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Begraafplaatsen
In het teken van de gedenking met Allerheiligen is het van 31 oktober 

tot en met 2 november op de begraafplaatsen verboden om:

• graftekens of erbij horende voorwerpen te plaatsen of weg te nemen 

• opschriften  op graftekens te beitelen of bestaande opschriften  

dieper te maken

• bouw-, beitel- of schilderwerken uit te voeren

• de begraafplaatsen te betreden met kruiwagens, watertonnen,  

ladders of andere werktuigen.

Je mag wel draagbare herinneringstekens, kransen, bloemen neer leg-

gen en de graftekens reinigen.  

Ter herinnering: beplantingen, bedekkingsmaterialen en andere voor-

werpen mogen enkel geplaatst worden binnen de afmetingen die voor-

zien zijn voor het plaatsen van het grafteken (grafzerk, urnenzerk).  Aan-

plantingen moeten onderhouden worden zodat zij zich niet uitbreiden 

buiten de afmetingen van het graf.  De hoogte moet sowieso beperkt 

blijven tot 50cm.

De vrije ruimte tussen de grafpercelen moet vrij blijven.  Het is bijgevolg 

verboden bedekkingsmateriaal, beplanting of ander materiaal te plaat-

sen tussen, voor of achter de grafpercelen (grafzerk, urnenzerk).

Planten en dieren… ons natuurlijk kapitaal 
verkoopacties

Dagboek van een soigneur 
theaterstuk

GRATIS1 liter fruitsap

SAP VOOR SAP.

Actie geldig op 11/10/2014 in alle Vlaamse Oxfam-Wereldwinkels. Wie een lege fruitsapverpakking van om het even welk 
merk afgeeft, krijgt gratis 1 liter fruitsap van Oxfam Fair Trade. 1 verpakking inruilen per gezin, zolang de voorraad strekt.

Sap je Oxfam-Wereldwinkel binnen en ruil een lege 
fruitsapverpakking voor een gratis fles Oxfam- 
fruitsap (1 l). Zet de sap naar eerlijke handel.

www.oxfamwereldwinkels.be
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Gemeenteraad
Algemeen retributierecht bib aangepast
De uitleenvoorwaarden en verlengmodaliteiten 

van bibliotheekmaterialen in de bib van Wevelgem 

worden aangepast om verschillende redenen. 

Enerzijds wil de gemeente de uitleenvoorwaar-

den gelijk maken met wat in de meeste bibliothe-

ken geldt. Basisrichtlijn vanuit de Provincie is een 

uitleentermijn van 28 dagen (4 weken) met een 

maximale uitleentermijn van 8 weken (voor alle bi-

bliotheekmaterialen). Sprinters (nieuwe titels) kan je 

14 dagen uitlenen en niet verlengen. Anderzijds 

speelt Wevelgem ook in op de nieuwe trends om 

steeds meer online af te handelen en een bezoek 

aan de bibliotheek uit te stellen. We willen het 

bibliotheekbezoek aanmoedigen en oplopende 

boetes vermijden.

Zebrapadverlichting met detectie
Wevelgem ‘goes for zero’: elk verkeersslachtoffer 

is er één te veel. Om de verkeersveiligheid van 

de voetgangers in de Overheulestraat te verbe-

teren, zal het bestaande zebrapad ter hoogte 

van de woning nr. 45 voorzien worden van een  

zebrapadverlichting met detectie. 

Wanneer voetgangers het zebrapad gebruiken,  

zullen felle LED-lampen beginnen te knipperen.  

Op die manier wordt  extra aandacht gevestigd 

op de overstekende voetgangers. Het gaat om 

een test die bij succes herhaald zal worden op 

een aantal plaatsen in de gemeente bv. aan het 

zebrapad in de Schuttershoflaan, Menenstraat 

ter hoogte van Kloosterstraat,…

Heraanleg laanbomen Neerhofstraat en Felix 
Vervennestraat
In de Neerhofstraat werden in het verleden 

hoogstambomen (boomhazelaar) aangeplant in de 

voetpadstrook tegen de voortuinstroken van de  

bewoners. De bomen staan tot tegen de muur-

tjes, hagen, nutskastjes,… met schade tot gevolg. 

De wortels van de bomen zitten ook in en rond de 

nutsleidingen, wat problemen zal veroorzaken.

Gezien de Neerhofstraat een zeer breed wegpro-

fiel heeft, is het eenvoudig om de bomen in het 

wegdek zelf te voorzien. Tussen de boomvakken 

en het voetpad wordt 1,20 m voorzien als door-

gang voor de fietsers. 

Momenteel staan er 24 bomen. Dit aantal wil de 

gemeente reduceren tot 12 stuks, wat voldoende 

is om een aangenaam straatbeeld te behouden. 

Hier worden smalgroeiende amberbomen voorzien. 

Ook de Felix Vervennestraat is breed en kan op 

een gelijkaardige manier aangepakt worden. Mo-

menteel staan er hier 28 bomen. Hier vermindert 

het aantal tot 11 stuks. Er wordt gekozen voor 

smalgroeiende essen. 

De werken zijn in december '14 / april '15 voorzien.

12 21 Open Bedrijvendag  
5 oktober

Schuwe Maandag  
Herdenking
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BELEIDSDOELSTELLINGEN VOOR OCMW WEVELGEM - 2014 | 2019

VOORAF
Alvorens de beleidsdoelstellingen voor de periode 2014-2019 te bepalen, voerde het OCMW een grondige omgevingsanalyse uit.  Uitgaande van de 

resultaten van deze omgevingsanalyse werden beleidsdoelstellingen geformuleerd, die werden opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019. De 

raad voor maatschappelijk welzijn keurde dit meerjarenplan en bijhorende doelstellingen goed op 02/12/13.

VAN BELEIDSDOELSTELLINGEN TOT ACTIES
Om de bovengenoemde doelstellingen te  behalen voorziet het OCMW een aantal actieplannen en acties. Samenvattend gaat het om het volgende: 

SOCIALE DIENST
De dringende hulpverlening wordt verder 

uitgebouwd door uitbreiding van het aantal  

beschikbare doorgangswoningen. Er wordt 

preventief ingezet op leefbaarheid door de in-

zet van een gemeentebreed mobiel buurtwerk.

Er wordt verder ingezet op het versterken van 

de zelfredzaamheid van cliënten van de sociale 

dienst. Binnen dit kader wordt o.m. onderzocht 

of er nood is aan drughulpverlening in de ge-

meente. De sociale dienst richt zich op het 

versterken van activeringsmogelijkheden in de 

ruime zin van het woord.

THUISZORG
Een aantal evoluties in de maatschappij  

vraagt de bijzondere aandacht van het OCMW: 

de stijgende complexiteit van de zorgvragen, 

het stijgend aantal zwaar zorgbehoevende 

personen in de thuiszorg en de vermaatschap-

pelijking van de zorg.

Het OCMW zet hierbij in op de versterking van 

de thuiszorgcoördinatie vanuit en door het 

OCMW en op de optimalisering van de samen-

werking met de gehandicaptensector en centra 

voor geestelijke gezondheidszorg. Het OCMW 

doet onderzoek naar het aanbieden van dienst-

verlening (waaronder huisvesting) aan mensen met 

beperkingen en/of psychische problemen. 

WOONZORGKERNEN
Eén van de speerpunten van de werking is de 

verdere uitbouw van drie woonzorgkernen: 

één in elke deelgemeente. De woonzorgcentra 

functioneren hierbij als baken, van waaruit de 

zorg- en dienstverlening vertrekt.

Binnen de woonzorgkern Moorsele wordt het 

project MO2 opgestart. Dit woonzorgproject 

heeft als doel: door goede samenwerking met 

alle betrokken actoren de dienstverlening terug 

dichter bij de bevolking brengen en de algemene 

levenskwaliteit in Moorsele verbeteren met  

bijzondere aandacht voor de kwetsbare inwoners.

Binnen de woonzorgkern Wevelgem wordt het 

lokaal dienstencentrum opgestart vanuit het 

nieuwe woonzorgcentrum Elckerlyc. 

In de woonzorgkern Gullegem (en in navolg-

ing hiervan in de andere woonzorgkernen) wordt een 

aantal mogelijke innovaties nagegaan. Zo 

wordt de verwachte toename van complexe 

zorgsituaties, psychogeriatrie, geronto-psy-

chiatrie en palliatieve zorg verder opgevolgd. 

Het huidige aanbod en doelgroepenoriën-

tatie binnen de huidige infrastructuur worden 

geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Het 

aanbieden van woningadvies/ergothera-

peutisch advies aan huis vanuit het lokaal  

dienstencentrum wordt gestimuleerd. 

Binnen de lokale dienstencentra en bij uit-

breiding ook door de andere diensten van het 

OCMW wordt sterk gefocust op het ontwik-

kelen van initiatieven om vereenzaming bij 

mensen met een beperkt sociaal netwerk  

tegen te gaan.

VERBREDING EN SAMENWERKING
Het OCMW wenst tenslotte zijn dienstver-

lening op een aantal vlakken te verbreden en 

te verdiepen. Door de beperkte bijkomende 

financiële middelen wordt de meerwaarde 

vooral gezocht en gecreëerd door het gericht 

en goed samenwerken met andere organi-

saties. Prioritaire partners zijn de gemeente 

Wevelgem, andere sociale diensten van  

OCMW’s uit de regio en een aantal gespeciali-

seerde organisaties binnen de sociale sector en 

het thuiszorglandschap. 

Het OCMW streeft onder meer naar een  

versterking van de samenwerking met het  

Dienstenbedrijf Wevelgem, naar het sti-

muleren van overleg en afstemming tussen 

de woonzorgcentra en het inzetten op een  

regionale activeringsstrategie om zo het aan-

bod en de dienstverlening te verbeteren.

Beleidsplan 
VAN OMGEVINGSANALYSE 

TOT BELEIDSDOELSTELLINGEN

BELEIDSDOELSTELLINGEN

Het OCMW is er voor elke burger van de gemeente waarbij het OCMW zich vooral toelegt op de zorg voor kansarmen en ouderen. De komende 

jaren wordt de noodzaak onderzocht om deze aandachtsgroepen uit te breiden met groepen met andere specifieke zorgen. Voor de periode 

2014-2019 worden volgende drie prioritaire beleidsdoelstellingen vooropgesteld: 

• Maatschappelijk kwetsbare bevolkingsgroepen op een volwaardige wijze laten deelnemen aan onze leef- en werkgemeenschap.

• Iedere inwoner van Wevelgem met een hulp- of zorgvraag de nodige hulp-, zorg- en dienstverlening geven.

• Versterken en verbreden dienstverlening.



