 
rotsen met zicht op zee.

Reed je echt zonder 
voorbereiding die Ven-
toux op? 

Ik reed af en toe naar de 
bakker met de fiets, et c’est tout! 
Het was echt de uitdaging om te 
zien hoever je ongetraind kunt 
geraken. Ik ben er heel traag 
aan begonnen. Karl vertelde me 
naderhand dat hij toen dacht 
dat het nooit zou lukken, maar 
het was opzet: een klein verzet, 
erg langzaam, regelmatig tempo, 
niet forceren. Twee keer ben ik 
– ter hoogte van het verdoemde 
Chalet Renard – moeten afstap-
pen met krampen. Nu ja afstap-
pen, ik kon mijn benen niet meer 
plooien, een lange kramp liep 
van teen tot kont, en ik zat vast 

in klikpedalen dus ik viel gewoon 
om. Ik kreeg anti-oxydanten, een 
kleine massage van Jan Janssen 
en toen ben ik helemaal naar 
boven gereden. De productie zei 
dat ik me niet zo moest pijnigen, 
maar ik wou het echt doen, ik 
wou geen valse montage – al had 
dat makkelijk gekund natuurlijk. 
Het was een overwinning op 
mezelf.
 
Je was onlangs te gast 
met je goede vriend 
Frank Mercelis in de 
studio van Radio Rou-
baix op de Wevelgemse 
braderie. Frank is in 
Wevelgem goed gekend 
als charmante zanger 
van ‘Eddy et les Vedet-
tes’. Jullie gaan volgend 
jaar samen op tour-
nee… ?

Ik zag ‘Eddy et les Vedettes’ 
één keer en ik wist: met die gas-
ten moet ik ooit samenwerken. 
En kijk, het is zover. Vijf jonge 

gasten zijn het, strak in het pak, 
onder de veertig. Zelf ben ik met 
mijn veertig de oudste. Zeg nooit 
meer dat het chanson enkel een 
zaak is van mensen die vóór het 
Concilie zijn geboren! De premi-
ère is in januari. Ik kijk er naar 
uit. Mijn verhalen en hun muziek: 
spannend om te zien wat die 
kruisbestuiving gaat geven.

Je bent binnenkort weer 
te gast in De Stekke. 
Wat mogen we verwach-
ten op je conference? 

Een vurig pleidooi voor het 
chanson. Een muzikale slalom 
door de Franse geschiedenis. 
Een zoektocht naar de ziel van 
het chanson, met de bereidwil-
lige medewerking van Jacques 
Brel, Charles Aznavour, Joe Das-
sin, Edith Piaf, Claude François, 
Georges Brassens, Jacques 
Dutronc en vele anderen. Gelar-
deerd met muziek. Meezingen 
is toegestaan. Ik zie het boven-
dien als een kennismaking met 

de gemeente. Ik hoop dat de 
frituuruitbaters, de burgemees-
ter en ook boer Willy komen. 
En natuurlijk alle mensen die ik 
nog niet persoonlijk ken. Mijn 
vriendin komt mee om boeken 
en cd’s te verkopen. Het wordt 
dus ook voor haar een manier 
om mensen te leren kennen én 
om haar Nederlands te oefenen. 
Kortom, een groot buurtfestijn: 
muziek en verhalen, nabuur-
schap en vriendschap! 

Het is wellicht een ver-
velende vraag die altijd 
weer terugkomt, maar 
als je één lied mag noe-
men…. Het allermooiste 
Franse chanson ooit… ?

Non, je n’ai rien oublié van 
Aznavour, die je de troubadour 
van het verleden zou kunnen 
noemen. Dit schitterende en 
godzijdank langgerekte lied geeft 
je het gevoel dat het alleen al 
voor de herinneringen de moeite 
waard is om voluit te leven.

©
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DE BOEKEnBEURS In WEVELgEM
Nog tot 11 november loopt in Antwerpen de jaarlijkse Boekenbeurs, het grootste 
boekenfestijn van Vlaanderen en één van belangrijkste boekenbeurzen in Europa. Wie dat 
wil, kan met de bibliotheekbus mee naar Antwerp Expo. Maar ook in eigen gemeente 
valt veel boekennieuws te rapen en komen schrijvers op bezoek. Zowel uit eigen gemeente 
als uit het buitenland!

5 nov.
dinsdag
Met de bibliotheekbus 
naar de Boekenbeurs

Ook dit jaar organiseert de biblio-
theek een busreis naar de Boeken-
beurs in Antwerpen. Iedereen kan 
meereizen. 
Ongeveer honderd stands van uit-
gevers en boekhandels staan paraat 
met zo’n 60.000 titels. Tientallen au-
teurs signeren hun boeken of geven 
lezingen in de themazalen.

Vertrek om 10u00 aan de parkeer-
plaats zwembad, thuiskomst rond 
17u30.
Deelnameprijs: 10 euro (= busver-
voer + toegang Boekenbeurs). Het 
aantal plaatsen is beperkt, vooraf 
inschrijven is verplicht (aan de balie 
van de bib, tel. 056 43 35 40 of bi-
bliotheek@wevelgem.be)

6 nov.
woensdag
Britse bestsellerauteur 
Santa Montefiore 
te gast

De heerlijke romantische boeken 
van Santa Montefiore (o.m. De 
Franse tuinman) zijn niet uit de 
bestsellerslijsten weg te denken. De 
Britse schrijfster is de koningin van 
het romantische genre. In haar frisse 
stijl neemt ze de lezer mee naar exo-
tische locaties waar de hartstocht 
hoogtij viert. 
Standaard Boekhandel Wevelgem 
nodigt iedereen uit voor een exclu-
sieve avond met de schrijfster. Ze 
stelt haar nieuwste boek Het gouden 
licht voor in de Salons Cortina in 
Wevelgem. Na een interview over 
haar werk is er een signeersessie en 
mogelijkheid tot napraten. 
Een buitenkansje om een schrijfster 
met internationale allure in levenden 
lijve te ontmoeten!

Aanvang om 20u00 in Salons Cortina 
(Lauwestraat). 
Deelnameprijs: 10 euro (12 euro aan 
de deur). Info en inschrijvingen in De 
Standaard Boekhandel (Grote Markt 
5) of via sb.wevelgem@standaard-
boekhandel.be

13 nov. 

woensdag
Lezing met 
Martine Prenen

Televisiepresentatrice Martine Pre-
nen volgde een opleiding tot gezond-
heidscoach aan de Levensschool in 
Tongerlo. De vele ideeën die ze er 
opdeed, inspireerden haar voor haar 
boek Live, Love & Laugh. Het popu-
laire lifestyleboek staat boordevol 
tips en inspiratie voor mensen van 7 
tot 77 jaar.
Op 13 november vertelt ze vurig 
over alles wat ze belangrijk vindt in 
een leven in balans: goed eten, lol 
maken, liefhebben, bewust opvoe-
den, gezond genieten, energiek 
bewegen en natuurlijk genezen. 
Het wordt een feel good-lezing voor 
iedereen.

Aanvang om 20u15 in CC Gulden-
berg - kaarten kosten 5 euro en zijn 
te koop in het cultuurcentrum en de 
bibliotheek (lezing in het kader van 
Avondklok).
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“Noordwaarts”
Bert Dombrechts verzorgt de illustraties 
in dit hilarisch reisverhaal.

Moorseelse pinguins
Begin oktober verscheen “Noordwaarts” 
in de boekhandel. Geschreven door Aart 
De Zitter. Het boek werd rijkelijk voorzien 
van illustraties van Bert Dombrechts uit 
Moorsele. 

“Noordwaarts” is een hilarisch reisverhaal, 
verteld door Puk, pinguïn, schrijver en 
schepper van chaos. Over hoe gewoontes 
in een land vreemd overkomen voor een 
buitenstaander.

