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Ophalen bloempotten  
gemeentelijke begraafplaatsen
Familieleden die naar aanleiding van Allerheiligen bloemen op de ge-

meentelijke begraafplaatsen geplaatst hebben, kunnen de bloempotten 

en –kransen ophalen tegen 30 november. Na de vermelde datum worden 

ze eigendom van de gemeente.

Het is de bedoeling dat familie en nabestaanden zelf hun bloem- en sier-

stukken verwijderen. Ze kunnen op elke begraafpaats in het verzamel-

punt voor restafval gedeponeerd worden.

Sluitingsdagen november
Op zondag 1, maandag 2 en woensdag 11 november zijn alle gemeen-

telijke diensten, het OCMW en het zwembad gesloten. De sporthallen 

zijn wel open.

Op de cover
Esmée Verschaeve siert deze maand de cover tussen de herfstblaadjes. 

Vanaf deze maand staan er in de gemeente bladkorven om herfstblade-

ren van gemeentelijke bomen of bladeren vanop de openbare weg in te 

deponeren. Je leest er alles over op pagina 18.
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Feest in Gullegem
In de gemeente naar aanleiding van “950 jaar Gullegem”. Van 1 januari tot 31 december 2016 is het feest.  
Stel jouw G950-project voor en krijg gemeentelijke ondersteuning!

G950
Gullegem wordt voor het eerst vermeld in 1066 als 

"Godelinchehem". De etymologische betekenis zou 

neerkomen op: de woning van de lieden van Godilo. 

Het is in 2016 dus 950 jaar geleden dat voor het eerst 

melding werd gemaakt van de plaatsnaam, Gullegem. 

Doe mee
Het gemeentebestuur wil graag naar analogie 

met de festiviteiten voor Moorsele 950 (1996) en 

Wevelgem 800 (1997) een feestprogramma rond 

‘Gullegem 950’ uitwerken. De gemeente daagt je 

uit. Organiseer een eigen G950-activiteit voor je 

vriendenkring, buren, collega’s, Gullegemnaren,….  

Alles is mogelijk: muziek, theater, dans, wandel- of 

fietstocht, sport of spel, pop-up, tentoonstelling, 

fotoshoot, filosofische babbel, vertelling, volksbal, 

picknick, soepvergadering, kampvuur, kruidentuin, 

kamperen, reuzenvertier,… 

Voorwaarden
Jouw project (iedereen kan organiseren):

• vindt plaats in de deelgemeente Gullegem

• vindt plaats in 2016 en is ofwel een aanvulling 

op een evenement, een eigen activiteit of een 

tijdelijke inname van de publieke ruimte

• is geïnspireerd door de Gullegemse karaktertrek-

ken, geschiedenis, groen, wonen en werken,… 

• is laagdrempelig, milieubewust en origineel 

• is budgettair realistisch

Gemeentelijke toelage
Bij de organisatie van je project kan je een gemeen-

telijke toelage krijgen. Surf naar www.wevelgem.be/

toelagen-bij-activiteiten en vind alle mogelijke ma-

nieren om een toelage te krijgen. 

Meer info 

vrijetijd@wevelgem.be, 056 43 39 13 

GULLEGEM
950



Hij komt….
De jeugddienst kreeg het heugelijk bericht dat ook de Sint dit jaar 
een bezoekje brengt aan Wevelgem. Op zondag 29 november komt 
de stoomboot om 14u00 aan ter hoogte van de Lauwebrug. Na een 
warm onthaal trekken we samen met de Sint en zijn pieten in stoet 
richting Porseleinhallen. 

Nieuw
Voor het eerst nemen de zwarte pieten de volledige Porseleinhallen on-

der handen. Ze voorzien een superleuke pieten-peuterhoek, organiseren 

een pieten-parcours, helpen je bij het schrijven van je wenslijstje en veel 

meer. Ondertussen zorgt Discopiet voor de nodige sfeer. Dit alles onder 

toezicht van de Sint. Dit jaar voorziet hij trouwens extra tijd om met de 

aanwezige kindjes kennis te maken.

Als het regent
Bij regenweer komt de Sint niet met de boot. Hij komt dan rechtsreeks 

aan in de Porseleinhallen om 14u30. Dit zal op zaterdag 28 november 

gecommuniceerd worden via www.wevelgem.be/jeugd en via de Face-

bookpagina van de gemeente en de jeugddienst. Het sintfeest is volledig 

gratis. Inschrijven is niet nodig.

Tekenwedstrijd
Voor alle kinderen van 2 tot 8 jaar is er ook een tekenwedstrijd. De in te 

kleuren tekeningen worden verdeeld via de Wevelgemse scholen of kan 

je downloaden op www.wevelgem.be/jeugd. De ingekleurde tekening 

kan je in de brievenbussen in de scholen of de bib deponeren voor 21 no-

vember. Winnaars krijgen een cadeautje van de sint.

Helpende handen
Voor dit sintfeest is de jeugddienst nog op zoek naar helpende handen. 

Interesse? Contacteer de jeugddienst via jeugddienst@wevelgem.be of 

056 43 35 50.

Voedselpakketten
Vzw TasToe wil éénmaal per maand een voedselpakket meegeven 
aan een honderdtal gezinnen (270 personen) uit Moorsele, Gullegem 
en Wevelgem die het financieel moeilijk hebben. Elk jaar proberen 
ze rond kerst- en nieuwjaar een extra pakket samen te stellen. Om 
dit te financieren, wil de vzw dit jaar beroep doen op de solidariteit 
van alle Wevelgemnaars met de actie “een klein gebaar voor een fijn 
eindejaar.” Dit aan de hand van spaarpotjes in handelszaken.

Spaarpotjes
De spaarpotjes zullen vanaf nu tot begin januari bij deelnemende winke-

liers gezet worden. Ze mikken op de “rostjes” (of ietsje meer…). 

Wil je ook een spaarpotje plaatsen?
Wie een spaarpotje kan plaatsen in zijn/haar winkel of wie de vzw op een 

andere manier kan helpen:

Nele Deman, 0473 76 57 72, nele.deman@ocmwwevelgem.be

Verdeling pakketten
Om te garanderen dat de pakketten daar terecht komen waar er werke-

lijke nood is, werkt de vzw samen met het OCMW. De verdeling gebeurt 

op basis van een doorverwijzing door de sociale dienst van het OCMW. 

Daarnaast stelt het OCMW ook ruimte en accommodatie ter beschikking 

voor de praktische organisatie (stockering, maandelijkse verdeling, ...). De 

concrete werking van vzw TasToe draait voornamelijk op vrijwilligers uit 

Wevelgem. Zij staan in voor de organisatie en administratie van de vzw 

TasToe, ze zorgen maandelijks voor het afhalen, klaarzetten en verdelen 

van de voedselpakketten.

Heb jij voedseloverschotten? 

Uit ervaring blijkt dat voor een efficiënte werking de producten van de regi-

onale voedselbank best aangevuld worden met bijkomende voedselvoor-

ziening. Er zijn heel wat mogelijkheden, waarop de vzw in het verleden al 

beroep kon doen b.v. overschotten van bakker, land- en tuinbouw, giften 

van verenigingen naar aanleiding van een actie, overschotten uit privé-

moestuinen,.... Contact: Nele Deman, nele.deman@ocmwwevelgem.be

Kom jij ook in aanmerking voor de voedselpakketten?
Sociale Dienst OCMW Wevelgem – Deken Jonckheerestraat 9 - 056 43 56 00.

Vzw TasToe 
Vzw TasToe is aangesloten bij de Belgische Federatie van Voedselbanken, 

die regionaal de overschotten van de voedselindustrie en distributie ver-

zamelt ten voordele van mensen in armoede. Deze worden dan herver-

deeld aan lokale voedselbanken – zoals de vzw TasToe - die een bedeling 

ter plaatse voorzien. 
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Apero Classico brengt 
klassiek in de regio
Apero Classico is een nieuw concept. Fijne concerten, apart ingekaderd en met een glaasje achteraf. Zes keer klassiek, maar zes keer anders. Jeugd 
en Muziek, CC De Steiger, CC Wevelgem en GC Forum steken pit in jouw zondagvoormiddag. Tickets kosten 12 euro, voor leden van Jeugd en Muziek 
is de toegang gratis. De eerstvolgende voorstelling is St. George Quintet op zondag 29 november 2015 om 11u00 in CC Guldenberg. 

Het St. George Quintet is een jong, internationaal strijkersensemble. De 

musici genoten hun opleiding aan de conservatoria van Parijs, Brussel, Am-

sterdam, Gent en Freiburg. Zij spelen in orkesten als het Symfonieorkest 

Vlaanderen, het Brussels Philharmonic, het Rotterdams Philharmonisch Or-

kest, het Gustav Mahler Jugend Orchester en Le Concert Olympique. 

Daarnaast zijn zij allen actief als solist en kamermusicus, bij onder andere 

Les Solistes, Duo Arpeggione en Casco Phil. Het kwintet heeft een bij-

zondere samenstelling: twee violen, altviool, cello en contrabas. De con-

trabas geeft het kwintet een extra orkestrale dimensie en biedt de musici 

de gelegenheid uit het rijke repertoire voor strijkensembles te putten.

 Het gezelschap dankt zijn naam aan de Frans-Engelse componist George 

Onslow, die niet minder dan 34 kwintetten schreef voor deze bezetting. 