Bij de start van het nieuwe schooljaar gaat Carine Masselis van het Rode Kruis Wevelgem op zoek naar nieuwe brugfiguren die kinderen uit 

Wevelgemse kleuter- en basisscholen helpen om achterstand bij te werken.

Hoe werkt het brugfigurenproject?
Carine: ‘Vanaf oktober komen de aanvragen 

binnen. Dan zijn de meeste kindjes al getest 

in het lager en zien de scholen welk kindje 

een probleem heeft met taal, met rekenen… Ik 

kijk dan op mijn lijst wie ik kan zenden. Dan 

ga ik naar die school en samen met de juf-

frouw en de zorgleerkracht wordt er geke-

ken wat er precies nodig is. Dan is het aan de  

vrijwilliger om te zeggen van: ‘Ik ga dat doen 

of niet doen, ik kan een uurtje komen per week 

of een half uurtje. ’ Dus de vrijwilliger bepaalt 

eigenlijk hoe lang en hoeveel hij komt.’

Waarom heet zo’n vrijwilliger ‘brug’figuur? 

‘Omdat die een brug maakt tussen de school 

en de ouders, de school en het kind, de vrijwil-

liger en het kind, de vrijwilliger en de ouder, 

het zijn dus allemaal bruggen die we maken, 

we werken constant met mekaar.’

Hoe is het project ontstaan?
‘Vroeger was ik vrijwilligster in het rusthuis en 

deed ik sociale hulpverlening. Toen ik daar stopte 

met werken, hadden ze dat gehoord in het hoofd-

kantoor en ze zeiden: ‘dat kan zo niet, jij moet iets 

anders doen, we hebben hier iets.’  Ik ben de eerste 

die in West-Vlaanderen gestart is met die brugfi-

guren. Het zal nu het 8ste jaar zijn dat we dat doen.  

Vanuit Mechelen zijn ze dat komen uitleggen en 

dan heb ik de goedkeuring gekregen van het Rode 

Kruis Wevelgem om daarmee te starten. Ik ben 

kleinschalig begonnen, maar het jaar erop had ik  

Gullegem en Moorsele erbij en had ik 12  

vrijwilligers, dan 17 en nu 24 en ik heb er te kort.’

Heb je al zicht op hoeveel kinderen je dit jaar 
zal moeten helpen?
‘Ik heb nu al 11 tot 12 kleuters, waaronder 1 volledig 

anderstalig, dat kindje moet eigenlijk een taal-

bad krijgen vanaf  vandaag. En dan heb ik nog 9 

kinderen uit het lager onderwijs waaronder ook 2 

volledig anderstaligen waarvan eentje in het 2de 

leerjaar en eentje in het 6de leerjaar. Die moeten 

onmiddellijk geholpen worden hé.’ 

Eveline, jij bent zo’n brugfiguur, hoe ben je 
daarmee gestart?
Eveline Denys: ‘Ik doe dat al bijna 8 jaar. Ik was 

vrijwilliger bij de hulpdienst, dat was niet echt 

mijn ding. Dan hoorde ik plots van dit project 

dat mij meer lag en ben eens gaan luisteren en 

gaan proberen. Ik ben er al doende ingerold. ‘

Hoe werkt het precies?
‘In het begin van het schooljaar krijg ik 1 of 2 

kindjes toegewezen. Ik kan enkel thuisbege-

leiding doen omdat ik overdag ga werken als 

laborante in het ziekenhuis. Ik doe dat dus na 

mijn uren, ’s avonds. Ik begeleid Kamzat al sinds 

vorig jaar. Ik heb daar meer voldoening aan dan 

aan de hulpdiensten omdat je de kinderen ziet 

vooruitgaan. Ik sta in contact met de leerkracht 

via mail. Per week krijg ik een mailtje met wat ik 

moet doen, wat er verwacht wordt. Dan zeggen 

ze ook eens dat hij goed vooruit gaat en dat het 

goed gegaan is als we bijvoorbeeld een proefje 

geoefend hebben van WO. ‘

Heb je je roeping gemist als juf?
Eveline: ‘Nee, ik vind dat persoonlijk contact 

wel leuk. Voor de klas zou ik dat zeker niet zien 

zitten, ik ben ook niet taalvaardig genoeg. ‘

Carine: ‘Je hoeft zeker geen juf of meester te 

zijn hé. ’t Is begeleiding wat wij aanbieden, 

dus iedereen kan instappen.’

Hoe zijn jullie erbij gekomen om een  
vrijwilligster te vragen?
Zarema: ’Mijn kinderen hadden het een beetje 

moeilijk dus heb ik beslist om hulp te vragen. 

Emmy is toen bij ons gekomen. Kamzat zat 

dan nog in het 3de kleuter. Toen de kinderen 

naar de lagere school gingen, heb ik nog eens 

hulp gevraagd en toen kwam Eveline. Wij heb-

ben aan haar heel veel hulp gehad. Sinds Kam-

zat met Eveline werkt, zijn zijn punten voor 

WO niet minder dan 7/10. Voor mij is WO heel 

moeilijk om uit te leggen. 

Ik heb 3 jongens, met Muslim gaat het nu 

beter, maar Kamzat zal nog wat langer be-

geleiding nodig hebben want hij kan zich ook 

niet zo goed concentreren.’

We zoeken nieuwe brugfiguren! 
Heb jij nog een beetje tijd over en zin 
om de Wevelgemse jeugd een hand-
je te helpen, neem dan contact op met  
Carine Masselis tel. 0478 32 79 24   
socialehulpverlening@wevelgem.rodekruis.be

Ken je een kind dat in aanmerking komt 
voor deze begeleiding? Dan ben je bij 
haar ook aan het juiste adres.

Rode Kruis zoekt brugfiguren
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Bestrijding invasieve planten 
– OOK JOUW ZAAK?

WAT IS EEN INVASIEVE PLANT?
Invasieve planten zijn uitheemse woekerende planten, planten  die bui-

ten hun normale verspreidingsgebied groeien.  Deze planten worden 

dikwijls door de mens in de tuin of vijver gezet als sierplanten of komen 

het land binnen via vervoermiddelen.  Ze verspreiden zich zeer snel, 

nemen hele gebieden in en/of verdringen andere, plaatselijke soorten.

WAAROM MOETEN DIE BESTREDEN WORDEN?
Waterlopen, poelen en hun omgeving zijn heel gevoelig voor overwoekering.

Het zijn heel kwetsbare milieus die onder druk staan van allerlei facto-

ren en waarbij het evenwicht snel verstoord is.

Een aantal uitheemse soorten zorgt voor heel wat problemen omdat ze 

het milieu schade toebrengen, soms overstromingen veroorzaken, oevers 

overwoekeren en onstabiel maken of omdat ze brandwonden veroorzaken.

DIT ZIJN DE 6 BELANGRIJKSTE SOORTEN  
HELP MEE ZE TE BESTRIJDEN: 

DAAROM: 
Breng liefst geen planten of zaden mee van reizen. Giet het water van 

jouw aquarium of vijver niet in waterlopen of sloten. Koop deze planten 

niet. Raak deze planten niet aan zonder bescherming. Sommige ver-

oorzaken ernstige brandwonden of allergieën.

Het is verboden om allerhande planten en dieren (konijnen, schildpad-

den, ganzen, kippen, sierkikkers, vissen,…) uit te zetten in openbare groen-
zones of openbare vijvers.

INFO
• www.invasieve-planten-lupin.eu

Reuzenberenklauw: sterk irriterend en kan  
ernstige brandwonden veroorzaken.

Grote waternavel: veroorzaakt overstromingen 
en verstikt het waterleven.

Reuzenbalsemien: groeit massaal langs waterlopen 
en verhindert dat andere soorten er kunnen groeien.

Japanse duizendknoop en Canadese guldenroede: 
sterk woekerend,  andere planten krijgen geen kans.

Waterteunisbloem: veroorzaakt overstromingen 
en verstikt het waterleven.
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Planten en dieren…  
ons natuurlijk kapitaal - VERKOOPACTIES

Wist je dat alle privé-tuinen bij elkaar vele malen groter zijn dan alle natuurgebieden samen? Onze tuinen zijn de vele kleine groene schakels  
tussen de bewoning, wegen en industriegebieden, dat maakt ze zeer belangrijk. Al die tuintjes samen kunnen heel wat kansen geven aan de  
natuur, tenminste als ze natuurvriendelijk ingericht en onderhouden worden.

GENIET VAN EEN MOOI BLOEMENTAPIJT
Vorm een stukje gazon in uw tuin om in een bollengrasland. In het vroege voorjaar krijg je zo een mooi bloementapijt en vermijd je een hoop 

grasafval. Daarnaast help je de bijenpopulatie, die de laatste jaren sterk is achteruitgegaan, aan voedsel. Vroegbloeiende botanische krokussen en 

narcissen worden, net zoals vorig jaar, opnieuw te koop aangeboden door het gemeentebestuur  aan de zeer gunstige prijs van 3 euro per pakket.  

Er is keuze tussen een pakket met 100 witte en paarse krokussen en/of een pakket met 50 narcissen.

HOE BESTELLEN 
Pakketjes kan je verkrijgen in het gemeentehuis van Gullegem en Moorsele bij de dienst burgerzaken of in het Administratief Centrum in Wevelgem 

bij het onthaal van 13 oktober tot 14 november. Contante betaling gewenst. 

KOOP EEN PAKKET BLOEMBOLLEN IN HET GEMEENTEHUIS OM JOUW GAZON IN EEN BOLLENGRASLAND OM TE VORMEN! 

BOMEN EN STRUIKEN OM HEEL HET JAAR VAN TE GENIETEN
 Plant inheemse bomen en struiken. Streekeigen bomen en struiken zorgen voor bijen, vlinders en vogels van bij ons.  Ze hebben als groot voordeel 

dat ze beter aangepast zijn aan de bodem en het klimaat van de streek. Hagen, houtkanten en bomenrijen geven structuur aan het landschap en 

de tuinen en vormen vooral een levensgemeenschap voor de natuur van bij ons. Bovendien worden meer diersoorten door deze struiken en bomen 

aangetrokken, omdat ze vaak als ‘verbindingsweg’ worden gebruikt. Kortom: met de aanplant van streekeigen soorten geven we samen kansen 

aan de natuur.  Maar er is meer! Door mee je omgeving in te richten met bomen en struiken van bij ons, help je ook het klimaat te milderen.

Dit najaar worden daarom, onder de noemer ‘Maak het groener in Zuid-West-Vlaanderen’, door Natuur.koepel vzw in samenwerking met de  

gemeentebesturen plantpakketten aan een zeer voordelige prijs aangeboden.