“De pinguïn-familie Pingo woont op de 
Zuidpool. Op een dag neemt pa Pako een 
besluit: ze verhuizen naar de Noordpool. 
Op de Zuidpool is het veel te druk! Vliegen 
gaat niet, dus koopt het gezin een pingo-
biel. Maar telkens als het gezin onderweg 
halt houdt om een ijsje te kopen, gebeuren 
er vreemde dingen. Overal waar ze langs-
komen, werkt broer Puk zich in nesten. Wel 
handig voor een reisverhalenschrijver als 
Puk. Want met dit boek wil hij beroemd 
worden… ”

Korte bio
Bert Dombrecht werd in 1978 geboren in 
Brugge, en woont en werkt in Moorsele. 
Hij studeerde Grafische Vormgeving en 

Animatiefilm in Gent en ontdekte tijdens 
de lessen illustratie van Carll Cneut de 
passie voor boeken en illustratie. In 2007 
verscheen zijn eerste prentenboek “In het 
donker”. Zijn boeken zijn reeds vertaald in 
Deens, Zweeds, Chinees en Koreaans.

Details van het boek
“Noordwaarts”
Aart De Zitter
illustraties van Bert Dombrecht

Verschenen: 1 oktober 2013
Adviesprijs: € 14,50

Wevelgemse auteurs 
op de boekenbeurs
Bart Van Loo
ma 11 november: 
auteurspodium (11u. - 11u30)
signeersessie stand 401 (13u00 - 14u00)
signeersessie stand 430 (14u00 - 15u30)

Bert Dombrecht
za 9 november: signeersessie stand 215 
(10u30 – 13u30)
ma 11 november: 
auteurspodium (11u30 – 12u15)
signeersessie stand 215 (14u00 – 17u00)

Eveline Vanhaverbeke 
zo 3 november: signeersessie stand 120 
(15u00 – 16u00)

Koen D’haene
vr 1 november: signeersessie stand 215 
(10u30 – 13u30)
zo 3 november: signeersessie stand 215 
(14u00 – 17u00)

Nieuw 
boek van 
Philip Hoorne

In 2004 schreef de Wevelgemse dich-
ter Philip Hoorne zijn eerste recensie 
op zijn blog ‘Poëzierapport’. Andere 
recensenten sloten zich bij hem aan 
en ‘Poëzierapport’ groeide snel uit 
tot een belangrijke referentiebron 
voor poëzieliefhebbers in Vlaande-
ren en Nederland. Tot de subsidie-
kraan werd dichtgedraaid en Hoorne 
zijn blog ‘opblies’. 

Hij verzamelde de beste recensies 
nu in het boek Dansen tot na slui-
tingstijd (uitgeverij Van Gennep).
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Woonzorgproject MO² zuurstof voor Moorsele

Het project wil via een vernieuwend part-
nerschap de dienstverlening terug dichter 
bij de bevolking  brengen en de algemene 
levenskwaliteit in Moorsele verbeteren 
voor alle Moorselenaars met bijzondere 
aandacht voor de kwetsbare inwoners.

“MO² - zuurstof voor Moorsele” is een woon-
zorgproject dat goedgekeurd werd door 
de provincie West-Vlaanderen. Het project 
werd ingediend door het OCMW Wevelgem 
in nauwe samenwerking met de gemeente, 
het woonzorgcentrum Sint Jozef, de sociale 
huisvestingsmaatschappij De Vlashaard, de 
lokale politie Grensleie, het netwerk geeste-
lijke gezondheidszorg en vzw Den Achtkanter 
(organisatie voor personen met een verstan-
delijke beperking).

Op 1 oktober ging het project van start met 
een aantal concrete acties:
· Restaurantfunctie: Moorselenaars die 

moeite hebben om zelf een maaltijd te 
bereiden of die zich eenzaam voelen, kunnen 
’s middags en ’s avonds in het Woonzorgcen-
trum Sint Jozef een maaltijd nuttigen.
· Ontmoetingsruimte: In het Woonzorg-
centrum Sint Jozef wordt er dagelijks tussen 
9u00 en 19u00 een ruimte ter beschikking 
gesteld. Deze ruimte moet een stimulans 
bieden aan Moorselenaars om terug deel te 
nemen aan het sociale leven in Moorsele. 
In de ontmoetingsruimte worden de krant, 
enkele spelen en tv ter beschikking gesteld.
· Zitdag Dienst Thuiszorg: In het Woonzorg-
centrum Sint Jozef zal de Dienst Thuiszorg 
van het OCMW een wekelijks zituur houden 
op donderdag van 9u00 -10u00. Moorsele-
naars en hun mantelzorgers kunnen er gratis 
terecht voor informatie over alle thuiszorg-
mogelijkheden, tegemoetkomingen en voor-
delen aan zorgbehoevende personen.
Daarnaast is het de bedoeling om gaande-
weg noden van de Moorselenaars en lacunes 
op het vlak van wonen, zorg en welzijn nog 
specifieker in kaart te brengen en samen te 
zoeken naar oplossingen.

Door het uitbouwen van een woonzorgpart-
nerschap op maat van Moorsele kan er ge-
streefd worden naar garantie en continuïteit 
op het vlak van wonen, zorg en welzijn.

Info
Contactgegevens voor het gebruik van de 
restaurantfunctie, ontmoetingsruimte:
De Dienst Thuiszorg
Deken Jonckheerestraat 9, Wevelgem
Tel. 056 43 55 00
thuiszorg@ocmwwevelgem.be

Wij zoeken vrijwilligers 
voor de cafetaria
van het woon- en zorgcentrum 
‘Elckerlyc’

Het woon- en zorgcentrum ‘ Elckerlyc’ 
heeft een goed werkend cafetaria waar 
iedereen dagelijks welkom is van 10u00 
tot 11u30 en van 14u00 tot 17u00 (enkel 
op maandagvoormiddag gesloten).

De cafetaria is dan ook uitgegroeid tot een 
zeer belangrijke ontmoetingsplaats voor 
bewoners, families en andere bezoekers.

Het onthaal en de uitbating worden verzorgd 
door een equipe van twaalf enthousiaste vrij-
willigers, die ervoor zorgen dat elke dag van 
het jaar van deze uitstekende dienstverlening 
kan genoten worden.

Om de continuïteit te kunnen verzekeren 
zoeken wij nog een paar mensen die zich 
geroepen voelen om deze equipe te komen 
versterken.

Op dit ogenblik zoeken wij iemand om weke-
lijks op dinsdagnamiddag te bestellen.

Binnen enkele maanden, als het diensten-
centrum in werking zal treden, zullen ook 
mensen gezocht worden om over de middag 
te bestellen.

Wij vragen jouw inzet en jouw tijd.
Wij verzekeren je een grote voldoening en 
onze hoogste waardering.

Wie interesse heeft kan contact opnemen 
met Evelyn Vanneste, verantwoordelijke van 
de vrijwilligerswerking, tel. 056 43 55 20.

Kaartingen Woonzorgcentra
Gemeentelijke ouderenraad 2013

LDC Het Knooppunt: maandag 4 november 
WZC Ter Mote: donderdag 14 november
WZC Sint-Jozef: vrijdag 22 november

Er is koffie vanaf 14u00. Vanaf 14u30 kan 
er samen met de bewoners gekaart of een 
gezelschapsspel gespeeld worden

In het kort
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Woonzorgcentrum Ter 
Mote verhuist

Op woensdag 23 oktober 2013 verhuisden 
alle bewoners van woonzorgcentrum Ter 
Mote naar het gloednieuw woonzorgcen-
trum Elckerlyc. 

Waarom?
De infrastructuur in Ter Mote voldeed niet 
meer aan wat bewoners en overheden van 
een woonzorgcentrum verwachten. Ter Mote 
werd geopend in 1975 voor valide bewoners 
met een minimum aan ondersteuning in de 
zorg. Het huidig publiek bestaat voorname-
lijk uit mensen met een hoge zorgbehoefte. 
Zowel de zorgbehoefte van de bewoners als 
de specifieke benadering vereisen een aan-
gepast gebouw en inrichting, ook ondersteu-
nend aan de thuiszorg (dienstencentrum). 