Info en reservatie: CC Wevelgem - 056 43 34 95 of via de webshop op 

www.ccwevelgem.be

Andere concerten in deze reeks
Revue Blanche - Beau Soir
zo. 20 december om 11u00 in CC De Steiger, Menen 
Vier jonge Brusselaars laten zich inspireren door combinatie van altviool, 

harp, fluit en zang. Hun muzikale tocht start in de belle époque met de 

geraffineerde melodieën van Jules Massenet. Ook Camille Saint-Saëns, 

Claude Debussy, Maurice Ravel en Jacques Ibert komen aan bod. 

Info en reservatie: CC De Steiger - 056 51 58 91

Julien Libeer - Solo
zo. 17 januari om 11u00 in CC Guldenberg 
Met Julien Libeer staat een uitmuntend pianist met Wevelgemse roots op 

de planken. Hij wordt unaniem geprezen als één van de meest markante 

muzikale persoonlijkheden van de jonge generatie. Tijdens dit soloconcert 

brengt hij onder andere werk van Beethoven en Hayden. Info en reservatie: 

CC Wevelgem - 056 43 34 95 of via de webshop op www.ccwevelgem.be 

Hobotrio Astria & blaaskwintet Quintessens - Veel te luid
zo. 21 februari om 11u00 in CC De Steiger, Menen 
Muziektheater waarin een jongen vertelt hoe een kapotte wereld hem 

dwingt rond te kijken en hoe hij afscheid moet nemen van zijn kindertijd in 

de overtreffende trap van de wereldoorlog. De tekst van Flor Declercq is ge-

baseerd op getuigenissen van overlevenden en op hedendaagse bronnen. 

Info en reservatie: CC De Steiger - 056 51 58 91

O'Brass 
zo. 20 maart om 11u00 in 't Forum, Wervik
O’Brass is een jong en polyvalent koperensemble dat muziek brengt van 

alle tijden en genres. Een eerste realisatie is het werk O’verture van com-

ponist Tom Hondeghem. Naast dit werk spelen ze ook muziek van Stijn 

Aertgeerts, Jelle Proost, Bart Leys, Erik Desimpelaere en Mathias Baeyens. 

Info en reservatie: 't Forum - 056 30 01 01
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#kunst8560 
Wouter, Brecht en Sebastiaan 
Dat Wevelgem talent heeft, daar zijn we zeker van. De groepstentoonstelling met Wouter Vervaeck, Brecht Carton en Sebastiaan Geeraert zal een 
mix worden van schilderkunst, doedels, fotografie en nog veel meer. We laten het trio aan het woord over hun werk en wat je kan verwachten van 
de expo.

Wouter Vervaeck, 30 jaar
www.woutervervaeck.be
Waar haal je je inspiratie?
Ik geef kritiek op de maatschappij. Op al-

les rond mij dat mij persoonlijk stoort. Vooral 

zaken die in elk gezin voorkomen. Wat er ge-

beurt, probeer ik in beelden te vertalen. Mijn 

serie ‘Black&Light’ bijvoorbeeld, gaat over 

problemen zoals drugs, echtscheiding, geweld, 

seks… iedereen kent het, iedereen weet wat er 

gebeurt, maar niemand reageert of wil er over 

spreken. Ik wil zware onderwerpen bespreek-

baar maken. Met de titel ‘Wit_Zwart’ verwijs ik 

ook rechtstreeks naar het zwart-wit denken. 

Ik ‘licht’ problemen ‘op’ uit de maatschappij 

en zet ze letterlijk in het daglicht. Verf, licht 

en donker hebben me al van kinds af geboeid. 

Door mijn modellen of objecten te beschilderen 

en op de juiste manier te belichten, toon ik de 

toeschouwer mijn visie op de maatschappij. 

Wat kunnen mensen verwachten van je wer-
ken tijdens de expo?
Alles behalve expliciete kritiek. Mensen moe-

ten de kritiek onbewust ervaren. Het beeld 

moet aangenaam zijn om naar te kijken en niet 

noodzakelijk confronterend. Er zit altijd kritiek 

in mijn werken, maar het is niet nodig dat het 

publiek altijd alle details weet. Het beeld pri-

meert steeds. Een minderheid van mijn werken 

is duidelijk confronterend. Ze moeten wel som-

mige onderwerpen bespreekbaar maken.

Wat zijn je toekomstplannen? Heb je nog een 
creatieve droom?
Ik ga als ‘Wouter Vervaeck’ voor een periode op 

non-actief. Ik wil meer focussen op het project 

‘VanOens’, een project samen met Sebastiaan 

waar hij tekent op mijn foto’s. Ik stop niet met 

kunst, maar ik stop eventjes met Wouter alleen.

Wat vind jij persoonlijk goed in het werk van 
Sebastiaan en Brecht?
Ik zie dat ze beide grafische ervaring hebben. 

Het klopt ook van beide. Het is niet puur kunst 

los uit de pols. Het is in een plaatje gegoten. Er 

is over nagedacht. Iedere lijn heeft een beteke-

nis. Neem een lijn weg van Sebastiaan zijn car-

toon en het verhaal klopt niet meer. Bij Brecht 

voel je ook het grafische, maar meer richting de 

drukkerswereld. Hij heeft in principe genoeg 

met twee kleuren. Een soort drukwerk van zijn 

werk. De kleuren die hij gebruikt passen ook 

echt bij de kleuren die ik gebruik. 
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Brecht Carton, 35 jaar
www.bigbrechtje.wix.com/C-ARTon
Wat kunnen mensen verwachten van je wer-
ken tijdens de expo?
Portretten waar het verhaal niet altijd voor het 

rapen ligt. Ik wil de bezoeker uitnodigen om 

zelf een verhaal bij het werk te bedenken. 

De meeste foto’s hebben voor mij een verhaal, 

maar dat wil ik niet per se letterlijk duidelijk ma-

ken of er een hele catalogus over schrijven. Ik 

wil het beeld voor zich laten spreken en de fan-

tasie van de kijker laten werken. Ik schilder dan 

ook (bijna) geen bekende koppen. Alhoewel 

sommige mensen beweren dat ze er mensen  

in herkennen.

Wat zijn je toekomstplannen? Heb je nog een 
creatieve droom?
Ik geef les in het secundair, plastische opvoeding 

en zit al een tijdje met een idee in mijn hoofd. Ik 

ben namelijk op zoek naar een leegstaand pand 

dat kan dienen als atelier voor leerlingen, oud-

leerlingen, geïnteresseerden… 

Het perfecte voorbeeld is een project uit 2014 

‘BIB neemt Bat’ waar ik ook als artiest terecht 

kon in de leegstaande bib in het park. Ik voel dat 

veel leerlingen en artiesten hier naar op zoek zijn. 

Op deze manier heeft iedereen een plek, ook als 

je er thuis geen ruimte voor hebt. En nog een 

voordeel is dat je door allerlei artiesten samen te 

brengen, ook ruimte geeft tot het ontstaan van 

samenwerkingen en nieuwe projecten.

Wat vind jij persoonlijk goed in het werk van 
Sebastiaan en Wouter?
Ik zag net tekeningen van Sebastiaan waar 

hij zijn ontbijt als onderwerp had. Zijn werk 

is zo spontaan, dat vind ik de max. Van Wou-

ter fascineert mij vooral de manier waarop hij  

kleuren gebruikt.

Sebastiaan Geeraert, 29 jaar
www.sezart.be
Waar haal je je inspiratie?
Ik ga iedere dag met de trein naar het werk. 

Daar kan elke gebeurtenis of elk object me in-

spiratie geven. Het zijn vooral ideeën die plots 

in mijn hoofd schieten. Iets dat ik zie, een be-

paalde emotie of iets dat ik ter plaatse bedenk, 

daar daar geef ik een draai aan.

Wat kunnen mensen verwachten van je wer-
ken tijdens de expo?
Ze kunnen binnenkijken in mijn fantasiewereld 

en zien hoe de hersenspinsels en zijsprongen 

in mijn hoofd ontstaan. Met mijn illustraties en 

cartoons ga ik letterlijk buiten het blad. Ik heb 

ook de neiging om niet meer op mijn werk te 

zetten dan nodig. Soms is één lijn genoeg. Je 

moet er als toeschouwer de rest bij fantaseren. 

Wat zijn je toekomstplannen? Heb je nog een 
creatieve droom?
Het is ingewikkeld (lacht). Ik wil dat de men-

sen het leuk vinden om naar mijn illustraties te 

kijken. Dat ze letterlijk wachten tot de nieuwe 

cartoon uitkomt. Ik startte onlangs op face-

book met een reeks op zondag waar ik tel-

kens een tekening maakte van mijn ontbijt. 

Een bepaalde week had ik eens geen tekening 

gemaakt. Daarop kwam er heel wat reactie 

met de vraag waar de tekening van die zondag 

bleef. Dat was echt een zalig gevoel, het feit 

dat mensen echt zitten te wachten op je nieuw 

werk. Ik wil ook werken aan mijn eigen stijl zo-

dat de mensen kunnen zien van, ‘ah, dat is een 

tekening van Sé’. Op professioneel vlak werk ik 

ook in opdracht, maar dat zou ik graag nog wat 

meer uitbreiden. Wie een opdracht heeft mag 

me contacteren (lacht).