HOE BESTELLEN
Op www.maakhetgroener.be vind je alle info over de aangeboden planten en de inhoud van de verschillende pakketten.  Als je een keuze hebt 

gemaakt, kun je je bestelling en contactgegevens online doorgeven.  Bestellen kan tot uiterlijk 14 november 2014.  Het bestelde plantgoed zal je 

kunnen ophalen op zaterdag 29 november in het gemeentelijk depot, Leopoldstraat 41, te Wevelgem.

KOOP VIA NATUUR.KOEPEL EEN PLANTENPAKKET AAN EN MAAK ZUID-WEST-VLAANDEREN NATUURVRIENDELIJKER!
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DA G 
B O E K 
VAN EEN 
SOIG 
NEUR
Tom Dupont maakte samen met Jos Verbist en Lucas Van den Eynde  een stuk over de koers en de geladen spanning tussen twee broers. Tom 
maakt al een tiental jaar deel uit van de artistieke kern van Theater Antigone in Kortrijk. Hij is geboren Lauwenaar, maar woont nu in Evergem. 
Tom schrijft theaterteksten en regisseert. In opdracht van ARRIVEE, het Europees samenwerkingsproject tussen Wevelgem en Roubaix, schreef 
hij  het theaterstuk ‘Dagboek van een soigneur’. Hij kan daarbij beroep doen op twee absolute toppers uit de theaterwereld: Jos Verbist en Lucas 
Van den Eynde. Het stuk gaat begin oktober in première in CC Guldenberg.

Het wielermilieu is een zeer specifiek  
wereldje. Hoe heb je je zelf voorbereid om 
dit verhaal te kunnen schrijven?
Tom: ‘In de eerste plaats heb ik erg veel boeken 

over het wielrennen en wielrenners gelezen.  

Bijzonder inspirerend was ‘Tussen geven en  

nemen. Wielrennen als dubbelspel’ van Hein  

Lodewijkx. Het boek ontleedt heel mooi het 

complexe dubbelspel dat wordt gespeeld in het 

wielrennen. Je hebt aan de ene kant de heroïek 

en sportieve strijd, maar aan de andere kant veel  

onrechtvaardigheid en machtsconstructies. 

Er worden niet alleen afspraken tussen renners  

onderling gemaakt, er is ook overleg tussen ploe-

gen, geheime deals en een strakke hiërarchie.  

Zo zie je dat er op sommigen gewacht wordt en 

op anderen niet, dat een overwinning gekocht kan 

worden en dat renners ‘geflikt’ worden. Wat lijkt op 

een gelijke strijd is niet altijd even rechtvaardig.’  

Heb je je ook echt in het peloton begeven?
‘Zeker, een boek is ook maar een boek natuurlijk. 

Ik heb zoveel mogelijk verschillende mensen geïn-

terviewd in het wereldje. Ik heb o.a. gesproken met 

verzorgers zoals Dirk Nachtergaele en Jef D’hont, 

journalist Hans Vandeweghe, professor Peter Van 

Eenoo van het dopinglab en een aantal ploeg-

leiders. Op die manier heb ik me wel een beeld  

kunnen vormen van het peloton.’

Je hebt twee topacteurs kunnen strikken. 
Jos Verbist is artistiek leider van Antigone, 
maar hoe ben je bij Lucas Van den Eynde te-
rechtgekomen?
‘Jos en Lucas kennen elkaar al heel lang. Ze 

zijn beiden afkomstig uit Lier. Ik geloof dat ze 

ergens in de jaren tachtig samen op de plan-

ken stonden in een voorstelling van Peter Pan. 

Ze wilden al lang weer iets samen doen en dit 

was een uitgelezen kans.’

Kan je iets vertellen over de inhoud en de 
personages van ‘Dagboek van een Soigneur’. 
‘Het is een tragikomedie. Toegankelijk voor 

wie niets van wielrennen kent en vertrouwd 

voor de liefhebber. Het stuk speelt zich af in 

de sfeer van het wielrennen, maar vooral het 

menselijke aspect interesseert mij. Het dub-

bele dat in de sport ingebakken zit en hoe 

de gewone mens daar mee omgaat. Guido, 

gespeeld door Jos Verbist, was vroeger een 

beloftevol renner. Hij brak echter nooit door 

op het hoogste niveau. Hij stopte omdat hij 

het spel niet wilde spelen volgens de interne 

regels van het peloton. Zijn broer (Lucas Van 

den Eynde) werkte wel een leven lang in het 

wereldje als soigneur. Om een reden die ik hier 

nog niet ga verklappen, wordt hij echter uit 

het peloton gezet. Al snel wordt hij eenzaam, 

zonder doel in zijn leven. Uiteindelijk beslist hij 

om met zijn ervaringen naar buiten te komen 

en een voordracht te maken: ‘De Wielrennerij 

achter de schermen - Een verzorger getuigt’. 

Gewapend met een PowerPointpresentatie 

trekt hij van parochiezaal tot parochiezaal.  

Daarvoor heeft hij zijn broer Guido nodig, 

want hij kan de PowerPoint zelf niet bedie-

nen. Tussen de twee zit er echter een nijpende 

spanning en een enorme schuldvraag... ‘

Hoe kwam de voorstelling tot stand?
‘Na mijn onderzoek, waar ik ergens in decem-

ber 2013 aan begon, heb ik een basistekst ge-

schreven. Daarmee zijn we met de ploeg aan 

de slag gegaan. Samen met de acteurs pro-

beerden we stukken tekst uit, gingen we op 

zoek naar de juiste verhaallijn, schrapten en 

vulden we aan. Ik heb bijvoorbeeld een inter-

view met Lucas en Jos gedaan in hun perso-

nage. Op die manier diepten ze hun karakter 

uit en kregen ze vorm. Het is een soort groei-

proces geweest, waarbij we samen het stuk 

opbouwden en er een lijn instaken. Daarbij 

kwamen in een laatste fase de beelden van 

Peter Monsaert, die het verhaal verder inkleu-

ren en diepte geven. ‘

(v.l.n.r.) Jos Verbist, Tom Dupont en Lucas Van den Eynde 
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Ben je zelf een wielerliefhebber?
‘Eigenlijk heb ik heel mijn leven gevoetbald, 

maar ook de koers had een plek in onze fami-

lie. Mijn eerste herinnering aan de koers was als 

kind bij mijn grootvader in Bissegem. Ik keek 

samen met hem naar een wedstrijd op televisie 

en die voorzag hij loeiend luid van commentaar. 

En ik bedoel echt luid, want hij was hardhorig 

geworden door het werk in de weverij. Nu pro-

beer ik zo veel mogelijk wedstrijden te zien. Met 

de jaren ben ik de sport steeds aantrekkelijker 

gaan vinden. Vroeger keek ik met een naïeve 

blik naar de koers, ik zag enkel de heroïek van 

de kampioen. Daar ben ik volwassener in ge-

worden, het is niet puur sport en er gebeuren  

ook wel eens zaken waar een luchtje aan zit. 

Maar dat maakt het wielrennen voor mij niet 

minder mooi. Renners zijn ook maar mensen 

en het peloton is ergens de afspiegeling van 

onze maatschappij. Het complexe radarwerk 

achter een ogenschijnlijk eenvoudige sport 

en het menselijke aspect maken het voor mij 

extra interessant.’

Wie is je favoriete renner?
‘Het zal misschien een beetje raar klinken, 

maar dat is nog steeds Alexander Vinokourov. 

Uitgespuwd door het peloton na zijn doping-

gebruik en nog steeds een erg gecontesteerd 

figuur. Ondanks alles zag ik hem verschrikke-

lijk graag koersen indertijd. Altijd in de aanval, 

een beuker die voor spektakel kon zorgen. 

Zijn dopingschorsing was uiteraard wel een ont-

goocheling, maar mijn sympathie voor de renner 

die hij was, is gebleven bij mij. Dat is ook zo iets 

vreemd hé, dat Vinokourov nu  ploegbaas kan 

zijn. Al dat soort dingen maken het wielrennen 

een fascinerend en dubbel gegeven.’

INFO
• Theater Antigone - Dagboek van een 

soigneur

• Do 2, Vr 3 en Za 4 oktober

• 20u15 - CC Guldenberg

•  10 / €12 

• Tickets: tel. 056 43 34 95  

cultuurcentrum@wevelgem.be

• www.arrivee-velo.eu

OP VRIJDAG 3 OKTOBER KRIJG JE ER NOG EEN GRATIS UITSMIJTER BIJ!
Compagnie Tire-laine speelt na de voorstelling een stomend mini-bal in het CC.

De gemeente Wevelgem zet begin oktober alle 

kinderopvanginitiatieven letterlijk en figuurlijk 

in de bloemetjes tijdens de 10de editie van de 

‘dag van de onthaalouder’. Ben je op zoek naar  

kinderopvang? Op onze site  kan je alle gege-

vens van de opvanginitiatieven raadplegen en 

nagaan waar er vrije plaatsen zijn. De papieren 

brochure  is beschikbaar via de gemeentehuizen, 

de opvanginitiatieven en de cel welzijn.

INFO
• cel welzijn, Vanackerestraat 16

•  tel. 056 43 35 27

• welzijn@wevelgem.be

• www.wevelgem.be/kinderopvang

Aanbod kinderopvang



10

BIB nam BAT
Net voor de eerste sloophamer werd gebruikt, 

was de bib in de gemeentelijke hovingen een 

broeihaard van creativiteit. De hele zomer 

lang werd het gebouw opengesteld voor BAT: 

het jongeren-cultuurproject van Jeugdclub 

Ten Goudberge, in samenwerking met de 

gemeentelijke cultuur- en jeugddienst.

Professionele kunstenaars en jongeren met een 

creatieve interesse gingen er samen aan de slag 

en dit resulteerde in verbluffende creaties.

Zowel voor de jongeren als voor de 

professionele kunstenaars was BIB neemt BAT 

een unieke ervaring. Niet alleen was het voor 

sommigen de eerste keer dat hun werk werd 

tentoongesteld. Vooral de unieke locatie liet 

niemand onberoerd. 

Op donderdag 28 augustus werden de werken 

voorgesteld tijdens de expo ‘ BIB neemt BAT’.

Naast de atelierruimte zorgde BAT ook voor 

creatieve workshops zoals een DJ-workshop, 

posterdesign en field-recording.

In tegenstelling tot het zomerluik ‘BIB neemt 

BAT’ loopt het project BAT zeker nog niet ten 

einde. Ook in het najaar staan er nog creatieve 

activiteiten op de kalender.

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE 
KOMENDE BAT-ACTIVITEITEN? 
Volg het project op de voet via Facebook 
www.facebook.com/projectbat

Ben je jonger dan 30 jaar heb je zelf een 
leuk idee voor een creatieve activiteit of 
workshop? Vertel het ons gerust. Jullie 
inbreng is meer dan welkom.