Waaruit bestaat het nieuwe gebouw?
· Het Zuiderhuis: dertig woongelegenheden 
vast verblijf en één kort verblijf voor mensen 
die aan dementie lijden
· Het Noorderhuis: dertig woongelegenhe-
den vast verblijf en twee kortverblijven voor 
bejaarde mensen met een fysieke zorgbe-
hoefte 
· Een dienstencentrum: met allerlei dien-
sten en activiteiten voor zestigplussers, dat in 
de loop van 2014 operationeel wordt.

Elckerlyc?
Elckerlyc zou vandaag vertaald worden als 
‘elk mens’ of ‘voor iedereen’. 
Dit betekent dat het woonzorgcentrum 

open staat voor elke burger van Wevelgem, 
ongeacht de afkomst, de overtuiging of de 
eigenheid. Elckerlyc is ook een toneelstuk uit 
de vijftiende eeuw. Het stuk gaat over een 
pelgrimstocht naar het einde van het leven, 
waarbij het hoofdpersonage vergezeld wordt 
door verschillende andere personages, die 
waarden als vriendschap, volharding, kennis, 
schoonheid en wijsheid vertegenwoordigen. 
Wij willen proberen al die waarden te ontdek-
ken bij de bewoners, te ontwikkelen en uit te 
dragen bij de medewerkers. Ook ons logo wil 
de kracht van menselijk samenzijn en samen-
werken uitdrukken. 

Waar?
Elckerlycplein 1 in Wevelgem (gelegen tussen 
Artoisstraat en Parkstraat). De hoofdingang is 
te bereiken via de Artoisstraat.

Info
Tel. 056 43 55 20
www.ocmwwevelgem.be
 

Week van de smaak 
in teken van water en vuur

In de week van 18-22 november plannen 
wij in Het Gulle Heem verschillende acti-
viteiten in het kader van de week van de 
smaak. Het centrum voor ouderenzorg en 
thuiszorg Het Gulle Heem doet mee!

Zowel bezoekers van het dienstencentrum en 
het restaurant/cafetaria, als de bewoners van 
het rusthuis, de serviceflats en de aanleun-

woningen, kunnen deelnemen. En ja: jij ook 
kan participeren.

De hele week wordt de menuplanning 
aangepast aan het thema van de week van 
de smaak: water en vuur. Alle (jong)senio-
ren kunnen – zoals altijd – in het restaurant 
komen eten. 

Op dinsdag 19 november is er een activiteit 
voor het publiek. Koffiebrander & Barista 
Patrick Hanssens van Grootmoeders Koffie 
neemt je dan graag mee in de boeiende 
wereld van het ambachtelijke koffiebranden. 
Hoe maak je zelf een heerlijke cappuccino, 
latte macchiato. Een likeurtje of kruiden als 
extraatje? Iedereen is welkom. 

Op donderdag 21 november is er om 18u30
een spetterende vuuravond waarop iedereen 
welkom is!
Het vuurwerk, de vuurkorven en de drijvende 
kaarsjes zetten de toeschouwers figuurlijk in 
vuur en vlam! Iedereen, jong en oud, is gratis 
en van harte welkom in de Gulleheemlaan 20 
te Gullegem. 
Ter plaatse worden er tegen democratische 
prijzen passende hapjes en drankjes ver-
kocht, zowel binnen als buiten.

Info en inschrijven
Inschrijven aan de balie van het centrum of 
via tel. 056 43 20 80
Prijs: 7 € (demonstratie, koffiebereiding en 
proeverij inbegrepen.)
De demonstratie gaat door om 15u00 in Het 
Gulle Heem (Gulleheemlaan 20, Gullegem).

In het kort
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ELISE MAES
UIt MOORSELE, In nICARAgUA

Hallo! Ik ben Elise Maes (15) uit Moorsele. De laatste week van augus-
tus heb ik iets heel unieks meegemaakt. Ik had het geluk om op in-
leefreis te mogen gaan met Damiaanactie naar Nicaragua, het armste 
land van Midden-Amerika. Samen met 2 andere meisjes en 3 leer-
krachten vertrok ik op 25 augustus richting het land van de meren en 
vulkanen… Een hele week lang volgden we dokter Toon die al bijna 30 
jaar in Nicaragua werkt. We hebben met onze eigen ogen gezien hoe 
Damiaanactie hier de strijd tegen berglepra en tuberculose aanpakt. 
De eerste dagen van onze inleefreis stonden er veel huisbezoeken aan 
tuberculosepatiënten op ons programma. Hierdoor kwamen we oog 
in oog te staan met de armoede en de verschrikkelijke gevolgen die 
de ziekte tuberculose met zich meebrengt. Dat waren vooral con-
fronterende momenten waar ik het soms wel even moeilijk mee had. 
Maar de mensen geven de moed niet op! Het optimisme van deze 
doorzetters die ondanks hun ziekte niet opgeven en kunnen genezen 
dankzij Damiaanactie, maakte mij gelukkig. Damiaanactie geneest ze 
niet alleen, ze ondersteunt ze ook na hun ziekte om de draad van hun 
leven weer op te nemen.

Later in de week maakten we een ‘Feria de Salud’ ofwel gezondheids-
kermis mee. Dat is een plaats waar alle gewonde en zieke mensen 
naartoe komen om een dokter te kunnen raadplegen. Ze komen vaak 
van heel ver te voet of te paard door het bergachtige binnenland van 
Nicaragua. Verdachte gevallen van berglepra worden doorgestuurd 
naar de dokters van Damiaanactie. 

Voor mij was het hoogtepunt van deze onvergetelijke week de ont-
moeting met Yorlène (8). Zij was dit jaar het gezicht van de campagne 
van Damiaanactie. Twee jaar geleden kreeg Yorlène berglepra, een 
ziekte die heel vaak voorkomt in de bergen van Nicaragua. Daardoor 
kreeg ze verschrikkelijke wonden op haar wangen en kon ze niet meer 
naar school gaan. Gelukkig ontmoette Yorlène mensen van Damiaan-
actie en kon ze zo genezen. Nu straalt ze weer en gaat terug naar 
school. Wij hebben haar schooltje bezocht en zijn ook bij haar huisje 

In augustus trok Elise Maes uit Moorsele 
naar Nicaragua in het kader van de 
Damiaanactie. Elise verraste de kinde-
ren met ballonnen van Wevelgem. Zij 
bracht alvast verslag voor ons uit over 
haar onvergetelijke reis.

geweest. Ik heb bijzonder veel bewondering voor deze straffe meid 
die nog zo jong is en al zoveel heeft meegemaakt…

Het waren harde confrontaties met deze twee verschrikkelijke ziektes, 
maar het was zo mooi om te zien wat Damiaanactie hier doet voor de 
mensen. Een ongelofelijke ervaring die ik nooit zal vergeten!

Verslag uit ...
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Infrastructuurwerken 
uitbreiding bedrijven-
terrein Wevelgem-Zuid 
van start

Infrastructuurwerken uitbreiding bedrij-
venterrein Wevelgem-Zuid van start
De uitbreiding van het bedrijventerrein 
door Leiedal is goed voor 3.5ha nieuwe 
bedrijfsgrond en is gelegen tussen de 
Tramstraat en de Leie.  De grens van de 
bedrijfspercelen wordt gevormd door de 
Moraviestraat.  Een aanpalend bedrijf 
toont alvast interesse in een perceel van 
ca. 2 ha. De resterende bedrijfsgrond, ca. 
1,5 ha, is bestemd voor watergebonden 
activiteiten.