Wat vind jij persoonlijk goed in het werk van 
Wouter en Brecht?
Wouter en ik kennen elkaar al van op de school-

banken en werken geregeld samen aan nieuwe 

projecten. Ik vind het dan ook leuk dat ik het 

werk van Wouter kan verbeteren met mijn te-

keningen. Maar zijn foto’s kunnen ook mijn 

tekeningen beter maken of de goeie basis leg-

gen. Ik ken hem al lang, dus weet ik ook waar hij 

naartoe wil. We denken op dat vlak als één. Bij 

Brecht ben ik echt fan van het feit dat hij heel 

ruw werkt, in de letterlijke en figuurlijke zin van 

het woord. Als cartoonist werk ik meestal met 

vlakke oppervlakten, dus de ruwe onderlagen 

fascineren me wel.

Expo #kunst8560 
Je kan gratis naar de expo van 21 november tot en met 6 december in OC de Cerf, Kerkstraat, Gullegem. Elke dag van 10u00 tot 12u00.
Op woensdag, zaterdag en zondag ook van 15u00 tot 18u00. 
Wil je aanwezig zijn op de openingsreceptie op vrijdag 20 november om 20u00? Schrijf je dan in via cultuurcentrum@wevelgem.be 
met vermelding van het aantal personen. Inschrijven kan tot en met maandag 16 november. 
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Er naast het zwembad een 
elektrische fietspomp staat, 
die dag en nacht gratis ter 

beschikking is?

Een fietsstraat een straat is 
waar de fietsers de belang-

rijkste weggebruikers zijn en 
waar de auto altijd achter de 

fietser moet blijven? 

In een fietsstraat mag je 
maar 30 km/u rijden.

Je voor je vereniging mak-
kelijk een lokaal kan vinden 

en reserveren via: www.
wevelgem.be/lokalenweg-

wijzer.

Nieuw boek: Ont-ferm u
Vorige maand was Wannes Cappelle vaak te horen en te zien op radio en televisie en deze keer had de front-
man van het Zesde Metaal het niet over muziek. Naar aanleiding van de 'Maand van de Spiritualiteit' schreef 
Wannes ‘Ont-ferm u’, een intrigerend verhaal rond het thema ‘zorg’. 

Wannes schreef en speelde eerder diverse theater-

stukken en is één van de scenaristen achter de reeks 

‘Bevergem’. Hij zet zich in voor het project ‘Te Gek’ en 

is peter van Buddywerking Vlaanderen. ‘Ont-ferm u’ is 

zijn debuut als verhalenschrijver. ‘Het was een huza-

renstukje, want de schrijftijd was erg beperkt,’ vertelt 

hij. Het resultaat is een uitdagend pleidooi om meer 

kwetsbaarheid toe te laten in onze maatschappij.  

Dit boek kan ook ontleend worden in de bibliotheek. 

Alle Wevelgemse publicaties zijn permanent ter in-

zage op de eerste verdieping van de noodbib Ter 

Mote. Vrije toegang tijdens de openingsuren.

Klaar voor de Bib in het park
In november gaat noodbib Ter Mote dicht. Wie er nog nooit is geweest, krijgt maar even meer de kans om de 
knusse rusthuisbibliotheek te bezoeken. Wie er de voorbije jaren op bezoek kwam, kan de komende dagen 
de deur voor de laatste keer achter zich dichttrekken.

Noodbib Ter Mote sluit vanaf maandag 16 november 
Alle materialen verhuizen naar hun nieuwe plaats en 

de bibliotheek krijgt haar definitieve inrichting. 

Uitleentijd 
De uitleentijd van de materialen die je voor de slui-

ting leende, wordt automatisch verlengd tot na de 

opening van de bib in het park. Tijdens de sluitings-

periode blijven alle filialen open. Uitzonderlijk mag 

je de boeken van de hoofdbibliotheek ook daar te-

rugbrengen. Sinds 10 oktober is er in de filialen Gul-

legem en Moorsele bovendien een inleverbus (enkel 

te gebruiken als het filiaal dicht is).

Definitieve sluiting Wijnberg en Posthoorn
Begin december worden de filialen Wijnberg en 

Posthoorn gesloten voor het publiek. Als je er in no-

vember nog boeken leent, kan je die terugbrengen 

naar de bib in het park. Er zal wel nog aangepaste 

dienstverlening zijn in deze filialen voor de plaatse-

lijke scholen.

Opening Bib in het park
Op zaterdag 12 december van 9u00 tot 17u00 is er de 

feestelijke opening van de vernieuwde hoofdbiblio-

theek. Die zal voortaan 'Bib in het park' heten. Ieder-

een is welkom. Inschrijven niet nodig.
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Groene stroom
Wil je besparen op je energiefactuur en wil je ook je steentje bijdra-
gen tot een beter milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop 100% 
groene stroom en gas.

Voor wie?
Alle particulieren kunnen gratis deelnemen. Daarnaast kunnen ook 

bedrijven met een jaarverbruik beperkt tot 50 000 kWh elektriciteit in 

laagspanning en 100 000 kWh gas participeren.

Inschrijven
Van 1/12 tot en met 1/02 kun je je vrijblijvend inschrijven via www.samengaan-

wegroener.be. Of kom zonder afspraak naar het gemeenteloket op dinsdag- 

en vrijdagvoormiddag of op woensdag. Je kan ook een afspraak maken via 

www.wevelgem.be, 056 43 34 60 of groen@wevelgem.be. Breng je laatste 

jaarafrekening van elektriciteit en aardgas mee.

Na de veiling op 2 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 groepsaan-

koop gelden telkens voor één jaar. Wanneer je dus vorig jaar bent over-

gestapt met de groepsaankoop is het nuttig om opnieuw in te schrijven.

Wapenstilstand
Op 11 november wordt traditioneel het einde van WOI herdacht. In 
1914 hielden op die dag de gevechten op. De Wapenstilstand ging de 
uiteindelijke vrede vooraf, die pas in 1919 werd gesloten. Het is in 
België een symbolische dag waarop hulde wordt gebracht aan alle 
soldaten die sneuvelden, de burgerslachtoffers en aan alle mensen 
die overleden als gevolg van oorlogsgeweld.

Gullegem
10u00: woorddienst in de Sint-

Amanduskerk. Aansluitend stoet 

naar het oorlogsmonument. Hul-

de aan de Gullegemse gesneu-

velden en kransneerlegging door 

o.a. enkele oudstrijders m.m.v. 

het muziekkorps Kunst Veredelt. 

Gemeentelijke receptie voor alle 

deelnemers aan de herdenking in 

Vrije Basisschool De Gulleboom.

Wevelgem
11u00: herdenkingsmis in de Sint-

Hilariuskerk. Aansluitend stoet 

naar het monument voor de We-

velgemse gesneuvelden aan het 

Kasteel/gemeentehuis. Huldemo-

ment en kransneerlegging. Ver-

broedering in café Sint-Barbara. 

Moorsele
11u00: herdenkingsmoment in OC 

De Stekke in samenwerking met 

leerlingen basisschool BAMO. 

Aansluitend optocht naar het 

oorlogsmonument. Hulde aan de 

Moorseelse oorlogsslachtoffers 

en kransneerlegging m.m.v. de 

Koninklijke Harmonie Concordia. 

Afsluitmoment met een drankje in 

café De Klokke. 

Iedereen is uitgenodigd om de 

herdenking van de oorlogsslacht-

offers bij te wonen.
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UiTPAS 
ook voor mensen 
in armoede
Vanaf 14 september kan je een UiTPAS zuidwest kopen in Wevelgem. 
UiTPAS zuidwest is er ook voor personen die leven met een beperkt 
budget. Je betaalt maar 1 euro (in plaats van 3 euro) voor je pas en je 
krijgt 80% korting op de basisprijs van een UiTPAS-activiteit. De  
activiteiten herken je in de kalender aan het UiTPAS-logo.

Categorieën 
Als je denkt tot één van onderstaande categorieën te behoren, dan heb je 

recht op een UiTPAS met kortingstarief en kan je je wenden tot je maat-

schappelijk werker of tot de intaker van de sociale dienst van het OCMW.

•  personen met een inkomen gelijk aan het leefloon

•  personen in budgetbeheer, budgetbegeleiding, collectieve schuld-

bemiddeling

• personen die leven met een krap leefgeld

Meer weten over de UiTPAS zuidwest? 

www.wevelgem.be/uitpas

Wedstrijd 
UiTPAS
Een UiTPAS winnen? Dat kan. Neem deel aan één van de wedstrijden.

Hoe kan je winnen?
Ga langs bij de verschillende vrijetijdsdiensten om kans te maken op 

een exemplaar. Het enige wat je moet doen, is een briefje met je naam 

en contactgegevens deponeren in de doos. Tot begin december maak 

je kans om er één te winnen. 

Waar staat de doos?
Op verschillende plaatsen, op verschillende momenten:

• CC Guldenberg (Acaciastraat 1, Wevelgem):  

van 24/10 tot en met 31/10

• Jeugddienst (Porseleinhallen, Cultuurpad 1, Wevelgem):  

van 3/11 tot en met 6/11

• LDC Het Knooppunt (Gulleheemlaan 20, Gullegem):  

van 16/11 tot en met 20/11

• OC De Stekke (Sint-Maartensplein 12, Moorsele):  

van 17/11 tot en met 23/11

• Zwembad (Vanackerestraat 14, Wevelgem):  

van 20/11 tot en met 28/11
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De biecht van 
Steven Vanackere
Vorig jaar nam Mieke Dumont, journalist bij Focus-WTV, de publieke biecht af van wielerjournalist Rik 
Vanwalleghem. Dit jaar is ex-minister Steven Vanackere aan de beurt. Mieke laat vier verrassende gasten 
mee aanschuiven aan tafel en samen gaan ze op zoek naar de gekende en ongekende passies van Steven  
Vanackere. Het wordt een bijzondere en originele gespreksavond waarop Steven Vanackere je graag in zijn 
hoofd en in zijn hart laat kijken.