Ook zijn we steeds op zoek naar leuke, 
leegstaande locaties waar kunstenaars 
en jongeren een tijdje aan de slag mogen. 
Je kan ons bereiken via :
bat@tengoudberge.be

foto's Bib neemt Bat + coverfoto: ©Naeyaert Ady '14

Bijzonder  Artistiek               Traject



foto's Bib neemt Bat + coverfoto: ©Naeyaert Ady '14
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#kunst8560

Rita Saunders, Marc Doornaert 
en Jean Waltraevens stellen 
samen tentoon in OC de Cerf. 
Rita woont in Moorsele, Jean in 
Gullegem en Marc in Wevelgem. 

Marc, waar haal je je inspiratie?
‘Ik ben altijd geïnteresseerd 

geweest in kunst. Ik ben hout-

bewerker van opleiding en hout 

heeft altijd voor inspiratie ge-

zorgd. Ik vind iets op straat of 

in mijn eigen atelier en daar-

mee begin ik te werken. Ik 

vond bijvoorbeeld twee houten 

blokken in de periode na 9/11.  

Ze waren het startpunt van een 

in hout gemaakte Newyorkse 

skyline. Ik heb bijvoorbeeld ook 

een werk met platte cola blikjes. 

De inspiratie kwam van Andy 

Warhol en zijn soepblikken.’

Heb je een artiest die je als je 
voorbeeld ziet?
‘Ik heb niet één favoriet. Ik hou 

van een werk op zich, daarom 

niet alles van één kunstenaar. 

Vooral werken met recuperatie-

materiaal trekken mijn aandacht. 

Wat ik bijvoorbeeld nooit vergeet 

was het bezoek aan het atelier 

van Panamarenko. Je kan er maar 

met acht bezoekers tegelijk bin-

nen omdat het zo vol staat. Mijn 

vrouw zei onmiddellijk: “’t Is pre-

cies jouw atelier hier”. Ik ben ook 

van het principe dat ik niks weg-

gooi, alles wat je weggooit kan je 

wel nog gebruiken. Zo ligt mijn 

atelier bomvol materiaal.’

Hoeveel tijd spendeer je aan je 
eigen kunst?
‘Nu veel meer dan vroeger want 

ik ben nu net met pensioen. Het 

hout bewerken vraagt ook veel 

tijd, hier en daar moet je in de-

tail gaan schuren tot het goed 

is. Ik laat ook niets liggen. Als ik 

bezig ben met iets werk ik er aan 

tot het af is. Of soms ben ik nog 

naar extra materiaal op zoek. Het 

vraagt soms tijd tot je het juiste 

stukje vindt. Als iets af is, kan er 

soms wat tijd tussen zitten voor-

aleer ik aan iets anders begin. 

Maar ik heb wel altijd verschil-

lende projecten in mijn hoofd.’

Aan wie zou je wel nog eens 
een werk willen verkopen?
‘Hoe bekender hoe beter na-

tuurlijk, zo voel je je wel goed in 

je vel. Maar eigenlijk denk ik dat 

ik het zeer moeilijk zou hebben 

om mijn werken te verkopen. 

Zeker als het unieke stukken 

zijn. Van mijn tafels heb ik er 

nu drie, die zou ik kunnen ver-

kopen. Maar mijn skyline zou ik 

toch niet zomaar verkopen.’

Naast je sculpturen ben je ook 
bezig met bodypainting en 
airbrush. Heb je daar nog veel 
tijd voor?
‘Er is veel vraag naar bodypain-

ting, meestal op openingen of 

braderieën. Ik ben er ondertus-

sen ook al elf jaar professioneel 

mee bezig. Bodypainting was 

vroeger een taboe. Men kijkt 

soms nog raar op naar een ge-

schilderd meisje. Maar achteraf 

krijg je veel leuke reacties.’ 

Is dit je eerste tentoonstelling?
‘Ik heb al een paar keer meege-

daan met de tentoonstelling van 

‘Week van de Amateurkunsten’, 

maar daar kan je maar twee 

werken tentoonstellen. Het is 

nu de eerste keer dat er zoveel 

werk van mij te zien is, anders 

staat alles gewoon thuis. Thuis 

heb ik geen ruimte om alles op 

te stellen. Ik vind het fantastisch 

dat mijn vrienden en familie ein-

delijk eens kunnen zien waar ik 

mee bezig ben.’

Wat verwacht je van de expo?
‘Ik zie de samenwerking met 

Rita en Jean helemaal zitten. 

We zijn drie kunstenaars met 

heel verschillend werk. Dat 

maakt het wel interessant. Rita 

heeft jaren ervaring en dat zie 

je in haar prachtige sculpturen. 

Jean maakt dan weer schilde-

rijen met een speciale kijk op de 

dingen, er zit een idee achter.’

INFO
• Rita, Jean en Marc stellen 

hun werk tentoon in OC de 

Cerf van 25 oktober tot en 

met 9 november. 

• Van maandag tot vrijdag van 

9u00 tot 12u00, op zaterdag 

van 14u00 tot 18u00. 

• Op woensdag, zon- en feest-

dagen van 9u00 tot 12u00 en 

van 14u00 tot 18u00.

• Openingsreceptie op 25/10 

om 17u00. Inschrijven:  

cultuurcentrum@wevelgem.be

Rita Saunders

Marc Doornaert

Jean Waltraevens



Open Bedrijvendag 
De eerste zondag van oktober komt eraan. Dat betekent dat heel wat bedrijven in Vlaanderen hun deuren openen voor het grote publiek.  

Ook dit jaar zijn er Wevelgemse bedrijven bij de deelnemers. 

Zaak overnemen of overlaten? 
Ook dit jaar organiseert het Agentschap Ondernemen, samen met 
haar partners, de Week van de Bedrijfsoverdracht van 20 tot 24  
oktober. Verschillende (gratis) infosessies vinden iedere dag van de 
week plaats, verspreid over heel Vlaanderen. Diverse thema's kun-
nen  daarbij aan bod komen zoals: starten door overname, groei door 
overname, financiering van de overname, het continuïteitsplan,...
 
Tijdens die week is het Agentschap Ondernemen ook aanwezig op 
de beurs Ondernemen in Vlaanderen op 23 oktober in Gent Expo. 
Nieuw dit jaar is het adviescafé, waar je in een losse sfeer kan aan-
schuiven voor een verkennend gesprek met een adviseur of coach. 

Een unieke kans! Interessante cases over overdracht en opvolging  
illustreren bovendien hoe het moet. 
Aan de stand van het Agentschap kan je terecht voor alle info over 
steunmaatregelen en financiering, je kan er ook terecht voor het  
gratis infopakket bedrijfsoverdracht. 

INFO
• www.ondernemeninvlaanderen.be
• bekijk de kalender op www.weekvandebedrijfsoverdracht.be 
• vraag je gratis infopakket bedrijfsoverdracht aan op  

www.agentschapondernemen.be of tel. 0800 20 555 (gratis)

5 oktober

VANMAERCKE 
In de Kortrijkstraat 41 kan je terecht bij Huis Vanmaercke. De bedrijfsslogan 

luidt: Vuur op z’n best. Het bedrijf focust die dag op speksteenhaarden. 

Je kan er een authentieke smidse uit de 19de eeuw in werking zien en je 

ontdekt er hoe een hoopje spekstenen tot een haard wordt opgebouwd.  

INFO
• tel. 056 41 11 33

• info@vanmaercke.be

•  www.vanmaercke.be 

• place to be: Kortrijkstraat 41

TIME FOR QUALITY 
Ook Time for Quality, de ontwikkelaar van Residentie Hof ter Leie is een van 

de deelnemers. Het bedrijf ontvangt de geïnteresseerden in zaal Ombligo 

voor een toelichting. De residentie in de Koperdraadstraat biedt vanaf ja-

nuari 2015 89 assistentiewoningen voor 65-plussers aan. Je kan er een kijkje  

nemen op de bijna afgewerkte site. Er wordt een shuttledienst ingelegd.

INFO
• tel. 02 456 11 92

• info@timeforquality.be

• www.t4q.be

• place to be: Zaal Ombligo, Menenstraat 492 

INFO OVER ALLE DEELNEMERS OPEN BEDRIJVENDAG 2014: WWW.OPENBEDRIJVENDAG.BE

Mis de Week van de Bedrijfsoverdracht niet!
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Op 12 oktober organiseert JCI Menen-Wevelgem ‘Klanken uit Menen 
Wald’, een andere terugblik op WOI. Om 10u00 brengt historicus Jan 
Vancoillie, auteur van het boek ‘Menen Wald’ een historische inleiding 
in de loodsen van het busbedrijf Herman & Vandamme. Daarna gaat het 
per bus naar het Duits oorlogskerkhof, waar zanger-muzikant Wannes 
Cappelle verrassende en originele levensverhalen zal brengen.

Wannes, wat ga je op 12 oktober precies 
doen op het Duitse kerkhof?
‘Op 18 oktober speel ik met Het Zesde Metaal 

in het kader van ‘Gone West’ in Nieuwpoort 

een eenmalig concert dat geheel aan de oor-

log is gewijd. Daarvoor hebben we nieuw werk 

gemaakt en een aantal bestaande liederen 

bewerkt. We hebben bijvoorbeeld een onaffe 

partituur voor een pianosonate gevonden van 

een zekere Frederik Septimus Kelly. Kelly was 

een Olympisch roeier en componist die sneu-

velde tijdens WOI. De partituur is daardoor 

nooit afgeraakt. Het idee is om die partituur te 

vertalen naar iets wat we met de band kunnen 

brengen en tijdens het spelen even abrupt te 

stoppen als waar de partituur eindigt.

Wat ik op 12 oktober solo ga doen in Wevelgem 

zie ik een beetje als een try-out voor die 18de.  

Ik heb enkele nieuwe liederen geschreven speci-

fiek over het thema en die ga ik daar uitproberen.’

Ben je zelf ook gefascineerd door WOI?
‘Ik ben altijd wel ‘geboeid’ geweest door de 

Groote Oorlog. Op de lagere school leerden 

we over Lode De Boninge en een bezoek aan 

een of ander oorlogsmonument was een vast 

onderdeel van onze schoolreizen. Mijn vader 

nam me vaak mee naar het Duits Kerkhof om 

er eikels te rapen voor het varken. Enkele jaren 

geleden kreeg ik de vraag om een monoloog 

te maken over de Groote Oorlog. Tijdens het 

lezen over het onderwerp raakte ik meer en 

meer geboeid. Heel die periode is uiterst in-

teressant omdat je de mens er in heel extreme 

omstandigheden ziet. De mooiste en lelijkste 

dingen komen er allemaal in samen.’