Het archeologisch onderzoek op het ter-
rein is beëindigd.  De vondsten zijn niet 
gering: Romeins materiaal, waterputten, 
greppels, plattegrond van een Romeinse 
woning, overblijfselen van WO I, zelfs pot-
jes uit de bronstijd.

Dit betekent meteen ook dat de infrastruc-
tuurwerken kunnen uitgevoerd worden.
In oktober startte  aannemer Penninck uit 
Roeselare met de werken.  

Enerzijds wordt de Zuidstraat verlengd 
tot aan de Moraviestraat. Door middel 
van paaltjes is er geen gemotoriseerd 
verkeer mogelijk vanaf de industriezone 
(Zuidstraat) richting Moraviestraat.  Enkel 
in noodgevallen of bij calamiteiten kunnen 
de paaltjes door de betrokken hulpdien-
sten weggenomen worden.

Anderzijds wordt er aan de overkant van 
de Moraviestraat een vrij omvangrijke 
zone met groen en waterbekkens aan-
gelegd die het bedrijventerrein bufferen 
ten opzichte van de open omgeving. Door 
de werken wordt de trage weg tijdelijk 
onderbroken maar deze komt terug en in 
veel betere staat.

Openbaar on-
derzoek RUP 
Karrestraat 
infovergadering op woensdag 13 
november 

Wevelgem maakt via het vastleggen van 
gemeentelijke RUPs (Ruimtelijke Uitvoe-
ringsplannen) werk van een goede ruim-
telijke ordening. Op de gemeenteraad 
van 11 oktober werd het RUP Karrestraat 
voorlopig vastgesteld. 
Dit ruimtelijk uitvoeringsplan bevat vol-
gende elementen:

• De herbestemming van de vroegere be-
drijfssite Swann naar een woonproject
• Het mogelijk maken van wooninbreidings-
projecten en verweving van lokale functies in 
de nabije omgeving van de Karrestraat
• De opmaak van een flexibel en strategisch 
uitvoeringsplan, waarbij enkel de essentiële 
en beeldbepalende ruimtelijke elementen 
verordenend worden vastgelegd. 

Er volgt nu een openbaar onderzoek dat 
loopt van 29 oktober 2013 tot 28 december 
2013. In dit kader wordt op 13 november 
2013 om 20u00 in OC De Stekke, Sint Maar-
tensplein 1 in Moorsele, een infovergadering 

georganiseerd voor de ruime bevolking. Het 
RUP zal op deze infovergadering uitvoerig 
worden toegelicht. Wie aan deze infovergade-
ring wil deelnemen, schrijft zich best in door 
een mail te sturen naar stedenbouw@wevel-
gem.be of te bellen naar tel. 056 433 445. 

Het ontwerp van RUP ligt verder voor ieder-
een ter inzage in het gemeentehuis bij de 
dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw, 
Administratief Centrum, Vanckerestraat 12, 
2e verdieping,  van 28 oktober tot 27 decem-
ber, iedere werkdag van 8u30 tot 12u00 en 
ook op woensdagnamiddag van 14u00 tot 
19u00. Gedurende het openbaar onderzoek 
vind je de plannen ook op de gemeentelijke 
website www.wevelgem.be/RUP.

Al wie omtrent deze plannen bezwaren of 
opmerkingen heeft moet die schriftelijk met 
aangetekend schrijven of tegen ontvangst-
bewijs richten aan de voorzitter van de 
Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke 
Ordening (GECORO), p.a. Vanackerestraat 
12, 8560 Wevelgem, uiterlijk op 27 december 
2013 om 9u00. 

Info 
Info en het RUP zelf zijn te vinden op onze 
website: www.wevelgem.be/RUP of bij de 
dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw, 
Administratief Centrum, 2de verdieping, 
Vanckerestraat 12, 8560 Wevelgem.

In het kort
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GECORO wordt 
opnieuw 
samengesteld
2de oproep

De gemeente Wevelgem beschikt nog 
niet over voldoende kandidaten des-
kundigen en plaatsvervanger voor de 
Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke 
Ordening (GECORO). Misschien wil jij lid 
worden van deze commissie?

Heb jij voeling met wat in de gemeente 
Wevelgem leeft? Ben je voldoende 
onafhankelijk, zowel van politiek als van 
drukkingsgroepen? Ben je vertrouwd met 
ruimtelijke ordening en heb je zicht op 
ruimtelijke planningsprocessen (structuur-
plannen en ruimtelijke uitvoeringsplan-
nen) en voldoende beschikbaar om ambte-
lijke rapporten op een korte termijn door 
te nemen om je een inhoudelijk beeld 
te vormen van een bepaalde ruimtelijke 
problematiek? Ben je bereid hierover te 
vergaderen om tot een advies te komen? 
Dit alles binnen het kader van ruimtelijke 
ordening, huisvesting of mobiliteit? Dan 
ben je een geschikte kandidaat om in de 
GECORO te zetelen. 
Jezelf kandidaat stellen kan tot 6 decem-
ber 2013. De kandidaatstelling moet 
voldoende gemotiveerd worden.

De gemeente Wevelgem moet bij de sa-
menstelling een juiste man/vrouw verhou-
ding nastreven. Daarom doen we expliciet 
de oproep aan vrouwelijke kandidaten om 
hun kandidatuur in te dienen. 
Kandidaten die tijdens de eerste oproep 
hun kandidatuur indienden moeten dit op-
nieuw doen. Gemeenteraadsleden kunnen 
zich geen kandidaat stellen.

Info en inschrijven
College van Burgemeester en Schepenen 
van de gemeente Wevelgem 
Vanackerestraat 16
8560 Wevelgem

In het kort

Stedenbouw-
kundige veror-
dening goed-
gekeurd
Vrijstelling voor bepaalde werken en 
voorzien groenzones nieuwe verkave-
lingen

Sinds 21 oktober 2013 is de gemeentelijke 
stedenbouwkundige verordening van 
kracht. Deze neemt enerzijds de vrijstellin-
gen voor bepaalde werken zoals voorzien 
door de Vlaamse overheid in het vrijstel-
lingenbesluit over en regelt daarnaast ook 
het voorzien van groenzones in nieuwe 
verkavelingen.

Door de nieuwe Wevelgemse steden-
bouwkundige verordening worden voor 
het ganse grondgebied in welbepaalde 
gevallen onderhoudswerken, het verhar-
den, verbouwen of bouwen niet langer 
vergunningsplichtig. 

Enkele voorbeelden van vrijgestelde 
handelingen zijn 
• bepaalde functiewijzigingen van het 
gebouw
• onderhoudswerken
• het plaatsen van afsluitingen tot 2 meter 
hoog in de zij- en achtertuin, 

• de aanleg in bepaalde gevallen van een 
siervijver, terras, zwembad van maximaal 
80 m² in de zij- en achtertuin
• het optrekken onder bepaalde voor-
waarden van een tuinhuis, carport, serre, 
vrijstaande garage tot 40m² in de zij- of 
achtertuin, 
• kleine reliëfwijzigingen, gebruikelijke on-
dergrondse constructies zoals een regen-
waterput, bepaalde kleine tuinconstructies 
binnen een straal van 30 meter rond de 
woning, bepaalde tijdelijke constructies en 
slopingswerken… . 

Let wel: het blijft belangrijk dat in elk geval 
inwoners met vragen omtrent bouwen en 
verbouwen, zich altijd informeren aan het 
loket stedenbouw.

De stedenbouwkundige verordening legt 
daarnaast voor bepaalde verkavelingen 
ook de verplichting op om een groenzone 
te realiseren van 45m² per gerealiseerde 
wooneenheid. 