Steven, je bent geboren in We-
velgem, maar heb je er nog con-
crete herinneringen aan?
Mijn ouders woonden al in Sint-

Stevens-Woluwe, bij Brussel, toen 

ik op de wereld kwam. Toch wilde 

mijn moeder, Anna Wallays, liever 

in Wevelgem bevallen. Ze had daar 

immers zes zusters, en dus ook 

meer familiale steun. Ik ben blij 

dat er daardoor Wevelgem op mijn 

identiteitskaart staat.

Blij? Hoezo?
Omdat het ook echt over mijn 

identiteit gaat. In Brussel heb ik 

me altijd als West-Vlaming ge-

zien. Onze thuistaal bleef het 

West-Vlaams. Ook nu nog scha-

kel ik aan de telefoon over in het 

West-Vlaams als ik één van mijn 

broers of mijn zus aan de lijn krijg. 

En toen je wat ouder was, ben je 
toch nog even in West-Vlaande-
ren komen wonen?
Dat klopt. Toen ik 15 was, woonde 

ik in Brugge, terwijl mijn vader 

gouverneur was. Na zijn plotse 

dood in 1979, kort na zijn benoe-

ming, leefde ik nog even met mijn 

moeder in Wevelgem. Ik liep toen 

school in het Sint-Amandscollege 

in Kortrijk. Het verlies van een jon-

ge vader (52 jaar) was een zware 

beproeving voor ons gezin.

Even leek het erop dat je je vader 
zou opvolgen als gouverneur van 
West-Vlaanderen. Was het de her-
innering aan je vader die je dreef?
Elk kind zoekt de ogen van zijn 

ouders, ook als ze er niet meer 

zijn. Psychologen zullen er dus wel 

het hunne van denken. Maar nee, 

ik was begeesterd om gouverneur 

van onze provincie te worden om-

wille van de job zelf. Een prachtige 

opdracht, sterk gericht op men-

sen en hun concrete ambities en 

zorgen. Een gouverneur moet ook 

heel wat mensen en bevoegd-

heidsniveaus doen samenwerken, 

en ik denk dat ik dat nogal goed 

kan. Maar uiteindelijk vroeg Wou-

ter Beke me vrij uitdrukkelijk om 

toch nog voort te doen als minis-

ter en ik heb daar ja op gezegd. 

Eens een keuze is gemaakt, is het 

niet zinvol om er met te veel spijt 

op terug te kijken.

Zou je het ook in een andere pro-
vincie gedaan hebben?
Neen. Geen sprake van. Je kunt 

de jongen uit West-Vlaanderen 

halen. Maar niet West-Vlaanderen 

uit de jongen.

Zijn er bepaalde plaatsen die je 
je herinnert of waar je nog wel 
eens komt?
Mijn geboorteplek huisvest van-

daag het rust- en verzorgings-

tehuis Sint-Camillus, waar mijn 

doopmeter nu leeft. Ik kom er af 

en toe op bezoek. Als ik het graf 

van mijn ouders bezoek, rijd ik ook 

wel eens langs de grootouderlijke 

woningen, uit een stukje nostal-

gie. En als je uit een grote familie 

stamt, met vele nonkels en tantes, 

heb je meteen ook een heel pak 

neven en nichten. Die zijn bijna al-

lemaal in West-Vlaanderen geble-

ven. De laatste bij wie ik nog een 

gezellig glas ben gaan drinken, is 

mijn kozijn Frans Debonne, die in 

de pittoreske Priesterage in Zwe-

vegem woont.

Hoe ervaar je wonen in Brussel? 
Krijg je nooit zin om weer naar 
het relatief rustige Wevelgem 
terug te keren? Of helemaal op 
het platteland te gaan wonen?
Er scheelt iets aan de clichés over 

Brussel. Het is geen plek waar je 

je levensverwachting met tien 

jaar vermindert, waar je altijd ver-

dwaalt en waar niemand je ver-

staat. Ja, Brussel is een beetje 

weerbarstig. Je moet haar wat tijd 

gunnen. Maar voor wie van inter-

nationale ontmoetingen houdt, is 

het een prachtkans. Studeren in 

Brussel is iets wat ik (Vanackere 

is sinds 1 oktober academisch be-

heerder van de KU Leuven voor de 

campus Brussel geworden, nvdr.) 

elke jonge mens wil aanraden.

Maar het klopt toch dat je zelf ook 
een appartement aan zee hebt?
Inderdaad! In Blankenberge, waar 

ik als kind al tijdens zomervakan-

ties naartoe ging. Nu is het vooral 

een rust- en studeerplek tijdens 

weekends. In het leven is alles een 

kwestie van evenwicht. Vandaag 

vind ik die in de combinatie van de 

grootstad en de zee, die trouwens 

op haar best is in de winter, als het 

strand je wat alleen-zijn gunt.

Van studeren gesproken: de af-
gelopen twee jaar haalde je met 
glans het diploma van master in 
de wijsbegeerte. Wat bracht je 
daartoe?
Senator zijn is in ons land niet 

langer een voltijdse bezigheid. 

Met mijn boek ‘De eerste steen’ 

over de zeven hoofdzonden had 

ik me al gewaagd aan wat filoso-

fische overwegingen, en ik wilde 

dieper gaan. Je mag jezelf nooit 

wijsmaken dat je niets meer kunt 

bijleren. Ik heb ook met opzet een 

onderwerp voor mijn masterproef 

gekozen (de mei ’68-filosoof Gil-

les Deleuze en Karl Marx, nvdr.) dat 

nogal veraf staat van mijn eigen 

christendemocratische intuïties. 

Dan leer je nog het meest.

De biecht van Steven Vanackere
Donderdag 26 november om 20u15 in OC De Stekke, € 10
Reservatie: cultuurcentrum@wevelgem.be of 056 43 34 95 of 
via de webshop op www.ccwevelgem.be
Organisatie: bibliotheek en cultuurcentrum Wevelgem
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 www.wevelgem.be/uitinwevelgem · november 2015
Jouw activiteit in de infokrant? Vul hem in via het aanvraagformulier op www.wevelgem.be/infokrant. Of via ww.uitdatabank.be in Vlaanderen.

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

NOVEMBER

MA 1  TOT EN MET  VR 6 NOVEMBER
EXPO | MILITAIRE HOSPITALEN IN WEVEL-
GEM TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG
Onze streek, bezet door het Duitse leger, lag net 
buiten de beschietingen aan het front. Hier kwa-
men de soldaten uitrusten, kwamen op krachten 
en zochten naar vertier ver van de ellende van de 
loopgraven. Dagelijks brachten karren doden en 
gewonden van het front naar onze gemeenten.
Doden werden met gepaste eer begraven, ge-
wonden werden hier verzorgd in de Feldlazaret-
ten in Moorsele, Gullegem of Wevelgem. 
10u00 tot 12u30 en 14u00 tot 17u30 | gratis | BAMO 
school | info@wibilinga.be, www.wibilinga.be

DI 2 TOT EN MET VR 6 NOVEMBER
JEUGD | SPEELPLEIN HAASJE-OVER

 

Elke dag plezier tijdens de herfstvakantie met 
workshops, spelletjes, voorleesmomenten, 
sport, … 
Porseleinhallen Wevelgem | info: www.wevel-
gem.be/doewa 

WO 4 NOVEMBER 
FAMILIE | STEFAAN BOONEN 
HIER WAAKT OMA
Een voorstelling gebaseerd op de gelijknamige 
graphic novel. Een verhaal over een geweldig 
weekend. Over een bos, een oud huis, tien 
kleinkinderen en een bijzondere oma. Soms 
is ze als een heks, dan weer als een wolf. Bo-
vendien is er meneer Bordjes, van hem mag er 
bijna niks.   
14u30 | € 8 | CC Guldenberg | tickets CC Wevelgem 
056 43 34 95, cultuurcentrum@wevelgem.be 

DO 5 NOVEMBER
LEZING | MILITAIRE HOSPITALEN IN WEVEL-
GEM TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG
Historicus Jan Vancoillie, specialist in de geschie-
denis van de Duitse eenheden in WO I, geeft een 

voordracht over het onderwerp van de tentoon-
stelling. Zowel de tentoonstelling als de voor-
dracht vinden plaats in de BAMO-school in de 
Rozenstraat, Moorsele en zijn gratis toegankelijk.
19u30 | gratis | BAMO-school | info@wibilinga.
be, www.wibilinga.be

DO 5, 12 EN 19 NOVEMBER
CURSUS | COMEDY-IMPRO
Improvisatie kan je leren. Via oefeningen, trai-
ningen, tips en tricks word je steeds beter in het 
tevoorschijn halen van ideeën, in het snel reage-
ren op de ander, in je te smijten zonder denken. 
Wil je ontdekken of het iets voor jou is? Kom dan 
drie avonden proeven van improvisatie. Docent: 
The Lunatics  
20u00 tot 22u30 | € 60 | OC de Cerf | info & tickets 
CC Wevelgem 056 43 34 95, cultuurcentrum@
wevelgem.be