Heb je ook eigen nummers over het onder-
werp geschreven?
‘Onlangs kreeg ik van mijn grootvader, Frans 

Robesyn, een nummer van Wibilinga dat vol-

ledig aan mijn overgrootvader, Léon Robesyn, 

gewijd was. Blijkbaar had hij van 1914 tot 1918 

aan het front gezeten. Ik viel uit de lucht. Bo-

vendien waren er een heleboel brieven van 

hem bewaard gebleven. Hij schreef met an-

dere Wevelgemnaren - onder wie ook Lode 

De Boninge - over de gebeurtenissen aan 

het front. De brieven werden dan gebundeld 

in een tijdschriftje dat de naam 'Leiekerels' 

droeg. Op basis van die brieven heb ik een lied 

geschreven. De tekst van het lied is een nieu-

we, fictieve brief geworden van Léon Robesyn, 

geïnspireerd op zijn nagelaten briefwisseling.’

Je hebt onlangs een heel mooie eigen bewer-
king van een oorlogsklassieker geschreven…
‘Iedereen kent wel het gedicht ‘In Flanders 

Fields’ van John McRae. Het wordt gepre-

zen als vredesgedicht, maar eigenlijk is het 

gedicht een oproep om de doden te wreken. 

Desondanks vind ik het een prachtig gedicht 

en ik vond het een uitdaging om het in het 

West-Vlaams te vertalen. Uiteraard zal ik die 

bewerking ook brengen.’

Waar ben je momenteel verder nog mee bezig?
‘Na 18 oktober duiken we de studio in om de 

muziek die we voor dat eenmalige concert in 

Nieuwpoort maakten, op te nemen. Als het 

resultaat ons bevalt, kunnen we daarvan dan 

ook een cd'tje uitbrengen.

Verder ben ik op dit moment ons nieuwe al-

bum aan het afwerken dat eind oktober ver-

schijnt. Ik zit ook nog tot eind september full-

time op de set van Bevergem, een fictiereeks 

waaraan ik samen met Bart Vanneste, Dries 

Heyneman en regisseur Gilles Coulier schreef. 

Ik speel er de rol van Johan, de al te brave po-

litieman van het fictieve dorp. In november 

toer ik onder de vlag van Behoud De Begeerte 

samen met schrijfster Griet Op de Beeck langs 

culturele centra.’

INFO
• 1418@jcimenenwevelgem.be

• www.jcimenenwevelgem.be

Klanken 
van 
Wannes

op Menen Wald



Sporten is leuk!
1. SPORTKAMPEN HERFSTVAKANTIE
De scholen zetten een maand geleden de  

deuren terug open. Nu begint het weer te 

kriebelen en denken we al aan de komende 

herfstvakantie! We schotelen je opnieuw een 

grote hap sport voor. De nieuwe Doewa krijg 

je via de scholen en op de website kan je bin-

nenkort het volledige programma terugvinden.

HERFSTVAKANTIE 
• van 27 oktober t.e.m. 31 oktober

2. LESSENREEKSEN SEPTEMBER –  
DECEMBER 2014
Er kan nog altijd ingeschreven worden voor de 

nieuwe lessenreeksen omnisport, conditie-

training, aquagym,… en zoveel meer. Vermeld 

het reeksnummer bij inschrijving, 

3. ZWEMBADDAGEN
Dit jaar nemen we met de sportdienst deel 

aan de zwembaddagen, een initiatief om het 

zwembad in de kijker te zetten met onder-

steuning van het Vlaams Instituut voor Sport-

beheer en Recreatiebeleid ISB vzw. Het volle-

dige programma verklappen we nog niet, maar 

we hebben heel wat in petto!

We willen je alvast warm maken voor onze ac-

tie ontbijt- of apertiefzwemmen! Kom vanaf 6 

oktober je kaart afhalen aan de kassa van het 

zwembad en spaar tot en met 9 november.

Per zwembeurt ontvang je 1 stempel! Een volle 

kaart kan ingeruild worden voor een ontbijt  
(mits opleg van €3) of een gratis aperitief. (Maximum 1 

ontbijt en aperitief per persoon)

Geen grote fan van het zwemmen maar je wil 

wel iemand vergezellen? Dat kan! Je kan  je 

ontbijtkaart aan de kassa komen halen voor €6.

NOTEER ALVAST IN JE AGENDA:
•  14, 15 en 16 november

 

INFO EN INSCHRIJVINGEN
• tijdens de kantooruren op de sportdienst 

• tel. 056 43 35 60

• www.wevelgem.be/sport

HET VOLLEDIGE PROGRAMMA VAN DE ZWEMBADDAGEN KAN JE VINDEN IN DE VOLGENDE EDITIE  VAN DE INFOKRANT!

 
Rune Vanhoutte (13 jaar/Wevelgem) en Caitlin Seynhaeve (13 jaar/Menen) ‘got lucky’ want zij wonnen 2 tickets voor het optreden van  
wereldster Pharrell Williams op 24 september in het Sportpaleis van Antwerpen.

Zomerwedstrijd jeugdraad 
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Vanuit het woonzorgproject “MO2, zuurstof voor Moorsele” wordt eind oktober gestart met het ge-

zondheidstraject “Moorsele, Let’s Get Fit!”. Alle Moorselenaren van alle generaties worden uitgenodigd 

om samen te werken aan een gezonde gemeente met fittere inwoners. Gezond leven hoeft niet duur of 

tijdsintensief te zijn en dit willen we je met “Moorsele, Let’s Get Fit!” bewijzen. Gezond zijn, betekent 

je goed in je vel en dus ook fit in je hoofd voelen. Ook onze psychische gezondheid komt aan bod. Kom 

naar ons lanceermoment en ontdek ons aanbod!

PROGRAMMA
• Vanaf 17u00: vrijblijvende proevertjes uit ons aanbod, met mogelijkheid om je in te schrijven voor 

activiteiten, infoavonden, workshops en diensten.

• 18u30: kick-off met burgemeester Jan Seynhaeve (peter van het traject) en Sonja Kimpen  

(gezondheidscoach, bekend van verschillende televisieprogramma’s).

INFO EN TICKETS
• 24 oktober in OC De Stekke vanaf 17u00

• gratis  te verkrijgen bij CC Guldenberg: Acaciastraat 1, Wevelgem – tel. 056 43 34 95

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

    OCMW: Deken Jonckheerestraat 9, Wevelgem – tel. 056 43 55 00

VERENIGINGEN, STRATEN EN BUURTEN WORDEN UITGEDAAGD:
Ook de verenigingen, straten, buurten, vriendengroepen of families worden uitgedaagd! Toon je spor-
tiefste en gezondste kant en schrijf je in voor onze wedstrijd. De leeftijd of de grootte van de groep 
maakt niet uit. Via een maandelijkse uitdaging gaan we op zoek naar de gezondste groep in Moorsele.

Wat moet je doen?
• Kies een “koploper”: dit is de contactpersoon van jullie groep.
• Vorm een supportersploeg om de koploper te steunen en te helpen.
• Steun jullie koploper tijdens alle opdrachten.
Schrijf je in voor 15 oktober bij Inge Goemaere (inge.goemaere@ocmwwevelgem.be of 

gsm 0470 93 67 67). Zowel de winnende ploeg als de koploper kan een heel leuke prijs winnen.

“Moorsele Let’s Get Fit!” is een onderdeel 
van het woonzorgproject MO2, zuurstof 
voor Moorsele en wordt georganiseerd 
met steun van bovenstaande partners.

Doewa Herfst 
Er is een nieuwe Doewa uit. De herfsteditie bundelt het  
gemeentelijk aanbod voor kleuters en kinderen lager on-
derwijs in de komende schoolvakantie. Bij de inschrijving 
kan je een keuze maken uit speelpleinwerking, sport of 
een cultuuractiviteit. 

De Doewa wordt verspreid in de Wevelgemse scholen  
(lager en kleuter)  via het oudste kind. Je kan het ook digitaal 
lezen (zie website hieronder). Bij sport- en jeugddienst of aan de 
balie van cc Guldenberg vind je de papieren exemplaren.

INFO
• tel. 056 43 39 09 

• doewa@wevelgem.be

• www.wevelgem.be/doewa
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Onderhouds- en herstellingswerken

RUP ‘Karrestraat’ Moorsele
Zowel de gemeenteraad van Wevelgem als de deputatie van de provincie 
West-Vlaanderen keurden het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan (RUP) nr. 16-1 Moorsele Karrestraat definitief goed.  Deze 
beslissing verscheen in het Belgisch Staatsblad van 7 augustus 2014.  
Binnen het plangebied worden stedenbouwkundige aanvragen vanaf 21 
augustus 2014 dan ook getoetst aan de bepalingen van dit RUP. 

Het RUP Karrestraat heeft een dubbele doelstelling: enerzijds geeft 
het een nieuwe bestemming aan de afgebrande site van het bedrijf 
Swan; anderzijds beoogt het een eenvoudigere regelgeving. 

De site van de Swan beslaat zo’n 7 500 m². In 2006 brandde het bedrijf 
af. Het RUP ‘Karrestraat’ voorziet een herbestemming van de vroegere  
bedrijfssite naar een woonproject. Hierbij wordt optimaal rekening  

gehouden met een menging van functies in de nabije omgeving van de 
Karrestraat. De eenvoud in de stedenbouwkundige regelgeving en 
ruimtelijke planning is een belangrijk beleidspunt. De Bijzondere Plan-
nen van Aanleg (BPA - voorlopers van een RUP) leggen heel wat ver-
schillende zones vast en staan vol gedetailleerde bepalingen. Dit was 
een bewuste keuze in de jaren ‘70. Het RUP Karrestraat is, in tegenstelling 
hiermee, heel eenvoudig. Het bevat slechts 2 zones en heel wat minder 
gedetailleerde bepalingen. De komende jaren wil het bestuur dan ook de 
BPA’s van de bebouwde gebieden van de gemeente stap voor stap inrui-
len voor meer eenvoudige ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

INFO
Je kan het RUP Karrestraat integraal raadplegen op deze website onder 
www.wevelgem.be/overzicht_rups  (Moorsele> RUP 16-1 Karrestraat).