Info
Administratief Centrum
Vanackerestraat 12
tel. 056 433 487
stedenbouw@wevelgem.be 
De gemeentelijke verordening, het vrijstel-
lingenbesluit, de toelichting en brochure 
bij dit besluit vind je op onze website: 
www.wevelgem.be/stedenbouw 
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FRA LUCCA 
En ACHIEL 
VAnWALLEgHEM  
twee ‘compagnons 
de route’ exposeren 
in gullegem

Hoe komt het dat jullie pas op latere leeftijd zelf 
werk begonnen maken?
Luc: De passie voor kunst was er steeds, maar onze drukke beroeps-
bezigheden waren een spelbreker. Achiel had een schildersbedrijf in 
Wevelgem en ik ben interieurarchitect. Als klein manneke was ik al be-
zig met beeldjes en decoratieve voorwerpen te maken en dat wilde ik 
opnieuw opnemen. Zelf dingen bedenken en met mijn eigen handen 
maken. Toen ik vijftig werd, heb ik daarom bewust de keuze gemaakt 
om tijd te maken voor mijn eigen werk. Ik gaf er mijn duiken voor op 
en ging les keramiek volgen bij Johan Laperre aan de Academie hier in 
Wevelgem.

Achiel: Bij mij heeft die voorliefde voor kunst er ook altijd ingezeten. 
Als zeventienjarige maakte ik al kleine schilderwerkjes. Ik volgde een 
technische opleiding schilderen. We mochten toen nog zelf affiches 
schilderen voor films en zo, ik vond dat toen al fantastisch om te doen. 
Ik verkocht mijn bedrijf 4 jaar geleden en zo kreeg ik tijd om mijn oude 
passie weer op te nemen. Ik bezoek sowieso veel tentoonstellingen, 
werkte mee aan De Drempel en ik heb me goed gedocumenteerd 
voordat ik begon. Maar ik volgde geen opleiding, ik schilder helemaal 
uit mezelf. Nu ben ik er twee dagen per week mee bezig.

Waaruit halen jullie inspiratie?
Luc: Architectuur en vormen fascineren mij. Mensen zien vaak de 
schoonheid niet meer van eenvoudige, alledaagse zaken. Die pure 
vormen tracht ik te tonen in mijn werk. Kijk bijvoorbeeld naar dit 
beeldje (Luc toont een gestileerd beeldje van een bisschop - zie foto 
boven). Vooral de vorm van de mijter vond ik prachtig en ook het 
kruis vind ik een hele mooie, sterke vorm. Het beeldje heeft niets met 
religie te maken. Mijn werk is niet conceptueel, er zit geen expliciete 
boodschap achter. Het gaat puur om vorm. Ik wil mensen opnieuw 
leren kijken naar het kleine, hun focus verleggen. Als je bijvoorbeeld in 
België rondrijdt, zie je een opbod aan alle mogelijke stijlen en huizen. 
Als globaal beeld vind ik dat verschrikkelijk lelijk, die chaos van archi-
tectuur. 

Interview

Wevelgemnaars Fra Lucca (Luc 
Deboucqoy) en Achiel Vanwalleghem 
leerden elkaar 30 jaar geleden kennen. 
Ze zaten beiden in de interieurhandel, 
bedachten samen kunstparcours De 
Drempel en eind november opent hun 
tentoonstelling in OC de Cerf. Kunst is 
al heel lang een gezamenlijke passie, 
maar hun eigen werk is eigenlijk nog vrij 
pril. 

Achiel VanwalleghemFra Lucca
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Je moet eigenlijk met een paardenbril huis per huis bekijken om er-
gens schoonheid terug te vinden. 

Achiel: Ik ben nog veel meer zoekende dan Luc (lacht). Ik probeer op 
dit moment erg veel dingen, zonder me vast te pinnen. Vlakken, kop-
pen, landschappen het kan allemaal. Maar één ding is zeker: kleuren 
zijn zeer belangrijk voor mij. Dat zal wel iets te maken hebben met 
het schildersbedrijf dat ik jaren had. Ik zie mezelf zeker nog niet als 
kunstenaar, maar ik haal wel veel inspiratie uit het werk van andere 
kunstenaars. Roger Raveel vind ik fantastisch, ik kan uren naar zijn 
werken kijken. Ook de  Cobrakunstenaars zijn een lichtend voorbeeld. 
(De Cobra-beweging ontstond na de Tweede Wereldoorlog en was een 
reactie tegen de kille academisme, intellectualistische kunst. Kunst 
was voor hen een spontane actie met een verheerlijking van een pure 
en instinctieve kunstbenadering - red.) 
Ik ben zelf niet geschoold als kunstenaar en mijn werk komt uit 
mezelf. Het is telkens een soort ‘bevlieging’, geen werktuigelijk proces. 
Iemand had een tijdje geleden interesse in één van mijn werken, 
maar dat was al verkocht. Ik had toen de euvele moed om dat werk te 
proberen reproduceren. Ik moest al snel constateren dat het nieuwe 
werk helemaal niet de energie had van het eerste, dat je een werk niet 
gewoon even kan herdoen. Dat was een belangrijke les. Een ander 
belangrijk inzicht was dat ik echt voor mezelf wil schilderen en niet om 
iemand anders te plezieren. 

Luc: Dat vind ik ook zeer belangrijk. Je moet zelf iets in je eigen hoofd 
ontwikkelen. In alle vrijheid, zonder gestuurd te worden. Een kun-
stenaar die in opdracht werkt, dat is voor mij een tegenstelling. Dat 
wringt bij mij, ik zou het in elk geval niet kunnen.

Wat willen jullie het publiek aanreiken in de Cerf?
Luc: Voor ons is het zeer belangrijk dat we onze werken kunnen tonen 
aan de mensen. We zijn zeer benieuwd naar de reacties. We tonen 
bijna alleen nieuwe werken. In mijn werk evolueer ik steeds meer naar 
strakkere lijnen, minder franjes en meer pure vorm. 

Achiel: Ik kijk ook erg uit naar de tentoonstelling en ben nog volop 
aan het schilderen. We gebruiken elk een ander medium en leg-
gen andere accenten, maar hebben beiden een abstract-figuratieve 
aanpak. We zijn nog volop aan het zoeken hoe we ze gaan presente-
ren, maar we willen er in elk geval een belevenis van maken voor de 
mensen.

Wat zijn jullie toekomstplannen?
Achiel: Ik droom van een eigen ruimte waar ik mijn eigen werk per-
manent kan tentoonstellen. Het is belangrijk voor mij dat mijn werk 
gezien kan worden door de mensen. Dat het functioneel is en niet 
gewoon op zolder staat.

Luc: Ik heb het geluk dat ik de ontvangstruimte voor mijn klanten kan 
inkleden met mijn werken. Uiteindelijk is de bedoeling om daar een 
echte galerie van te maken.

geen plannen meer met jullie tweejaarlijkse 
kunstparcours De Drempel?
Luc: De eerste editie organiseerden Achiel en ik 21 jaar geleden. Het 
idee was toen echt nieuw. We wilden iets creatief doen om de lokale 
zelfstandigen te ondersteunen. Het begon als een soort opendeurdag 
met allerhande extra activiteiten in bedrijven die in de interieur- of 
bouwsector zaten. Vanaf de derde editie focusten we ons exclusief op 
kunst. Handel en kunst werden bijeengebracht op speciale locaties en 
het groeide uit tot een zeer succesvol kunstparcours door Wevelgem. 
Bij laatste editie in 2011 hadden we een 40-tal kunstenaars op 12 
locaties, een kunstprijs en heel wat bezoekers van ver buiten Wevel-
gem. Op dit moment staat De Drempel helaas op pauze. We hebben 
eenvoudigweg te weinig handelaars die meewerken, waardoor het 
financieel niet haalbaar is. We hopen nog steeds dat er een vervolg 
kan komen, eventueel met nieuwe partners. 

Tentoonstelling Fra Lucca en Achiel 
Vanwalleghem
De tentoonstelling loopt van 1 december tot en met 
15 december in OC de Cerf. 
De opening gaat door op zaterdag 30 november om 
17u in OC de Cerf. 