6, 7 EN ZO 8 NOVEMBER
THEATER | TONEEL HOGER OP MOORSELE 
SPEELT “DE POETSMAN” 
OC De Stekke | Info: www.toneel-hoger-op.be

6, 7, 8 EN 15 NOVEMBER
THEATER | DE LUSTIGE SLIJTERS SPEELT “’T 
KRUUS VAN DE ‘COIN PERDU’”
Theatercentrum, Poststraat 15, Gullegem | Info: 
www.delustigeslijters.be

12, 13, 14 EN 15 NOVEMBER
THEATER | TONEELKRING POGEN SPEELT 
“ALS MIJN ZUSTER DAT MOEST WETEN”
20u00 | € 8 | CC Guldenberg | www.toneel-
kringpogen.be | www.facebook.com/toneel-
kring.pogen

ZA 7 TOT EN MET ZO 29 NOVEMBER
EXPO | MILITAIRE HOSPITALEN IN WEVEL-
GEM TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG
9u00 tot 18u00 | gratis | WZC St. Jozef Moorsele 
info@wibilinga.be, www.wibilinga.be

DI 10 NOVEMBER
ONTMOETING | WORKSHOP SINT-MAAR-
TENSBIETEN 
Gullegem viert Sint-Maarten met een workshop 
Sint-Maartensbiet. Jong en oud(er) kunnen sa-
men een biet maken. Alle materiaal wordt voor-
zien, jullie zorgen voor het eindresultaat.  
14u00 tot 16u00 | gratis | LDC Het Knooppunt 
inschrijven aan het onthaal

13, 14, 15 NOVEMBER
JEUGD | BASCUULFEESTEN
Bands op vrijdag, dj’s op zaterdag, stoofvlees 
met frieten én surprise act op zondag. 
OC De Stekke | facebook: bascuulfeesten 2015

DI 17 NOVEMBER
LEZING | REISADVIES NEGATIEF
Verslag van een niet voor de hand liggende reis 
door risicolanden in Afrika door Ria Anyca. 
20u00 | gratis | CC Guldenberg | www.demunster.
net/weda

DI 17 NOVEMBER
CURSUS | ITALIAANSE KEUKEN
Italiaanse Keuken: Maken van Italiaanse ge-
rechtjes van aperitief tot dessert.
19u30 | € 6 | OC De Stekke | Info + inschrijven bij: 
Rosemie, 056 42 02 91, rosemie_witdouck@hot-
mail.com | www.gezinsbondmoorsele.be

VR 20 NOVEMBER
LEZING | DE WERELD VAN HET VLAS
Een vertelnamiddag over ‘De wereld van het 
vlas, reisverhalen door Willy Vanneste’.
14u30 | gratis | LDC Elckerlyc | www.wibilinga.be

ZA 21 NOVEMBER
THEATER | DE SPELERIJ – OOM WANJA

 

Hartverscheurende theatertekst van Anton 
Tsjechov, over een groep mensen die stuk voor 
stuk liefhebben en verlangen, maar terecht 
zijn gekomen in een uitzichtloze situatie. Met 
Maaike Cafmeyer, Tuur De Weert, Mathias Sercu, 
Jurgen Delnaet en Eva Van Der Gucht.   
20u15 | € 16, -26j € 14 | CC Guldenberg | info & 
tickets CC Wevelgem 056 43 34 95 cultuurcen-
trum@wevelgem.be

Op deze act krijg je
UiTPAS punten.



ZA 21 NOVEMBER
NATUUR | DAG VAN DE NATUUR

 

Werkdag in de Bankbeekvallei, Daalstraat in 
Gullegem. Help mee de wilgen knotten en een 
houtkant aanplanten in dit natuurgebiedje. 
Voorzie laarzen en werkhandschoenen. Natuur-
punt zorgt voor soep en drank. Het enige wat je 
moet doen, is vooraf inschrijven. Org. Natuur-
punt Wevelgem-Menen
9u00 tot 16u00 | gratis | Daalstraat Gullegem 
inschrijven via Patrick Gheysens, 056 41 77 22, 
gheysens.foulon@skynet.be

ZO 22 NOVEMBER
NATUUR | AANPLANTING GEBOORTEBOS

 

Deze voormiddag wordt het geboortebosje aan-
geplant. Wevelgemse kinderen die geboren zijn 
tussen 1 september 2014 en 31 augustus 2015 zijn 
dit jaar aan de beurt. Alle ouders worden per-
soonlijk uitgenodigd. Org: Gemeente Wevelgem 
i.s.m. de gezinsbonden Wevelgem, Moorsele, 
Gullegem en Natuurpunt Wevelgem-Menen.
9u00 tot 12u00 | gratis | Domein Bergelen Gullegem

ZO 22 NOVEMBER

FAMILIE | GEZINSMATINEE
Gezinsmatinee met optreden van Folkrock-
groep BLUNT. Gratis toegang tot het optreden. 
's Middags kan je genieten van stoofvlees met 
frieten. Als afsluiter kopje koffie met taart. Mid-
dagmaal (€ 10), kinderen friet-frikandel (€ 5). 
Inschrijven kan tot 15 november via 056 42 01 46 

of marnik.couvreur@telenet.be | 11u00 | OC De 
Stekke | www.gezinsbondmoorsele.be 

ZO 22 NOVEMBER
OPENDEUR | HEEMKRING WIBILINGA
Opendeurdag in het documentatiecentrum 
heemkring Wibilinga.
10u00 tot 12u00 | gratis | Leodpolstraat 45, Wevel-
gem | www.wibilinga.be

MA 23 NOVEMBER
CURSUS | VLIERBESSENSIROOP MAKEN
Nu de winter eraan komt, is vlierbessensiroop (ge-
maakt op natuurlijke basis) ideaal tegen verkoud-
heden en een droge hoest. De lesgeefster leert je 
hoe deze siroop te bereiden.  
14u30 | € 5 (ingrediënten inbegrepen) | LDC Elcker-
lyc | inschrijven voor 13 november aan het onthaal

DI 24 NOVEMBER
LEZING | MILITAIRE HOSPITALEN IN WEVEL-
GEM TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG
Historicus Jan Vancoillie, specialist in de ge-
schiedenis van de Duitse eenheden in WO I, 
geeft een voordracht over het onderwerp van de 
tentoonstelling. De tentoonstelling loopt van 7 
november tot en met 29 november.
14u00 | gratis | WZC Sint-Jozef Moorsele | info@
wibilinga.be, www.wibilinga.be

WO 25 NOVEMBER
MUZIEK | MARCO Z – BARTIEST CULTUUR-
CAFÉ 

 

Je (her)kent hem ongetwijfeld van zijn door-
braaksingle ‘I’m a bird’ . Marco Z bracht dit jaar 
‘Hold me like the world is ending’ uit, een dub-
belaar met twee afzonderlijke albums.    
20u15 | € 14, -26j €12 | OC De Stekke | info & 
tickets CC Wevelgem  056 43 34 95 cultuurcen-
trum@wevelgem.be, www.wevelgem.be

DO 26 NOVEMBER
INFO | ZUINIG MET ENERGIE IN HUIS 
Tijdens deze infonamiddag sta je vooral stil bij 
een aantal gedragstips die het verschil kunnen 
maken op je energiefactuur. Verwacht een flink 
aantal tips over hoe je zuiniger kan verwarmen, 
wassen, koken, koelen, vriezen, enz. Breng ook 
jouw laatste jaarafrekening aardgas en elektrici-
teit mee want je gaat na of jouw leverancier nog 
wel voordelig is.  
14u00 tot 16u00 | gratis | LDC Het Knooppunt | in-
schrijven op voorhand aan het onthaal

ZA 28 NOVEMBER
MUZIEK | FLIP KOWLIER – THEATERTOUR 
‘FLIP DOET HET ZELF’

 

Verwacht je tijdens deze solotournee aan een 
overzicht uit zijn uitgebreide oeuvre, gebracht 
met een kwinkslag op zijn Kowliers.   
20u15 | € 18, -26j €16 | CC Guldenberg | info & 
tickets CC Wevelgem  056 43 34 95 cultuurcen-
trum@wevelgem.be

ZA 28 NOVEMBER
FAMILIE | IEDER KIND EEN SINT
Armoede is helaas geen randfenomeen en ook in 
jouw omgeving kampen heel wat gezinnen met 
geldproblemen. De Kristelijke Werknemers Be-
weging wil hier bijzondere aandacht aan schen-
ken. Met het project 'Ieder kind een Sint' willen 
ze kinderen warm maken om goed speelgoed te 
schenken aan de Sint. Vraag aan je (klein)kinde-
ren om een goed stuk speelgoed uit te kiezen 
en dit mee te brengen. De Sint zal aanwezig zijn 
om de kinderen en hun speelgoed te ontvangen. 
Op deze manier vraagt kwb niet alleen aandacht 
voor de stijgende armoede en ongelijkheid in 
ons land, maar probeert kwb actief een handje 
te helpen.
10u00 tot 12u00 | gratis | CC Guldenberg 
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Huldiging sportlaureaten
Oproep aan alle sporters: zoals elk jaar worden Wevelgemnaars die het voorbije jaar uitzonderlijk sportieve prestaties geleverd hebben of zich 
achter de sportschermen bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, gehuldigd.

Alle sportievelingen die een sportprestatie (individueel of in groepsver-

band) behaald hebben op provinciaal, nationaal of internationaal niveau 

komen in aanmerking. De huldiging vindt plaats op vrijdag 22 januari en 

wordt in goede banen geleid door Sporza wielercommentator Carl Berteele. 