Om de wegen voor iedereen zo veilig mogelijk te maken en te houden, staan nog een aantal onderhouds- en herstellingswerken gepland dit najaar. 
De werken zullen plaatselijk verkeershinder veroorzaken. Indien nodig worden de omleidingen geplaatst. Woon je in één van de werfzones van deze 
werken? Dan zal je op de hoogte gebracht worden van de timing van de werken. Meer info: dienst OI&M tel. 056 43 34 70

WEVELGEM 
Brouwerijstraat 16-18, 26: greppels, 

boordstenen, asfalt, voetpad

Sportstraat groenzone + ingang sportcentrum: 

asfalt, boordstenen, greppels

Ezelstraat: vernieuwen zijkant asfaltverharding

Ezelstraat tussen Vredestraat en Roeselarestraat: 

vernieuwen asfalt rijweg, herstellingen boordstenen 

en greppel

Wijnbergstraat, grens bebouwde kom: asfalt vernieuwen

Kapellestraat 12-50, ea.: heraanleg deel 

rijweg in betonstraatstenen

Roeselarestraat 221: asfalt, greppel

Vredestraat 44: vervangen betonplaten in slechte staat

Moraviestraat: plaatselijk vernieuwen asfaltverharding 

Leopoldstraat tussen Nieuwstraat en Roeselares-

traat: vernieuwen asfaltverharding

Smedenstraat 12: asfaltverharding

Karel Ledeganckstraat 12: heraansluiten wateront-

vanger,  plaatselijk vernieuwen betonverharding rijweg

Vliegveld: verzakking riolering + 

vernieuwen asfaltverharding

Reutelstraat, aan drempel: plaatsen waterontvanger

Reutelstraat, diverse plaatsen: vernieuwen greppels

Reutelstraat: op 2 locaties verzakking riolering + as-

falt + vernieuwen asfaltverharding aan Rootbeekstraat

GULLEGEM 

Oude Ieperstraat: vernieuwen asfalt bij verkeerslichten

Sint-Amandusdreef/Dreef ter Winkel: vernieuwen 

asfaltverharding

Nekkerplas en Plaatsweg: 

vernieuwen asfaltverharding rond riooldeksels

Bergelen: vernieuwen asfalt ter hoogte 

van asverschuivingen

Driemasten 101: vernieuwen betonverharding fietspad

Kon.Fabiolastraat 161: plaatsen waterontvanger en 

aansluiten op riolering midden rijweg

Hoge Kouter 15: vernieuwen asfaltverharding

Hondschotestraat/Driemastenstraat/Schutters-

hoflaan/Bankstraat: vernieuwen asfaltverharding  

rond punt Gouden Bank

MOORSELE

Zijstraat Wittemolenstraat, nr. 115 tot 127: 

affrezen bestaande asfaltverharding, nieuwe toplaag 

+ heraanleggen greppels

Secr. Vanmarckelaan 11: 

plaatselijke herstelling asfaltverharding 

Rozenstraat/Hondschotestraat: 

plaatselijke herstelling asfalt brug over de E403
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Gemachtigd opzichters gezocht!
Wevelgem is dringend op zoek naar bijko-
mende gemachtigd opzichters voor de deel-
gemeente Gullegem.

Om de schoolgaande jeugd ook dit  schooljaar 
weer veilig naar school te begeleiden,  zoekt de 
gemeente Wevelgem nog enkele bijkomende 
gemachtigd opzichters. Momenteel worden 
er al zo’n 30-tal mensen ingezet, maar extra 
krachten zijn meer dan welkom. 

Deze opzichters zullen zo snel mogelijk 
worden ingezet volgens een beurtrol. Als  
gemachtigd opzichter ben je een half uur voor 

en/of na de schooltijd aanwezig op je aange-
duide plaats. Je krijgt  een vergoeding voor de 
geleverde prestaties(= vrijwilligersstatuut). 

Ook personen die een vervangingsinkomen 

ontvangen zoals brugpensioen, rustpensioen, 

ziektevergoeding, werkloosheidsuitkering… kun-

nen zich inschrijven. De lokale politie voorziet de 

nodige opleiding.

Kandidaten kunnen contact opnemen met 

Henk Defraye liefst vóór 30 oktober 2014:
• tel. 056 43 34 14

• henk.defraye@wevelgem.be.

Hoe snel ben jij uit de kleren?

www.hvzfluvia.be

Voor wie ga jij door het vuur?

www.hvzfluvia.be

Blijf jij cool als het heet wordt?

www.hvzfluvia.be

Op 1 januari 2015 gaat onze brandweer volledig op in de hulpverleningszone Fluvia.  In de aanloop naar deze brandweerhervorming en in overleg met 

Fluvia zoeken wij nog 10 vrijwillige brandweermannen.  Daartoe werd het grondreglement van de brandweer recent aangepast door de gemeen-

teraad. Geïnteresseerde kandidaten moeten hun sollicitatie schriftelijk indienen, ter attentie van de burgemeester, uiterlijk op 30 september 2014.

De algemene aanwervingsvoorwaarden voor de graad van stagiair-brandweerman (M/V) zijn de volgende: 

• onderdaan zijn van een EU-lidstaat 

• minstens 18 jaar oud zijn bij de eerste indienstneming bij een brandweerdienst 

• tenminste 1,60 m groot zijn 

• van goed zedelijk gedrag zijn, aan te tonen via een uittreksel uit het strafregister, maximum 3 maanden oud 

• in orde zijn met de dienstplichtwetten 

• geschikt bevonden zijn ingevolge een geneeskundig onderzoek, verricht door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer die daarbij dient vast te 

stellen dat de kandidaat medisch geschikt is voor de functie van brandweerman 

• slagen in de proeven inzake lichamelijke geschiktheid, zoals vastgesteld 

• onder de kandidaten die de gestelde voorwaarden vervullen, wordt voorrang verleend aan de houders van brevetten, afgeleverd door een er-

kend opleidingscentrum inzake brandweer.

Het geneeskundig onderzoek en de proeven inzake lichamelijke geschiktheid zijn eliminerend en gaan elke andere selectieproef vooraf.

INFO
• www.wevelgem.be/vacatures
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Sociale toelagen 
AANVRAAG GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP  -  2014

VAKANTIETOELAGE
Jaarlijks wordt, onder bepaalde voorwaarden, een toelage toegekend aan de personen met een handicap en langdurig zieken als tussenkomst 
in de kosten van een aangepast verblijf van minimum 5 dagen in het binnen- of buitenland. Deze vakantie dient georganiseerd te zijn door een 
sociale vereniging, erkend ziekenfonds, medisch-pedagogisch instituut of dagcentrum. De aanvraagformulieren en meer informatie over de 
voorwaarden kan je bekomen bij de dienst burgerzaken of op www.wevelgem.be/toelagen of via mail: doris.verstraete@wevelgem.be;  
ann.verhaeghe@wevelgem.be.

De aanvragen voor een vakantietoelage 2014 moeten ingediend wor-
den uiterlijk op 31 maart 2015.
Het indienen van de aanvragen kan:
1. schriftelijk t.a.v. sociale zaken, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem
2. ter plaatse bij het loket sociale zaken (Administratief Centrum, Gemeente-

huis Gullegem of OC De Stekke)

HERINNERING
 De aanvragen voor een sociaal-pedagogische toelage 2014 en de aan-
vragen voor een toelage voor thuisverzorging 2014 moeten ingediend 
worden uiterlijk op 30 september 2014. ( zie infokrant september pag. 7)

Studietoelage 
Een studietoelage  is een financiële tegemoetkoming van de Vlaamse Gemeenschap ter ondersteuning van de studiekosten voor zowel kinderen in 

het kleuter-, basis-, secundair, hoger als universitair onderwijs.

WIE KAN EEN AANVRAAG DOEN?
• (Pleeg)ouders van leerlingen of studenten

• De meerderjarige student

De grootte van je gezinsinkomen bepaalt of je in aanmerking komt voor 

een studietoelage. De personen ten laste in je gezin worden uitgedrukt 

in punten. Hoe meer punten, hoe hoger je inkomen mag zijn. 

HOEVEEL BEDRAAGT DE TOELAGE?
Kleuteronderwijs: €92,20

Lager onderwijs: tussen €103,72 en €155,58

Voltijds secundair onderwijs: tussen €129,18 en €1.140,45

Deeltijds leerplichtonderwijs + leertijd Syntra: tussen €108,65 en €325,98 

Hogeschool / universiteit: tussen €253,54 euro en €3.923,71 

WANNEER KAN JE EEN AANVRAAG DOEN?
Van 1 augustus 2014 tot en met 1 juni 2015.

HOE KAN JE EEN AANVRAAG DOEN?
Je kan met één dossier een aanvraag doen voor alle kinderen uit je  

gezin. Een online aanvraag indienen gaat snel.  Surf daarvoor naar www.

studietoelagen.be. Je kan ook een aanvraag doen op papier. Formulier-

en hiervoor zijn beschikbaar in de scholen, via 1700, in het gemeentehu-

is  of via www.studietoelagen.be.

WANNEER WEET JE OF JE EEN TOELAGE KRIJGT?
Het duurt ongeveer 2 à 3 maanden voor je weet of je al dan niet een 

toelage ontvangt. Tenzij je dossier onvolledig is. Dan moet je eerst nog 

de ontbrekende informatie bezorgen.

HULP NODIG BIJ JE AANVRAAG?
Ook in het gemeentehuis kan je terecht voor hulp bij de aanvraag. Die wordt 

online ingediend, waardoor ze vlugger wordt behandeld en uitbetaald. Daar-

naast helpen wij je ook bij de verdere afhandeling van het dossier (bij 

het opvolgen van je dossier en het nasturen van documenten).

Maak bij voorkeur een afspraak:

•  tel. 056 43 34 16 of nele.heytens@wevelgem.be 

• of in het gemeentehuis (Cel Welzijn)

WAT MOET JE MEEBRENGEN?
• Bankrekeningnummer van de ouder en/of van de meerderjarige student

• Indien je onderhoudsgeld (alimentatie) ontvangt/betaalt: alle 

maandelijkse rekeninguittreksels van onderhoudsgeld die je in 2012 

ontvangen/betaald hebt.

• Schoolgegevens van de kinderen: naam en adres van de school + 

naam van de studierichting die gevolgd wordt.

• Indien van toepassing: huurcontract kot

• Inkomen sedert 2012 gedaald: breng je huidige inkomstenbewijzen mee

VRAAG OP TIJD  

JE TOELAGE AAN!
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Wachten is 
het hele leven

Philip Hoorne (°1964) – Wevelgemnaar 
sinds zijn geboorte – publiceerde de 
voorbije jaren vijf dichtbundels en een 
verhalenboek. Daarnaast stelde hij en-
kele bloemlezingen samen en was hij een 
tijdlang recensent, onder andere voor 
Knack. Vorige maand verscheen een pu-
blicatie over zijn leven en werk die op 17  
oktober wordt voorgesteld in de bib. 

 
Philip, hoe herinner je je schooltijd en je 
jeugdjaren in Wevelgem?
‘Het lot heeft mijn bedje in Wevelgem neer-

gezet en ik ‘tsjool’ hier nog altijd rond. Ik liep 

school in de Gemeentelijke Basisschool in de 

Hoogstraat, schuin tegenover mijn ouderlijk 

huis, en het Sint-Pauluscollege.  Terugblik-

kend mag ik gerust stellen dat ik prima on-

derwijs heb gehad, ook nadien in het college 

in Menen en in de Normaalschool in Torhout.’ 