Organisatie Cultuurcentrum Wevelgem i.s.m. Culturele 
raad

Inschrijven voor de opening
      056 43 34 95
      cultuurcentrum@wevelgem.be
      www.ccwevelgem.be
      www.mad-art.eu

@
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Hij komt, Hij komt!
Ook dit jaar is de Sint ons niet vergeten 

Op zondag 10 november komt de stoom-
boot om 14u00 aan ter hoogte van de 
Lauwebrug. 

Na een warm onthaal trekken de Sint en zijn 
pieten, samen met de aanwezige kinderen, 
in stoet naar de Porseleinhallen. Tijdens een 
fantastisch spektakel proberen Urkie en Pur-
kie echte zwarte pieten te worden. 
Na de show er de mogelijkheid om met de 
Sint op de foto te gaan en tot slot voorzien de 
pieten voor alle brave kinderen wat lekkers.
 
Opgelet!
Bij regenweer komt de Sint om 14u00 aan 
in de Porseleinhallen. Dit zal op zondag 
10 november meegedeeld worden op 
www.wevelgem.be/jeugd.

Ook is er, voor alle kinderen van 2 tot 8 jaar, 
een tekenwedstrijd verbonden aan dit 

evenement. Tekeningen werden verdeeld via 
de Wevelgemse scholen en kan je afhalen op 
de jeugddienst in de Porseleinhallen, 
Cultuurpad 1.

Info
Het Sintfeest is volledig gratis. Inschrijven is 
niet nodig.

Voor ons Sintfeest zijn we nog steeds op 
zoek naar helpende handen. Heb jij zin 
om op zondag 10 november wat te helpen 
achter de bar of aan de koffiestand? 
Contacteer ons via:
william.devoldere@wevelgem.be  
tel. 056 433 553

Bartiest cultuurcafé 
kleine parels in een intiem kader

Het cultuurcentrum organiseert dit seizoen 
een aantal intieme concerten in OC De Stek-
ke. Na The Bony King of Nowhere in oktober 
is Sherman onze tweede gast. Sherman is het 
alter ego van de Izegemnaar Steven Bossuyt. 
In een ver verleden begon zijn carrière als 
acteur bij de jeugdserie Spring. Zijn echte 
passie lag echter bij muziek, eerst met zijn 
band Cream & Spices en later solo. Na een 
aantal optredens in België en het Verenigd 
Koninkrijk, verhuisde Sherman naar Londen. 
Daar trok hij zich terug in een minuscule flat 
om er zijn songs verder uit te puren en ze uit 
te testen in het live circuit. 

De eerste single ‘On Your Side’ werd onmid-
dellijk opgepikt door BBC radio in Londen en 
door Studio Brussel in eigen land. Het num-
mer werd een dikke radiohit en Sherman ver-
overde ook live de Belgische podia. In 2011 
bracht hij zijn debuutalbum ‘Rise’ uit. In OC 
De Stekke ziet u Sherman solo aan het werk 

in een intieme setting, eigen aan het concept 
van Bartiest cultuurcafé. Op schoot bij de 
artiest met een drankje en goeie muziek.

Info
Woensdag 27 november 2013
20u15 in OC De Stekke
BP € 10 / RP € 8

Org. Cultuurcentrum Wevelgem
www.shermantheband.com

Tickets 
tel. 056 433 495
cultuurcentrum@wevelgem.be

GRATISGRATIS

KINDERROMMELMARKT

HIJ KOMT!

URKIE & PURKIE

om 14U aan de LAUWEBRUG
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mogelijkheid tot het nemen van foto’s met de Sint na de show.

maak plaats in je speelgoedkast met onze

bij regenweer komt de Sint om 14U aan in de Porseleinhallen

tekeningen te bekomen op de Wevelgemse jeugddienst 
cultuurpad 1, 8560 Wevelgem
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Kinderrommelmarkt op zaterdag 9 november
Heb jij ook dringend wat plaats nodig in je speelgoedkast tegen dat de Sint komt of ben 
je al een tijdje op zoek naar dat ene speeltje? Kom dan zeker naar onze kinderrommel-
markt op zaterdag  9 november om 14u00 in de Porseleinhallen. 
Inschrijven kan tot 6 november via william.devoldere@wevelgem.be

In het kort
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Sport

Sportreceptie
De viering en de huldiging 
vindt plaats op vrijdag 24 ja-
nuari 2013 om 19u30 in het CC 
Guldenberg. De moderator is 
Carl Berteele, sporza-journa-
list. Alle geïnteresseerden zijn 
welkom, toegang is gratis.

Beste sportlaureaten, maak 
jullie kenbaar!
Ben je winnaar van een gouden 
medaille of een kampioenstitel? 
Individueel of in groepsverband? 
Behaalde je die titel op provinci-
aal, nationaal of internationaal 
vlak? In de loop van het sportsei-
zoen 2012–2013?
 
Laat je sportvereniging dan 
je kandidatuur bezorgen aan 
de sportdienst vóór vrijdag 13 
december 2013. Of bezorg ons 
je kandidatuur zelf als je een in-
dividuele sport beoefent. Dit kan 
door je gegevens of kandidatuur 
binnen te brengen of op te stu-
ren naar Sportdienst Wevelgem, 
Vanackerestraat 16 of digitaal 
te bezorgen via de sportpagina 

op www.wevelgem.be/sport. De 
kandidaturen bevatten niet al-
leen je naam en adres, ze moe-
ten ook gestaafd worden met 
wedstrijduitslagen, persknipsels 
e.d. Individuele trofeeën kunnen 
slechts éénmaal per categorie 
gewonnen worden.

Alle sportlaureaten worden 
gehuldigd met een aandenken 
als erkenning. Aanwezigheid op 
de uitreiking zelf is vereist.
Waag je kans, want wie weet 
word je gehuldigd als sportlau-
reaat.

Uitreiking erkentelijkheids-
trofee van de sportraad
Ben je minstens 25 jaar actief lid 
van een Wevelgemse sportver-
eniging? Laat je clubbestuur dan 
je naam en adres doorgeven 
aan de sportdienst. Wie weet 
win jij wel de erkentelijkheids-
trofee van de sportraad?
Deze kandidaturen worden ook 
verwacht vóór vrijdag 13 decem-
ber op de sportdienst.

De categorieën voor uitzon-
derlijke prestaties (m/v of club)  
voor het sportjaar 2012-2013:
• Sportfiguur van het jaar 
op competitief vlak in de senio-
renreeks, binnen een erkende 
sportfederatie.
• Sportrecreant  
recreatieve sport 
• Sportbelofte 
Onder de 21 jaar
• Sportploeg bij de competi-
tieven 
De prestaties van de club of 
ploeg moeten geleverd zijn in 
de seniorenreeks, binnen een 
erkende federatie.
• Sportploeg bij de recreanten 
recreatieve sport.
• Sportploeg bij de jeugd
Club of een ploeg treedt niet 
aan in de seniorenafdeling van 
zijn sporttak.
• trofee van sportverdienste
Bestuurslid, coach, trainer, 
medewerker ) die zich door zijn/
haar inzet op bijzondere wijze 
verdienstelijk heeft gemaakt ten 
bate van zijn club of de sport in 
het algemeen.

Huldiging Sportlaureaten 

Uitslag prijswin-
naars ‘Week van 
de Sportclubs’ 
september 2013

Winnaars: Debal Aicha – 
Vanderbeken Jara – Ver-
hulst Lieve – Vergote Elien 
– Decoene Kato – Masselis 
Charlotte – Vanhauwaert 
Dirk – Embrechts Bart – Lezy 
Lucas – Couckuyt Maxiem – 
Doornaert Siene – Picquart 
Liesl – Deschrevel Marthe
Deze 13 mensen winnen elk 
een waardebon van 12,50 
euro voor een sportkamp of 
lessenreeks georganiseerd 
door de Sportdienst. 
Zij namen deel aan de 
diverse activiteiten georga-
niseerd in het kader van de 
‘Week van de Sportclubs’ 
tijdens de week van 7 tot 
en met 15 september 2013. 
De bon kan je afhalen op de 
sportdienst. Proficiat!