Ken je iemand die het verdient om gehuldigd te worden of ben je zelf 
zo iemand? 
Surf dan snel naar www.wevelgem.be/sportlaureaten en schrijf in tot en 

met 20 november.

Sport na School
Sport Na School (SNS) is een Wevelgems initiatief in samenwerking 
met BLOSO en de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) voor jongeren 
van  14 tot 18 jaar. 

De SNS-pas is een sportpas waarmee je na de schooluren onbeperkt 

kan deelnemen aan vele sportactiviteiten. Sport na School is er voor alle 

jongeren van het secundair onderwijs. Zit je niet op school in Wevelgem 

maar woon je er wel, dan heb jij ook recht op een SNS-pas.

Welke sporten kan je volgen?
Atletiek, aqua zumba, bmx, badminton, dans, diepzeeduiken, fitness, 

ijsschaatsen, in-line skating, jiu-jitsu, karabijnschieten, karate, squash, 

taekwondo, tafeltennis, tennis, voetbal, zumba en zwemmen. 

Prijs
• je betaalt 30 euro per semester 

• je betaalt 45 voor een jaarpas

Het 1ste semester loopt van 5 oktober tot 29 januari. Het 2de semester 

van 1 februari tot 13 mei. Geen les: feestdagen en tijdens schoolvakanties.

Inschrijvingen en info 
Sportdienst, Vanackerestraat 14, Wevelgem of via www.sportnaschool.be
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Programma Zwembaddagen
Vrijdag 20 november 
Op vrijdag kan je naar de spetterende Kidsfuif. 

De Kidsfuif is een heus feestje met DJ en dis-

coverlichting waarbij alle speeltuigen in het 

zwembad beschikbaar zijn. De kinderen zijn 

welkom per leeftijdscategorie:

• 3de leerjaar: 16u30-17u40

• 4de leerjaar: 17u40-18u50

• 5de leerjaar: 18u50-20u00

• 6de leerjaar: 20u00-21u10

• 1ste middelbaar: 21u20-22u30

Het zwembad zal die dag uitzonderlijk geslo-

ten zijn voor het grote publiek.

Zaterdag 21 november
In de voormiddag kan je een kennismaking van 

redderstechnieken meevolgen. Ben je benieuwd 

naar de zware proeven die redders moeten kun-

nen uitvoeren? Wil je zelf wat technieken aan-

leren om mensen te redden uit het water? Kom 

dan zeker eens langs, deze initiatie is voor jong 

en oud. Daarnaast kan je een initiatie Duiken 

(14+) volgen van 10u00 tot 12u00.

In de namiddag worden alle stoere jongens en 

meisjes uitgedaagd om mee te doen met de 

survivalnamiddag. Ga jij de uitdaging aan om 

tot het einde van het parcours te raken? De al-

lerkleinsten worden niet vergeten, voor hen is 

er een spelnamiddag.

Zondag 22 november
Op zondag wordt het zwembad van 7u30 

tot 9u30 vrijgehouden voor wie gewoon wat 

baantjes wil zwemmen. Vanaf 9u30 gaat de 

dolle pret verder met de spelvoormiddag.

Meer info
De prijs voor al dit leuks is dezelfde als een ge-

woon toegangsticket. Inschrijven niet nodig.

www.wevelgem.be/zwembaddagen

Nieuw zwembad 2021
De gemeente heeft al een beeld van wat zou 

kunnen en wil dit idee tijdens de zwembad-

dagen aan jou voorstellen. Tekst en uitleg in 

de inkomhal van het zwembad.
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Gemeenteraad 9 oktober
Aankoop lichtconsole OC De Stekke
De polyvalente zaal van OC De Stekke wordt 

uitgerust met een nieuwe lichttafel. Deze zal 

dezelfde capaciteit hebben als de lichttafel 

die in 2014 werd aangekocht voor de thea-

terzaal CC Guldenberg. De console zal 24 400 

euro kosten.

Vervanging ophangsysteem theatergordij-
nen CC Guldenberg
Het ophangsysteem van de gordijnen in de 

theaterzaal van CC Guldenberg is aan vernieu-

wing toe. Het railsysteem van het voordoek 

zal aangepast worden en er komt elektrische 

bediening. Ook het achterdoek en de tussen-

doeken krijgen een nieuw ophangsysteem dat 

manueel zal te bedienen zijn van op scène. Het 

ophangsysteem zal 15 000 euro kosten.

Vervanging zware vrachtwagen 
De oudste vrachtwagen van de dienst openba-

re infrastructuur en mobiliteit is aan vervanging 

toe. Bedoeling is deze te vervangen door een 

vrachtwagen met containersysteem met laad-

kraan. Voor de vrachtwagen is een motor vereist 

die voldoet aan de EURO – VI emissienorm. De 

vrachtwagen zal gebruikt worden voor het her-

stel van voetpaden, wegen en riolering. Hij zal 

ook ingezet worden voor het verplaatsen van de 

minigraver en voor andere transporten. 

De vrachtwagen zal aangekocht worden via een 

openbare aanbesteding en de raming bedraagt 

197 230 euro. 

Automatische kassa en poortsysteem zwembad
Tegen 2021 komt er in Wevelgem een nieuw 

zwembad. In het kader van de efficiënte inzet 

van het personeel, investeert de gemeente in 

een automatische kassa en een bijhorend toe-

gangspoortje in het huidig zwembad. 

Abonnementen zullen wel nog verkocht wor-

den door de sportdienst. Bedoeling is het sys-

teem in de loop van het voorjaar van 2016 in 

gebruik te nemen. De kostprijs wordt geraamd 

op 40 000 euro.

De gemeente ondersteunt Wevelgemse kin-
deropvanginitiatieven 
Opvanginitiatieven voor groepsopvang moe-

ten voldoen aan een aantal normen om een 

vergunning te bekomen of te verlengen. Een 

gunstig brandweeradvies is hierbij een belang-

rijk document. Door de recente brandweerher-

vorming met onder andere de oprichting van de 

brandweerzone Fluvia, wordt vanaf dit jaar een 

forfaitair tarief aangerekend indien de brand-

weer een brandweerverslag moet opmaken.

De gemeente vindt kinderopvang maatschap-

pelijk en economisch belangrijk en wil haar kin-

deropvanginitiatieven zoveel mogelijk onder-

steunen. Daarom zal ze het brandweerverslag 

met een maximum van 300 euro per kinder-

opvanginitiatief per jaar betalen voor attesten 

vanaf 1 januari 2015.

Je kan de volledige gemeenteraad ook online 
beluisteren via: 
www.wevelgem.be/verslaggemeenteraad.



17

Dankjewel aan alle onthaalouders
Maandag 12 oktober was er opnieuw de 'dag van de onthaalouder'. Op deze dag bedankte de gemeente alle onthaalouders voor de andere 364 
dagen waarop ze met hart en ziel voor de kleinste Wevelgemnaars zorgen. Het gemeentebestuur bood de bijna 100 aanwezigen een hapje en 
drankje aan, zette hen in de bloemetjes en plaatste hen voor een echte fotomuur.
 

Het gemeentebestuur nam afscheid van Agna Mollefait, voorzitter lo-

kaal overleg kinderopvang (LOK), en Chris Vanderbeke, ambtenaar kin-

deropvang. Nele Dedeurwaerder van de jeugddienst volgt Chris op als 

contactpersoon voor de kinderopvang. Daarnaast is de gemeente nog 

op zoek naar een opvolger voor Agna.

Wil jij meedenken over het Wevelgemse opvangbeleid? 
Stel je dan zeker kandidaat. Meer info in de jeugddienst (Porseleinhal-

len, Cultuurpad 1 in Wevelgem) of via kinderopvang@wevelgem.be

Vernieuwd afschakelplan
Op 16 september maakte federaal minister van Energie Marie-Christine Marghem het vernieuwde ‘af-
schakelplan’ bekend voor deze winter. Dat plan is een ultiem redmiddel om de uitval van het elektri-
citeitsnet te voorkomen bij uitzonderlijke crisissituaties. In plaats van zes afschakelschijven, voorziet 
het plan acht afschakelschijven, voor een betere spreiding.

De gemeente Wevelgem is niet opgenomen in het afschakelplan. Wil je meer informatie over andere ge-

meenten, dan kan je dit opzoeken op www.infrax.be.

Je kan wel jouw steentje bijdragen tot de beperking van het risico op schaarste en afschakeling. Beperk 

jouw verbruik op de momenten waarop de globale vraag het hoogst is (tussen 17u00 en 20u00).  
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Bladkorven 
Bomen bieden je zuivere lucht en welkome schaduw tijdens warme 
zomerdagen. In de bloei en tijdens de herfst zorgen ze vaak voor een 
kleurrijk spektakel. Ze zijn een visuele meerwaarde voor het straat-
beeld en werken verkeersremmend. Eén keer per jaar zorgen bomen 
voor wat hinder door de bladeren die afvallen.

Om de bladhinder te beperken, plaatst de gemeente op verschillende  

locaties bladkorven om herfstbladeren van gemeentelijke bomen of bla-

deren vanop de openbare weg in te deponeren.