 

Was je van kindsbeen af een grote lezer?
‘Ja, absoluut. Even belangrijk voor mijn ontwik-

keling als het onderwijs dat ik genoot, was de 

openbare bibliotheek, indertijd gevestigd in de 

jongensschool vlakbij mijn deur. 

In een tragisch-hilarisch verhaal in mijn bundel 

‘Het vlees is haar’ vertel ik over de belangrijke rol 

die het instituut bibliotheek in mijn jeugd vertolk-

te. De bib gaf mij inzicht in het leven, fungeerde 

als een venster op de wereld en verschafte mij 

mondjesmaat een omvangrijke woordenschat.’

Je studeerde in Torhout af als leraar Neder-
lands. Beïnvloedde die studie je liefde voor 
literatuur en poëzie?
‘Ik was voorheen al een fervent lezer, maar 

eigenlijk las ik alleen maar verhalend proza 

en geen poëzie. Die klik met poëzie is er pas 

later gekomen. Het is vooral de beknoptheid 

van poëzie die mij aansprak en nog altijd aan-

spreekt, vermoed ik. Poëzie is ook het genre 

dat zich ophoudt in de marge van de literatuur 

en die positie bevalt mij wel.’ 

Schreef je al toen je  jong was? Je officiële 
debuut kwam er pas toen je bijna 38 was…
‘In mijn jeugdjaren schreef ik wel eens wat, ik 

was best wel goed in opstellen schrijven, maar 

ik heb de stiel vooral geleerd al lezende. 

Als aanvulling op mijn leeshonger werden in 

de klas de grammatica- en spellingsregels 

onderwezen. Leesplezier en technische ver-

volmaking, dat is een goede basis voor een 

schrijverschap. Ik heb heel lang niet geschre-

ven en dan ineens gutste het eruit. Vraag me 

niet hoe dit komt, er was geen plan, alles ging 

zoals het is gegaan.’

Welk soort poëzie schrijf je? Zijn er thema’s 
die je bijzonder boeien?
‘Mijn poëzie spreekt veel mensen aan, dat krijg 

ik toch te horen als ik ergens ga voorlezen, omdat 

ze begrijpelijk is maar toch ook intrigerend. Je 

raakt makkelijk in mijn gedichten, maar je raakt 

er niet altijd even makkelijk weer uit. 

Mijn thematieken zijn redelijk divers en komen 

zonder voorbedachten rade aangewaaid. Elk 

gedicht staat bij mij op zichzelf en elke nieuwe 

bundel is voor mij een nieuwe verzameling van 

individuele gedichten.

Mijn beste gedichten zijn gedichten met een 

hoek af: geestig, spits, grimmig-grappig, vol 

relativering en zelfspot. Ik hoor en lees wel eens 

van recensenten dat ik een unieke stem heb in 

het poëziewereldje en dat ik met geen enkele 

andere dichter te vergelijken ben. Ik vind dat 

een schoon compliment.’ 

In het jaar waarin je 50 wordt, verschijnt een 
monografie over je leven en werk. Ben je er 
blij om?
‘Ja hoor! De monografie is geschreven door 

mijn goede dichtersvriend Paul Rigolle en het 

is een schitterend boekje geworden. Ik kijk 

niet graag achteruit, maar als ik dan toch moet 

terugblikken op anderhalf decennium schrij-

verschap, dan kan ik alleen maar trots zijn op 

wat ik bij elkaar heb geschreven. In de eerste 

plaats de gedichten, maar ook de verhalen,  

artikels die her en der gepubliceerd zijn en 

heel wat recensies.’

 

Heb je voor de nabije toekomst concrete  
publicatieplannen?
‘In het voorjaar van 2015 verschijnt mijn nieu-

we bundel ‘Kaas treft geen schuld tot het  

tegendeel is bewezen’. Net als mijn twee vorige  

bundels verschijnt deze ook weer bij de Neder-

landse uitgeverij Van Gennep in Amsterdam.’ 

INFO
• Voorstelling van de publicatie ‘Wachten is 

het hele leven’ over de Wevelgemse dichter 

Philip Hoorne. 

• 17 oktober om 19u30

• bibliotheek Ter Mote

• Iedereen is welkom

• Inkom gratis

• inschrijving verplicht via:  

bibliotheek@wevelgem.be
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Bibliotheekweek
ZATERDAG 11 OKTOBER
Verwendag in de bib

Vanaf 9u00 ben ben je VIP in de BIB en kun je 

een exclusief beroep doen op een medewer-

ker, die je als personal assistant meeneemt 

voor en achter de schermen.

Om 10u30 vertelt huisverteller Manu Stragier 

een Oosters verhaal in de vertelhoek op de 

bovenste verdieping van de bib. Alle kinderen 

(4 tot 8 jaar) krijgen een verrassing. Kinderen die 

bovendien verkleed zijn, maken kans op een 

mooie prijs.

Ook om 10u30 kan je tussen de bibliotheek-

rekken kennis maken met flamenco, tango en 

salsa tijdens multiculturele dansdemo’s.

Om 11u00 is er Happy Hour! De bib serveert 

een hapje en een drankje en onthult de iden-

titeit van de bibliotheekmedewerkers bij hun 

favoriete boek, mooiste film of leukste cd. De 

winnaars van de zoekwedstrijd en de best ver-

klede kleuter krijgen hun prijs. 

Napraten kan tot 12u30. Ook medewerkers van 

de filialen  Gullegem, Moorsele en Wijnberg 

ontvangen je die dag met open armen en ver-

rassen je met een multicultureel hapje.

DINSDAG 14 OKTOBER
19u30 Lezen vanaf de wieg

Jan Van Coillie, leespromotor en doctor in de 

jeugdliteratuur, vertelt over het belang van 

voorlezen en vertellen bij jonge kinderen en 

presenteert de mooiste boeken en verhalen.

Lancering van de actie ‘Boekbaby’s in de bib’

WOENSDAG 15 OKTOBER
14u00 – 16u00 Thuis in de bib! 

Bezoekers en bewoners uit verre landen en 

vreemde culturen vertellen ongedwongen over 

hun land van herkomst en hun nieuwe thuis.

Doorlopend op diverse plaatsen in de bib.

DONDERDAG 16 OKTOBER
19u30 Thuis in een boek! 

Leners vertellen leners over hun verblijf op 

vreemde plaatsen in een boek. 

Tijdens een ongedwongen boekenbabbel ver-

tellen ze over literaire reizen naar platgetre-

den steden en onbetreden wouden; ze ont-

moeten de groten der aarde en maken kennis 

met primitieve culturen.

VRIJDAG 17 OKTOBER
19u30 Wachten is het hele leven

Literair criticus Paul Rigolle gaat in gesprek met 

de Wevelgemse dichter Philip Hoorne. Z0 heb-

ben ze het over zijn gedichten zijn inspiratie 

en zijn visie op moderne poëzie. Zijn mooiste  

gedichten worden naar voor gebracht.

Organisatie i.s.m. de Verenging van  

West-Vlaams Schrijvers (VWS).

INFO
• iedereen welkom, deelname gratis

• Deken Jonckheerestraat 18

• tel. 056 43 35 40

• bibliotheek@wevelgem.be

2014

Ik ben thuis in de bib!
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Schuwe Maandag 
Herdenking ‘Schuwe Maandag’, 19 oktober 2014 
Inhuldiging gedenksteen Guillaume Vanraes, 1ste burgerslachtoffer  Eerste Wereldoorlog in  Wevelgem

Op 19 oktober 1914 werd onze gemeente  

ingenomen door Duitse troepen van de 54ste 

reservedivisie, die optrokken richting Ieper. 

Diezelfde dag voerden Britse troepen van de 

7de divisie via de Kezelberg een aanval uit 

op Menen.  Tegen de overmacht van het snel 

vanuit het oosten oprukkende nieuwe 4de 

Duitse leger moesten zij echter wijken. De 

Britten voerden sluipgevechten uit om hun 

aftocht te dekken.  

Onzichtbaar voor de naderende Duitsers van 

de  infanterieregimenten 245 en 246 dachten 

deze beschoten te zijn geweest door burgers.  

Op de Kezelberg liep het uit de hand. 

Eén burger werd doodgeschoten omdat men 

een lege kogelhuls vond in zijn broekzak. Guil-

laume Vanraes was het onfortuinlijke slachtof-

fer. Er werd ook een 20-tal burgers gegijzeld . 

Pas de dag erna werden ze vrijgelaten.  

In de gemeentes ten noorden van Moorsele 

werden die dag tientallen burgers op gelijk-

aardige wijze vermoord.  

Talrijke woningen, hoeven en de grote ste-

nen Kezelbergmolen werden als vergelding  in 

brand gestoken of gingen door Brits artillerie-

vuur in vlammen op. Mensen sloegen in allerijl  

op de vlucht. Er heerste chaos die dag. 

Maandag 19 oktober 1914 zou de geschiedenis 

ingaan als ‘Schuwe Maandag’.De gevechten 

op de Kezelberg luidden de start in van de Eer-

ste slag van Ieper. Herinnering aan deze trieste 

dag – de dag waarbij het werkelijk oorlog werd 

in onze gemeente – zal een herinneringssteen 

worden onthuld op de Kezelberg, op de plaats 

waar Guillaume Vanraes werd doodgeschoten, 

de hoek met de Ieperstraat.

De herdenking wordt voorbereid door de 

werkgroep 14-18 van de heemkring 

‘Wibilinga’, i.s.m. het gemeente-

bestuur Wevelgem.

INFO   
• Kruispunt Ieperstraat/Kezelberg

• Zondag  19 oktober 2014 om 10u00

• Inhuldiging gedenksteen Guillaume Vanraes  met aansluitend receptie aangeboden door het gemeentebestuur in de showroom bedrijf Vanraes 

gebroeders, Ieperstraat 230.

Op de foto het gehucht ‘Kezelberg’ tijdens de WOI. De foto dateert van de zomer 1915.  De figuranten zijn Duitse soldaten. Foto collectie Herman Vanhoutte.
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 www.wevelgem.be/uitinwevelgem · oktober 2014
Jouw activiteit in de infokrant? Vul hem in via het aanvraagformulier op www.wevelgem.be/infokrant of mail naar communicatie@wevelgem.be

uitinwevelgem

SEPTEMBER 

ZO 28 SEPTEMBER,12,19, 26 OKTOBER EN 2 NOVEMBER
EXPO | BOS VOL GEHEIMEN! 