Wandel Mee Dag 
11 november 
De start van de Wandel 
Mee Dag is voorzien aan 
De Witte Molen, Wittemo-
lenstraat 36 te Wevelgem. 
De tocht (groepswandeling 
10 km) gaat langs rustige 
straatjes en landelijke paad-
jes waar de natuurliefheb-
ber aan zijn trekken komt en 
start om 14u00. 
Na de tocht krijgt iedere 
deelnemer een gratis koffie 
of chocomelk en een herin-
nering aan de wandeling. 
Inschrijvingen gebeuren 
ter plaatse vanaf 13u15. 
Deelname 1 euro. Het einde 
van de wandeling is voorzien 
omstreeks 17u00. 
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ZWEMBADDAgEn 2013

Kidsfuif! 
Vrijdag 15 november
18u00-19u00, 3de   en 4de  leerjaar
19u00-20u00, 5de en 6de leerjaar
20u15-22u15, 1ste - 4de secundair on-
derwijs. 
De inkom bedraagt 2 euro. 

Alle kinderen zijn welkom in het zwem-
bad voor een spetterende party! Er 
wordt voor hippe muziek en dansiniti-
atie  gezorgd. Ouders van kinderen van 
het 3de   en 4de  leerjaar die graag mee-
komen om de feestsfeer op te snuiven 
kunnen dat gerust doen.

Een DJ zorgt voor een spetterende 
sfeer en je kan ook genieten van een 
variant op het intussen alom bekende 
VTM-programma ‘ De Grote Sprong’. 
Een gediplomeerd lesgever schoon-
springen leidt dit alvast in goede 
banen!
Opgelet! Zwembad uitzonderlijk 
gesloten voor publiek om 18u00.

Maak kennis met 
‘aqua gym’!
Zaterdag 16 november, 10u00 tot 
11u00

Beweeg op muziek in het water: je 
werkt aan conditie, spierkracht, lenig-
heid en coördinatie en je doet aan 
vetverbranding. 

Rode kruis stelt aed-toestel voor
Zaterdag 16 november, 10u00 tot 12u00

Ben jij ook zo benieuwd hoe het door 
de gemeente geplaatste AED-toestel 
in sporthal de Vlaschaard nu in feite 
werkt? Wil je weten hoe jij een leven 
kan redden? Het Rode Kruis zorgt voor 
de nodige uitleg en demonstratie van 
het toestel. Een aed is een draagbaar 
toestel dat gebruikt wordt voor het 
reanimeren van personen die bijvoor-
beeld een hartstilstand krijgen. In de 
grote kleedkamer 3 in het zwembad.  

Initiatie crawl
Zaterdag 16 november, 11u00 tot 
12u00

Is crawl voor jou onbekend terrein?  
Neem deel aan de initiatie les ‘crawl’ en 
ontdek hoe het is om door het water 
te klieven! 

Waterplezier met 
speelmateriaal
Zaterdag 16 november, 14u00 tot 
17u00

Breng je vrienden mee en leef je lekker 
uit met het extra speelmateriaal in het 
water!
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FUn VOOR JOng En OUD

Onbijtzwemmen
Zondag 17 november
7u30 tot 10u00 

Aperitiefzwemmen 
Zondag 17 november
10u30 tot 12u00 

Velen van jullie hebben al een volle 
spaarkaart verdiend door regelmatig te 
komen zwemmen, anderen zullen nog 
een extra inspanning moeten doen 
om 5 stempels te verzamelen. Nog tot 
en met zondag 10 november kan je je 
volle spaarkaart inwisselen! Vergeet 
het niet!

Volle spaarkaart
Ontbijt + zwembeurt = €3
Aperitief + zwembeurt = gratis
Ontbijt + aperitief + zwembeurt = €4,50

Zonder spaarkaart
Ontbijt + zwembeurt = €6
Aperitief + zwembeurt = €3
Ontbijt + aperitief + zwembeurt = €8

Let op: Slechts 1 ontbijt en 1 aperitief 
per persoon.

“Challenge the Channel”
Zondag 17 november 
Deelnameprijs per team: 10 euro

Organisatie: de zwemclub Wevelgemse 
Dolfijnen Klub i.s.m. de Sportdienst 

De bedoeling van dit evenement is het 
sportief ondersteunen van de kanaal-
zwemmer Matthias Holvoet. 
Daag hem als ploeg uit over een af-
stand van 1000 m. Stel je team samen 
en ga de uitdaging aan! Slechts één 

zwemmer ligt telkens in het water en 
jullie bepalen zelf hoeveel keer wordt 
afgelost. De 4 beste teams zwemmen 
uiteindelijk een zinderende finale!

Met je inschrijving steun je ook zijn 
engagement naar het onderzoek naar 
de ziekte van Duchenne. De ziekte van 
Duchenne is een erfelijke progressieve 
spieraandoening die vooral voorkomt 
bij jongens.

Inschrijven kan tot 10 november door 

10 euro te storten op het rekening-
nummer BE23 4685 1528 5991 met de 
vermelding van teamnaam.

De zwemclub staat in voor het verzor-
gen van droge keeltjes en hongerige 
magen!

Het zwembad blijft tijdens dit weekend 
gewoon open voor de mensen die niet 
deelnemen aan de activiteiten.
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kalender 
november
2013

@

Uit in Wevelgem
Je vindt de volledige kalender op
onze website www.wevelgem.be
of via www.uitinvlaanderen.be
meer Info
     communicatie@wevelgem.be
     056 433 526

Jouw activiteit in 
de kalender? 
Dat kan. Vul je activiteit ten 
laatste voor de 20ste van de 
voorafgaande maand in op de 
Uit-kalender die je vindt op 
www.uitdatabank.be. Vb. Activi-
teiten voor de infokrant van mei, 
dien je dus in voor 20 april. 

Je activiteit wordt 
opgenomen als
1. die binnen de sector Vrije 
Tijd erkend wordt als “Bijzonder 
project”;
2. het gaat om een uitzonderlijke 
activiteit van verenigingen die ex-
pliciet gericht zijn op ledenwer-
ving en/of publieksverbreding;
3. speciale, niet reguliere activi-
teit georganiseerd door vereni-
gingen met een sterke gemeen-
telijke inbreng.
 
Je activiteit wordt NIET 
opgenomen als
1. het gaat om een reguliere ac-
tiviteit die behoort tot de vaste, 
met regelmaat terugkerende 
(wekelijkse, maandelijkse) activi-
teiten of de gewone werking van 
je vereniging en die niet expliciet 
gericht is op ledenwerving of 
publieksverbreding;
2. de activiteit uitsluitend of 
hoofdzakelijk gericht is naar 
leden van de vereniging. Ook 
activiteiten die in principe open 
staan voor iedereen, maar in 
de praktijk (bijna) uitsluitend 
eigen leden van de vereniging 
aantrekken, worden niet meer 
opgenomen.

14  

donderdag
De taalwetgeving 

in belgie
Door prof. H. Verleye, hoogleraar 
staatsrecht aan de Universiteit 

van Namen

organisatie Davidsfonds
Iedereen welkom!