De bladkorven worden enkel in straten gezet waar veel en/of grote laan-

bomen aanwezig zijn. Het gemeentebestuur vraagt dan ook om ervoor 

te zorgen dat enkel herfstbladeren in de korven terechtkomen. Ander 

tuin- of snoeiafval maakt het machinaal ledigen immers onmogelijk. Bij 

misbruik zal de gemeente genoodzaakt zijn de bladkorf weg te nemen.

Meer info: Dienst milieu, groen@wevelgem.be, 056 43 34 60

Modder op de weg
Het is weer druk voor de land- en tuinbouwers: heel wat groenten 
worden geoogst, velden worden geploegd en bezaaid voor het nieuwe 
seizoen. Die werken kunnen niet altijd in optimale omstandigheden 
gebeuren. Vooral de regen kan een spelbreker zijn. Bevuilde land-
bouwmachines en -voertuigen kunnen de openbare wegen daardoor 
bemodderen met de gekende risico’s op ongevallen tot gevolg. 

De gebruikers van (voornamelijk) landelijke wegen moeten begrip op-

brengen voor de situatie. Ook afgevallen bladeren kunnen wegen ver-

vuilen en gevaarlijk maken. Pas dus je rijgedrag aan en matig je snel-

heid zodat remafstanden kleiner worden. Besteed bijzondere aandacht 

op plaatsen waar je signalisatieborden (gevaarsborden) ‘Modder op de 

weg’ of tractoren met oranje knipperlichten ziet staan. Misschien is er 

iemand bezig de weg te reinigen.

Veiligheid is een zaak van iedereen. Als iedereen zijn steentje bijdraagt, 

kunnen wij samen de risico’s zo klein mogelijk en de wegen zo veilig 

mogelijk houden. 

100-jarig bestaan
In 2017 wordt de luchthaven 100 jaar. Flanders Aviation Society (FAS) 
is op zoek naar mensen die herinneringen, anekdotes, foto's, van het 
vliegveld hebben en willen delen. 

Alle info is welkom bij Jan Vanhulle, Burgemeester J. Nuyttensstraat 10 

in Bissegem, 056 36 02 21 of vanhulle.jan@scarlet.be.
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Samen voor sociale bescherming
Waar je ook woont, zonder sociale bescherming is het leven als het ware een loterij. Ziek worden en geen medicijnen kunnen kopen. Werken 
maar toch arm blijven. Je werk verliezen of je oogst verloren zien gaan en geen enkel inkomen meer hebben. Een leven lang werken en geen 
pensioen krijgen.... Voor 3/4de van de mensheid is dat geen fictie.

Sociale bescherming voor iedereen
Sociale bescherming is erkend als een mensenrecht. Recente voorbeel-

den uit ontwikkelingslanden als Indonesië, Bolivia of Brazilië tonen aan 

dat het mogelijk is om belangrijke stappen te zetten in de uitbouw van 

een stelsel van sociale bescherming, wat ook het economische ontwik-

kelingsniveau is. Het is dus in de eerste plaats een kwestie van politieke 

wil. Door de ongelijkheid te verminderen, de koopkracht te versterken en 

de toegang tot gezondheidszorg te verzekeren, wordt het voor iedereen 

mogelijk om deel te nemen aan het economische en sociale leven.

Supporter of dans mee op het dance event
Op 11 november brengt 11.11.11 een supportersclub voor sociale bescher-

ming op de been. Hoe meer supporters, hoe hoger de druk op beleids-

makers om daadwerkelijk iets te veranderen. Kom tegen 11u00 naar 

sporthal De Vlaschaard en doe mee of supporter mee op het dance 

event. Na een uurtje dansen is er een aperitiefmoment en een suppor-

tersstand voor sociale bescherming: 

• kleef pleisters op je wangen, lichaam, kledij

• neem een foto van jezelf of met een hele groep mensen en plaats je 

foto op www.socialebescherming.be

Acties 11-groep Gullegem
• Deur-aan-deur actie in de periode rond 11 november. De vrijwilligers 

halen de enveloppes op die je vooraf kreeg.

• Ontbijt in OC de Cerf op zondag 13 december (i.s.m. de Wereldwin-

kel). Inschrijven via de Oxfam-Wereldwinkel Wevelgem, Peperstraat 

2 tijdens de openingsuren of via 0474 47 96 67. 

Acties 11-groep Wevelgem
• Op zaterdag 14 en zondag 15 november, van 9u00 tot 13u00: deur-

aan-deur verkoop van Omer en chocolade.

11-groep Moorsele
De werking van 11-groep Moorsele is vorig jaar gestrand. Voel je het 

kriebelen om die nieuw leven in te blazen? Neem dan contact met 

hade.vanhoutte@11.be. 

Algemene gift
Natuurlijk hoeft niemand te wachten op een deur-aan-deuractie om 

11.11.11 te steunen. Storten kan altijd op BE30 0000 0000 11 11. Giften van-

af 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. Op www.11.be vind je alle informatie. 

Zelf vrijwilliger worden voor 11.11.11?
wevelgem111111@hotmail.com. 

Meer info
www.11.be
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Word jij onze collega?
Diensthoofd openbare infrastructuur en mobiliteit 
Voltijds - Niveau A1a-A2a (m/v) - contractueel onbepaalde duur 

Functie
In deze functie leid je de dienst openbare infrastructuur en mobiliteit (ad-

ministratie, onderhoud, signalisatie en feestelijkheden). Je bereidt de stra-

tegische en operationele planning voor, coördineert, volgt op en stuurt bij. 

Je bereidt het gemeentelijk verkeers- en mobiliteitsbeleid voor, coördi-

neert en voert het uit. Je plant, organiseert en coördineert de herstellings- 

en vernieuwingswerken van voetpaden, wegen en rioleringen.

Verloning
Een bruto maandwedde van  2 928,63 euro, een interessante verlofrege-

ling, extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering 

en fietsvergoeding), terugbetaling vervoerskosten openbaar vervoer.

Selectieprocedure
Een schriftelijke en mondelinge proef (data nog vast te leggen).

Uiterste inschrijvingsdatum
18 november

Meer info
Alle verdere inlichtingen over deze functie: www.wevelgem.be/vacatures

Personeelsdienst, Chris Vanderbeke, chris.vanderbeke@wevelgem.be, 

056 43 34 30 

Schrijnwerker voor de dienst gebouwen
Voltijds - Niveau D (m/v) - statutair/contractueel onbepaalde duur

Functie 
In deze job voer je timmer- en schrijnwerken uit en werk je polyvalent 

mee aan andere taken binnen het bestuur. 

Verloning
Een bruto maandwedde van 1 775,94 euro, een interessante verlofrege-

ling, extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering 

en fietsvergoeding), terugbetaling vervoerskosten openbaar vervoer.

Selectieprocedure
Een praktische en mondelinge proef (data nog vast te leggen).

Uiterste inschrijvingsdatum
18 november

Meer info
Alle verdere inlichtingen over deze functie: www.wevelgem.be/vacatures

Personeelsdienst, Chris Vanderbeke, chris.vanderbeke@wevelgem.be, 

056 43 34 30 
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Nachtridders
muzikanten van de nacht
Naar aanleiding van de feestdag van de patroonheilige Sint-Cecilia op 22 november gaan harmonie Kunst naar Vermogen uit Moorsele, har-
monie Sint-Cecillia uit Gullegem en fanfare Kunst Veredelt uit Gullegem rond als ‘nachtridders’ op de vooravond van het Sint-Cecilia feest.

Nachtridders Kunst naar Vermogen Moorsele
Het concept van de nachtridders komt eigen-

lijk meer voor in de omliggende gemeenten. 

In Geluwe doen ze dat al van voor de eerste 

wereldoorlog. In de Moorseelse harmonie zijn 

de ‘nachtridders’ 15 jaar geleden ontstaan uit 

de ‘rolders’. De zaterdag van het Sint-Cecilia 

feest begonnen de muzikanten al van ’s mor-

gens te spelen. 

De ‘rolders’ gingen van deur tot deur om mu-

zikanten op te pikken en bij verschillende mu-

zikanten te gaan spelen om zo tegen 14u00 als 

de rondgang met de harmonie zelf begon, aan 

te sluiten. 

Maar naarmate die generatie van jonge gasten 

een beetje ouder werd, verwaterde die traditie 

en hebben ze met een nieuwe groep muzi-

kanten beslist om in plaats van ’s morgens, ’s 

nachts te gaan spelen. Ze hebben het concept 

een beetje extremer gemaakt.  

Nachtridders Kunst Veredelt Gullegem
Nachtridderen kent in de fanfare Kunst Ver-

edelt uit Gullegem een lange traditie. Het is 

ontstaan vanuit de dankbaarheid van de jeugd 

naar het bestuur toe. Muziekspelen is in de 

fanfare altijd gratis geweest: een instrument, 

partituren, herstellingen, opleiding in de re-

petities… dit wordt allemaal geregeld binnen 

het bestuur. Vandaar dat de jeugd de avond 

voor Sint-Cecilia mini-concertjes verzorgt ten 

huize van de bestuursleden. 

 

Nachtridders Sint-Cecillia Gullegem
Harmonie Sint-Cecilia uit Gullegem gaat ook 

al jarenlang nachtridderen. Het is voor hen 

vooral een manier om de bestuursleden voor 

het Sint-Cecilia feest uit te nodigen. 

 

Wanneer spelen de nachtridders?
De Moorseelse ‘nachtridders’ verzamelen 

met 10 tot 12 man rond 1u30 aan hun lokaal op 

de bewuste avond en gaan door tot aan het 

ontbijt. De groep groeit zo verder aan tot een 

groep van een 20-tal muzikanten.