 
Bezoekertjes komen het bos binnen via een 
deur in een stokoude boom.  Eénmaal in het 
bos valt er van alles te ontdekken!  De kinde-
ren wanen zich in een echt bos.
14u00 tot 18u00 | Natuureducatief Centrum
Bergelen | Gemeentebestuur & Provincie
West-Vlaanderen

OKTOBER

WOE 1 OKTOBER
LEZING | ‘BELGIË EN ZIJN LEGER TIJDENS DE 
EERSTE OORLOGSMAANDEN VAN 1914’ 

 
N.a.v. de honderdjarige herdenking van de 
Groote Oorlog komt Jan De Vos, voormalig 
Provinciecommandant van West-Vlaanderen, 
vertellen. 
19u30 | De Cerf Kerkstraat Gullegem | €4-3 |
tel. 0495 20 83 07 | vanackeredoens@hotmail
.com | Nationale Stijdersbond Gullegem

VRIJ 3 OKTOBER – ZO 5 OKTOBER
FEEST | KASTEELFEESTEN MOORSELE
Vr: streekbierenavond met optredens van o.a. 
Blunt akoestisch, Brachim en Rossi’s platen-

carrousel, Steffie van Volsem met gitaar. 
Za: De ‘Preshistorie live’ met Guy Deprez
Zo: Eucharistieviering, aperitiefconcert opge-
luisterd door de harmonie, warme beenham 
en straatanimatie.
tel. 0497 44 43 88 | romo@moorsele.be (Paul 
Vermeersch)

ZA 4 OKTOBER
MUZIEK | OCTOBER SPECIAL “TIJD VOOR 
FEEST”

 
Harmonie Burleske vzw viert 50 jaar dirigent-
schap José Deryckere met een Volksfeest in De 
Schelp Wevelgem. Het wordt een mix van pop, 
chanson, big band en variété met ondermeer 
Sandrine, Freddy Birset, Alice en Co, The Con-
cord Jazz Ensemble en Pascal Maertens, koor-
zangers van Kinderland, Sursum Corda en Al-
tra Voce, choreografie van Life Danscenter en 
spektakel van de Gullegemse Schuttersgilde.
20u00 | De Schelp | €40-20-12-5 | tel. 056 41 
30 37 | jose.deryckere@telenet.be

ZA 4 OKTOBER – ZO 5 OKTOBER

SPORT | 17DE GULDENBERGTOCHT
Mountainbikers kunnen op de 17de Gulden-
bergtocht genieten van een tocht van 35 of 
55 km. Er is onderweg bevoorrading voorzien. 
Na de rit kan je je fiets afspuiten en zelf een 
douche nemen om daarna te genieten van een 
belegde boterham.
Za start 8u00 tot 13u30 (35 km tot 14u00) – 
Zo start 8u00 tot 10u30 (35 km tot 11u00) | 
tel. 0494 72 85 15 | bondtrappers.gullegem@
hotmail.com | www.bondtrappers.tk

 ZA 4 OKTOBER
BEURS | TWEEDEHANDSBEURS GEZINSBOND
Gezinnen verkopen kindgerichte dingen die in 
goede staat zijn maar die ze zelf niet meer ge-

bruiken. Met deze tweedehandsbeurzen wil de 
gezinsbond jonge gezinnen helpen om tegen 
een zacht prijsje een uitzet samen te stellen. 
13u00 tot 17u00 | Porseleinhallen | 
www.gezinsbondwevelgem.be

WOE 8 OKTOBER
FAMILIE | THÉÂTRE TOUS AZIMUTS
HET GERUITE TAFELLAKEN
Ergens in de jaren zestig van vorige eeuw spe-
len twee kameraadjes de koers na op het laken 
van de keukentafel. De hele huisraad wordt 
ingezet om het parcours vorm te geven. De 
kinderen kruipen in de huid van hun favoriete 
wielerhelden uit die tijd en schrijven hun eigen 
heldenverhalen. 
19u | OC De Stekke | €8 | Met een ticket voor 
deze voorstelling kan je een ticket voor de 
theatervoorstelling ‘Dagboek van een soig-
neur’ van Theater Antigone aan halve prijs 
krijgen. (op do. 2, vr. 3 of za. 4 oktober om 20u15 in CC 

Guldenberg) meer info: p.8 | Project in het kader 
van ARRIVEE, het Europees samenwerkings-
project tussen Wevelgem en Roubaix. | www.
arrivee-velo.eu

Z0 12 - 19 OKTOBER
EXPO | FOTOSALON 2014 

 
Tweejaarlijks fotosalon met een selectie van 
120 foto's uit het recente werk van de cluble-
den. Dit jaar worden de grootformaatfoto's van 
Thierry Vanhuysse speciaal in de kijker gezet. 
De originele camerastandpunten en oog voor 
een creatieve benadering van het onderwerp 
maken zijn foto's heel attractief.
Za 18/10: 14u00 tot 18u00 | Zo 12/10 & 19/10: 10u 
tot 12u - 14u00 tot 18u00 | OC de Cerf in Gul-
legem | www.eos-wevelgem.be | Fotogroep 
EOS Wevelgem

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

OCTOBER SPECIAL
José Deryckere 50 jaar dirigent

TIJD VOOR FEEST 
met Harmonie Burleske

04.10.2014
De Schelp Wevelgem

€ 12,00 - € 20,00 - € 40,00  - € 5,00 junior 
056 41 30 37 - jose.deryckere@telenet.be

Sandrine - Freddy Birset – Alice - Pascal Maertens 
The Concord Jazz Ensemble 

Ide François – Fien De Meyer – Janne Blommaert 
Justine Verthé – Anly Lippens – Liesbeth Allais

Kortrijks Kinderlandkoor 
Sursum Corda 

Altra Voce 
Koninklijke Schuttersgilde Sint-Barbara

Life Danscenter Izegem 

presentator Mathias Sercu

STRIJKSERVICE
Kerkstraat 28

8560 Gullegem



VR 17 –ZO 19 OKTOBER
EXPO | BUREN BIJ KUNSTENAARS

 
In Wevelgem stellen 33 amateurs en professi-
onelen hun atelierdeuren open voor het grote 
publiek. De deelnemende kunstenaars laten je 
kennismaken met hun artistieke creaties. Het 
aanbod is zeer gevarieerd.
www.burenbijkunstenaars.be | Provincie 
West-Vlaanderen

VR 17 OKTOBER
MUZIEK | GREGORY FRATEUR, JOHANNES
VERSCHAEVE EN TOM PINTENS - ZWARE  
METALEN 2.0 
Voor ‘Zware Metalen 2.0’ leggen de heren de 
schoonheid van deze duiveluitdrijvers bloot 
op een Perzisch tapijt langs een knetterend 
haardvuur. De drie frontmannen bewapenen 
zich met gitaren en een iPad of drie. Hun zoet-
schurende stemmen worden bijgestaan door 
David Poltrock aan de toetsen en Marc Bonne 
aan de drums. 
20u15 | CC Gulden berg | €18-16 | CC Wevelgem

ZO 19 OKTOBER
FEEST | MISSIEFEEST MOORSELE
Missiefeest met een maaltijd, gevolgd door 
gezellig samenzijn bij koffie en gebak.
11u00 tot 18u00 | BAMO-school Moorsele | 
€9-8 /€15-14 | tel. 056 41 15 57 | maes.frans.
moorsele@belgacom.net

VR 24 OKTOBER
MUZIEK | AN PIERLÉ - KERKTOURNEE

 
Odegand 2012. An Pierlé blies het stof uit de pij-
pen van het orgel in de Gentse Sint-Jacobskerk. 
Dit beklijvende concert groeide uit tot een kerk-
tournee, die nu terugkomt met een vernieuwd 
programma. Deze keer gaat Pierlé verder met 
een iets uitgebreidere bezetting. 
20u15 | Wijnbergkerk Wevelgem | €18-16 | 
CC Wevelgem 

ZA 25 OKTOBER
MUZIEK | ZETELBLUES GULLEGEM

 
ZETELBLUES is blues met een hoek af met een 
gezellige sfeer voor jong en oud in een uniek 
decor. Met Joost de Lange (NL), Breaking  
Levees (NL) en Velvetone (D).
19u30 | 't Goet te wynckele, Peperstraat, Gul-
legem | €10-8 | info@zetelblues.be | www.
zetelblues.be

NOVEMBER

MA 17 NOVEMBER (GULLEGEM)
DI 18 NOVEMBER (WEVELGEM)
WOE 19 NOVEMBER (MOORSELE)
FEEST | SENIORENFEESTEN 2014

Optreden van de The Blik Dooze Band en gooche-
laar Koen Bossuyt met nadien koffie en koeken.
14u | 17/11: OC de Cerf | 18/11: Porseleinhallen | 
19/11: OC De Stekke | €5 | tel. 056 43 35 27 | 
welzijn@wevelgem.be | in de gemeentehuizen 
of bij Cel Welzijn | gemeentelijk ouderraad 
i.s.m. de Wevelgemse seniorenverenigingen 
en het gemeentebestuur 

JANUARI

WOENSDAGEN IN JANUARI 2015 - APRIL 2015
WORKSHOP | TECHNIEKCLUB.

In een gezellige sfeer en in een aangepast 
technologielabo, kunnen leerlingen van het 
5de en 6de leerjaar heel wat opsteken. Ze ma-
ken kennis met gereedschap en materialen,  
leren dat techniek vele gezichten heeft en zul-
len een aantal technische systemen maken.
Meer info over de plaats van de activiteiten 
en de start van de inschrijvingen vind je in een 
volgende infokrant!
13u30 tot 15u30 of 16u00 tot 18u00 | www.
techniekclub-wevelgem.be
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0800 20 021
www.burenbijkunstenaars.be
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v.u. Jan Denolf, dienst Cultuur, Provincie West-Vlaanderen
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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 922 48 (€ 1,5/ minuut)

    geowacht.be

Huisartsen 

Centraal oproepnummer    056 40 47 48

Tandartsen 
Centraal oproepnummer    090 33 99 69

De tandarts is beschikbaar in het weekend en op 

feestdagen van 9u00 tot 18u00

politiezone Grensleie
Centraal oproepnummer    056 51 01 11

BIN Wevelgem
Volg de berichten van het BuurtInformatieNetwerk 

www.bin-wevelgem.be 

    @Wevelgem8560 

Meldpunt
Meldingen en klachten

    056 433 433

    meldpunt@wevelgem.be

@

@

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.

@Brunobyttebier 
dag wevelgem vol wolken

@mathijsdekyvere
Soak up the nature_DomeinBergelen

@neledeneut_Eerste keer naar 
katjeduk...spannend

@stevenlapauw
DomeinBergelen

@tim_ghillemyn
Go kleine Tim!

@Cherrybomb_1992

@seelseynhave