Cultuurcentrum, Acaciastraat
om 20u00

13  

woensdag
Avondklok met 
Martine Prenen 

Televisiepresentatrice Martine Pre-
nen brengt een lezing die helemaal 
in het verlengde van haar populaire 

lifestyleboek ‘Live, Love & Laugh’ 
ligt. Ze vertelt vurig over alles wat 
ze belangrijk vindt in een leven in 
balans: goed eten, lol maken, lief-

hebben, bewust opvoeden, gezond 
genieten…

Info en tickets
cultuurcentrum@wevelgem.be

tel. 056 433 495
20u15 – CC Guldenberg

BP € 5
org. Cultuurcentrum en Bibliotheek 

Wevelgem

03  

zondag
Op zoek naar sporen 

van zoogdieren

Zoogdieren zijn moeilijk te zien in 
het wild, zeker in een bosgebied. 
Mario, zelf zoogdier, kent ze al-

lemaal en weet ze te vinden! Ontdek 
de soortenrijkdom van het domein 

en wordt zelf sporenzoeker…

Info Begeleide uitstap
9u30 tot 11u30 

Provinciedomein Bergelen 
Rijksweg z/n, 8560 Gullegem

johan.vandenberghe@west-vlaan-
deren.be

tel. 0472 59 24 05
www.west-vlaanderen.be/bergelen 

14  

donderdag
Hof van Eede - Waar 
het met de wereld 
naar toe gaat, daar 
gaan wij naar toe

Deze voorstelling won de jong the-
aterprijs op Theater aan Zee 2012. 

Het is een verbijsterend intelligente 
ode aan de heerlijkheid van het 

twijfelen. 

Info en tickets
inleiding om 19u30 in de foyer
cultuurcentrum@wevelgem.be

tel. 056 433 495
20u15 - OC De Stekke

BP € 12 / RP € 10
org. Cultuurcentrum Wevelgem
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22  

vrijdag
Wat is er van de sport? 

EDITIE 2

Algemene SPORTQUIZ voor ploegen 
van max. 4 spelers met minstens 

één inwoner van Wevelgem, Gulle-
gem of Moorsele. Iedere deelnemer 

wint een mooie prijs!

Inschrijven
OC De Stekke, Moorsele om 19u30
€20 / ploeg (1 drank/persoon incl.)

rudy.neve@skynet.be
(met vermelding ploegnaam en 

telefoon-nr) én mits voorafgaande-
lijke betaling op het

IBAN-nr BE02 7384 2604 5240
(met vermelding ploegnaam) tot 

volzetting.De plaatsen zijn beperkt.
Info Geert Breughe, 0473 34 25 75

29  

vrijdag
Kok Joost van Hyfte

Culinaire comedy waarbij Joost een 
maaltijd bereidt voor een koppel 
gelukkige toeschouwers. Tijdens 
het koken serveert hij anekdotes 
en grappen uit het keukenleven 

zoals,het écht is: nu eens rauw, dan 
weer aangebrand…

Info en tickets
cultuurcentrum@wevelgem.be

tel. 056 433 495
20u15 - OC De Stekke

BP € 14 / RP € 12
org. Cultuurcentrum Wevelgem

18 - 19
- 20  

maandag
Seniorenfeesten 2013

Jean-Pierre en Ghislain Lepoutre
muzikant Johnny Denys en muzikale 

clown Rolando

Deelgemeente Moorsele
maandag 18 november

OC De Stekke

Deelgemeente Wevelgem
dinsdag 19 november

Porseleinhallen

Deelgemeente Gullegem
woensdag 20 november

OC de Cerf

14u00 - 17u30
Deuren open om 13u30

Kaarten: 5 euro

Info in de cel welzijn
Vanackerestraat 16

8560 Wevelgem
tel. 056 43 35 27

e-mail welzijn@wevelgem.be

15-16
-17  

vr - za - zo
Bascuulfeesten 2013

OC De Stekke 
Sint-Maartensplein 12 

8560 Moorsele

Bascuulfeesten is een festival in het 
hartje van Moorsele. Dit jaar in een 

grotere zaal met een nog sterker 
programma.  

vrijdag: rock optredens
the specotors · Rhinos are people 

too (winnaars van de nieuwe lichting 
van StuBru) · Musest (treed op tot 

in Moskou) · A Brand (Crammerock, 
Boomtown, Marktrock, Pukkelpop, 

Dour, Werchter)

zaterdag: fuif
13u30 Beerpongtoernooi

winnaar dj-battle · DoNutz (D-lite) · 
Thomas V (NYE) · Dimaro (Beachfes-
tival, Tomorrowland) · Bonnes mu-

ziekcarrousel (Non stop, Aspination)

zondag: eten, comedy en 
kinderanimatie

Aperitief en stoofvlees met frietjes
tom cools · Raf Coppens Rossis en 

Brachim's platencarrousel · Afterparty

Info en tickets
www.facebook.com/

Bascuulfeesten?fref=ts
www.bascuulfeesten.be
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MELDPUnt
Meldingen en klachten
   056 433 433
    meldpunt@wevelgem.be@

COntACtEER JE gEMEEntE
    Gemeentebestuur
    Vanackerestraat 16
    8560 Wevelgem
    056 433 400

    gemeentebestuur@wevelgem.be
    www.wevelgem.be
    @Wevelgem8560 · #Wevelgem
    www.facebook.com/wevelgem8560

@

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

WACHtDIEnStEn
deelgemeente Wevelgem
APOTHEKERS

BIn WEVELgEM
Volg de berichten van het BuurtInformatieNetwerk 
via www.bin-wevelgem.be en twitter: 
@Wevelgem8560

gEMEEntELIJKE DIEnStEn
Onze gemeentelijke diensten zijn gesloten op vrijdag 1 
november en maandag 11 november. Alle bibliotheek-
filialen zijn gesloten op zaterdag 2 november net als 
de dienst burgerzaken in Gullegem en Moorsele. Het 
zwembad is wel open op 2 november.

OCMW
Er is geen zitdag voor stookolieaanvragen en inschrij-
vingen sociale appartementen in het OCMW  op dins-
dagnamiddag 26 november 2013
De diensten van het OCMW zijn gesloten op vrijdag 1 
en maandag 11 november 2013.

COntAInERPARK
De recyclageparken zijn gesloten op 1, 2, 11, 15 en 16 
november.

OPEnBARE MARKt
Er is geen openbare markt in Gullegem op vrijdag 1 
november.

Weekend van vrijdag 19u00 tot maandag 19u00

Week van maandag 19u00 tot vrijdag 19u00

deelgemeenten gullegem en Moorsele

1/11-3/11 - Ap. Decoutere, Karrestraat 40, Moorsele - 056 41 72 89
8/11-10/11 - Ap. Desmet, Bissegemstraat 38, Gullegem - 056 41 15 22
15/11-17/11 - Ap. Vereenooghe, St-Hubrechtsplein 1, St-E.-Winkel - 056 50 00 57
22/11-24/11 - Ap. Beele-Lamote, Salinusstraat 1, Moorsele - 056 41 31 34
29/11-1/12 - Ap. De Hoop, Stationstraat 59, Ledegem - 056 50 90 62

4/11-7/11  - Ap. Beele-Lamote, Salinusstraat 1, Moorsele - 056 41 31 34
11/11-14/11 - Ap. Desmet, Bissegemstraat 38, Gullegem - 056 41 15 22
18/11-21/11 - Ap. Decoutere, Karrestraat 40, Moorsele - 056 41 72 89
25/11-28/11 - Ap. Multipharma, Bankstraat 4, Gullegem - 056 41 34 61

26/10-1/11 - Ap. Mahieu, Wijnbergstraat 121, Wevelgem - 056 42 34 07
2/11-8/11 - Ap. Vandromme, Roeselarestraat 14, Wevelgem - 056 41 12 47
9/11-15/11- - Ap. Storme, Wevelgemsestraat 9, Lauwe - 056 41 15 29
16/11-22/11 - Ap. Huyghe & Verstraete, Lauwbergstraat 8, Lauwe - 056 40 16 52
23/11-29/11 - Ap. Cossey-Houssin, Grote Markt 44-46, Wevelgem - 056 41 11 13
30/11-6/12 - Ap. D’Haeyere, Spoorwegstraat 20A, Lauwe - 056 41 12 20