De Gullegemse fanfare speelt van 20u00 tot 

2u00. Aan het lokaal spreken ze af welke le-

den ze gaan verblijden met een muzikaal be-

zoekje. Dat varieert een beetje per jaar. Ze 

spreken een route af en in welke volgorde ze 

die precies gaan doen. Harmonie Sint-Cecilia 

uit Gullegem vaardigt hun 20-ers af. Zij spelen 

van rond 22u30-23u00 tot in de vroege uurtjes 

als het moet. De Moorselenaars spelen een 

half uurtje per lid, de Gullegemse harmonie 

drie kwartier en de fanfare een uurtje.

 
Wie krijgt de nachtridders op bezoek?
Elk jaar proberen ze andere leden uit te pik-

ken. Het duurt meestal wel 10 minuten tot een 

kwartier voor ze doorhebben wat er aan de 

hand is. Buren die de muzikanten horen, hoe-

ven niet bang zijn voor (langdurige) overlast. De 

‘nachtridders’ spelen 1 liedje buiten en gaan dan 

binnen om nog wat nummertjes te spelen.
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10 ambassadeurs voor Let’s Get Fit
Op 25 augustus werden 10 ambassadeurs gekozen voor het gezondheidstraject van Let’s Get Fit. Dit project wil mensen uit Moorsele motive-
ren om meer of beter aan hun gezondheid te werken. Het traject start met een grondige screening van zowel lichaam als voedingsgewoontes. 
Op basis daarvan wordt een parcours uitgestippeld door bewegingscoach Brecht Buysschaert en voedingsconsulent Deborah De Jaegere.

Zo kwam de groep op 30 september samen in een supermarkt voor een 

les ‘verpakkinglezen’. Ze merkten dat het vooral suikers en verzadigde 

vetten zijn die onze gezondheid belagen. Daarna trokken ze naar een fit-

nesscentrum voor een parcours oefeningen. Stevige kost. Eind oktober is 

een avondspinning voorzien. Wie de kandidaten aanmoedigt op de face-

bookpagina MO Twee Moorsele, kan een gratis spinningsessie winnen. 

Eind november wordt het project voor vrienden, familie en geïnteres-

seerden sportief afgesloten.

De ambassadeurs krijgen een opdracht mee: anderen proberen te mo-

tiveren om mee te doen. Zo waaieren de gezonde prestaties uit over 

heel Moorsele. 

De 10 vormen een mooie doorsnede van de bevolking: jong, nog altijd 

jong, man, vrouw, slank, volslank, maar allemaal met dezelfde ambitie: 

een stap vooruit zetten met hun gezondheid en anderen motiveren om 

mee te doen. De 10 gezondheidsambassadeurs zijn Evelien Bouquel-

loen, Eline Hoornaert, Charlotte Bonte, Ann Staelens, Anne Vereecke, 

Sabine Landuyt, Willy Boudewyn, Dirk Delannoy, Caroline Declercq en 

Gerda Opsomer.

Volg hun belevenissen op de facebookpagina MO Twee Moorsele 

en doe mee. Let’s Get Fit is een deelproject van het woonzorgpro-

ject MO2 – Zuurstof voor Moorsele. Meer informatie: 0470 93 67 67  

mo2@ocmwwevelgem.be. 

Voedselverspilling
Wil jij de strijd tegen voedselverspilling winnen? Neem dan in november deel aan ‘30 dagen voedselwinst’, 
een campagne van de Vlaamse overheid die je uitdaagt om het voedsel dat je in huis haalt ook daadwerke-
lijk op te eten. 

Lijkt simpel? Toch is het dat niet altijd. Iedere Vlaamse consument verspilt gemiddeld tussen de 18 en 26 kilo 

voedsel per jaar. Daarom helpt de campagne met tips en tricks om je koop- en kookgedrag beter te kunnen 

inschatten, te koken met restjes en te experimenteren met klassieke en minder voor de hand liggende be-

waartechnieken. Wie deelneemt gaat met zichzelf en de andere deelnemers de strijd aan om telkens beter te 

worden in het winnen van voedsel. In de loop van de maand krijg je zicht op de berg voedsel die we in Vlaan-

deren met z'n allen weten te winnen. Doe mee op www.30dagen.be/voedselwinst.

Gratis kookworkshop met restjes 
Kan je nog wat inspiratie gebruiken om met overschotjes een lekkere, gezonde en verrassende maaltijd 

te bereiden? Kom dan op 12 of 14 november naar de workshop ‘koken met restjes’ in Staden of Roeselare.  

Deelname is gratis. Schrijf je in op www.mirom.be. 
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Geheugentraining “knoop in je zakdoek”

Je leert de werking van het geheugen kennen. Deze cursus reikt 

ook een aantal manieren en oefeningen aan waarmee je je geheu-

gen kan verbeteren, zodat je in het dagelijks leven beter dingen 

kan onthouden.

Je leert:

• trucjes om te onthouden

• je beter concentreren

• in het dagelijks leven je geheugen trainen

• tips om vlotter om te gaan met geheugenproblemen

Elke donderdagnamiddag van 13u30 tot 16u30 van 19 november t.e.m. 

17 december (5 sessies) in Elckerlyc. 

Kostprijs 5 euro (kopies inbegrepen). 

Inschrijven aan het onthaal van Elckerlyc, Elckerlycplein 1 in Wevelgem

Inzamelactie elektro

Kijk even rond in je woonkamer, garage of tuinhuis. Heb je een gsm, 

haardroger of andere kleine elektroapparaten die je niet meer ge-

bruikt? Breng ze naar het Recupelhuis tijdens de grote inzamelactie 

op 21 november van 11u00 tot 16u00. Je vindt het Recupelhuis op de 

parking Kerkstraat in Gullegem tijdens de tweedehandsbeurs van de 

Gezinsbond. In ruil ontvang je een draagtas uit gerecycleerd materi-

aal. Handig en milieuvriendelijk.

Geen tijd om langs te komen tijdens de inzamelactie? Je kan met 

afgedankte elektro ook terecht op het recyclagepark of in de winkel 

bij aankoop van een nieuw toestel. Nog werkende elektroapparaten 

kan je ook naar de Kringloopwinkel brengen. 

Hulp nodig voor je boodschappen?

Kan je zelf jouw boodschappen niet meer doen en kan je hiervoor op 

niemand beroep doen? Dan kan je daarvoor terecht bij het OCMW. 

Je kan je aanvraag indienen bij de Dienst Thuiszorg, 

• Deken Jonckheerestraat 9 in Wevelgem

• tel. 056 43 55 00

• thuiszorg@ocmwwevelgem.be

Speelgoedtentoonstelling

Op 11 september waren de straten rond Het Gulle Heem en de Gul-

leboom één grote speeltuin. Onder een stralende zon genoten jong 

en oud van allerlei buitenspelen uit de tijd van toen. Van woensdag 

2 tot zondag 6 december (telkens van 14u00 tot 18u00 – zaterdag 

van 14u00 tot 19u00) kan je naar de speelgoedtentoonstelling in het  

Gulle Heem, het laatste luik van het jaarthema ‘de gulle speel goed 

tijd.’ Je zal er poppen, poppenwagens en poppenhuisjes, poppenkas-

ten, speelgoedauto’s, rammelaars, oude treinstellen, blikken speel-

goed, oude gezelschapsspelen,… kunnen bewonderen. Daarnaast 

wordt er ook speelgoed uit vreemde continenten tentoongesteld.

Wie nog oud speelgoed of speelgoed uit vreemde continenten in de 

vitrinekast of op zolder liggen heeft, mag dit binnenbrengen tijdens 

de kantooruren of na afspraak aan de receptie van Het Gulle Heem 

of afgeven aan Stine Verstraete 056 43 20 90.

 KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  
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Contacteer je gemeente
   Gemeentebestuur

    Vanackerestraat 16

    8560 Wevelgem

    056 433 400

    gemeentebestuur@wevelgem.be

    www.wevelgem.be

    @Wevelgem8560 · #Wevelgem

    www.facebook.com/wevelgem8560

Wachtdiensten
Apothekers 
De apotheek van wacht is terug te vinden via: 

    0903 99 000 (€ 1,5/ minuut)

    geowacht.be

Huisartsen 

Centraal oproepnummer    056 40 47 48

Tandartsen 
Centraal oproepnummer    090 33 99 69

De tandarts is beschikbaar in het weekend en op 

feestdagen van 9u00 tot 18u00

politiezone Grensleie
Centraal oproepnummer    056 51 01 11

BIN Wevelgem
Volg de berichten van het BuurtInformatieNetwerk 

www.bin-wevelgem.be 

    @Wevelgem8560 

Meldpunt
Meldingen en klachten

    056 433 433

    meldpunt@wevelgem.be

@

@

Breng jij onze gemeente in beeld?

Plaats je foto's op instagram, twitter en facebook 

met hashtag

#igwevelgem 
en wie weet haalt jouw foto onze fotomuur.

@MaartenVanderstichele_Bergelen

het mooie provinciaal Domein

@Stephen_Quin_Blue and green rond 

de molen Vanbutseles

@Nele_Deneut school is fun

@kurcar_Leiemarathon

@Madelief_vdk

Baskettruitjesfriswassen

@ Jonas_Doornaert_bloodmoon

@WillemVanhecke_Spelen in het bos

locationscouting_filmmaking_leiebos


