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06 11 Plankenkoorts
Nieuw theaterseizoen

Maak het groener
Zuid-West-Vlaanderen

Begraafplaatsen
In het kader van de gedenking met Allerheiligen mag je van 30 oktober

tot en met 2 november op de begraafplaatsen:

• geen graftekens of erbij horende voorwerpen plaatsen of wegnemen 

• bouw-, beitel- of schilderwerken uitvoeren 

• de begraafplaatsen niet betreden met kruiwagens, watertonnen, 

ladders of andere werktuigen.

Je mag wel draagbare herinneringstekens, kransen en bloemen neerleg-

gen en de graftekens poetsen.

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). De 

hoogte moet beperkt blijven tot 50cm. De vrije ruimte tussen de grafper-

celen moet vrij blijven. 

Via www.wevelgem.be/begraafplaatsen kan je graven op de begraaf-

plaatsen opzoeken.

Op de cover
Dythe Hanssens siert deze maand de cover. Ze is het model van  

Velomundo, de gezinsvriendelijke en duurzame fietstocht van zo’n 26 

kilometer met 4 stopplaatsen en heel wat randanimatie. Je leest er alles 

over op pagina 18.
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17 18  Sport in 't kort
Zwembaddagen

Velomundo
Duurzame fietstocht

Gemeenteraad 11 september

De gemeenteraad kan je sinds deze maand 
online beluisteren: 
www.wevelgem.be/verslaggemeenteraad.

Fiets- en parkeerplan
Op wegen met prioriteit voor fietsers wordt het 

autoverkeer geweerd. Het gaat over volgende 

fietsroutes met ‘conflicten’ met het autover-

keer: Bergelen, Normandiëstraat, Vrijstraat. In 

de Bieststraat worden bijkomende maatregelen 

genomen die de veiligheid van de fietsers be-

vorderen. Wevelgem gaat voor veilige school-

omgevingen met fietsstraten, schoolstraten,…

Deze maatregelen worden op proef ingevoerd 

op 1 oktober en na 6 maanden geëvalueerd.

Er worden versneld nieuwe fietsbeugels ge-

plaatst en het systeem van fietsboxen wordt 

uitgetest. Waar er te weinig fietsparkeerplaat-

sen zijn, worden autoparkeerplaatsen omge-

vormd tot fietsparkeerplaatsen. Fietsers krijgen 

meer comfort: fietspompen, laadpalen en voet-

steunen aan de kruispunten. Er komen meer 

(elektrische) (bak)fietsen voor het personeel van 

de gemeente en andere bedrijven.

Wevelgem droomt van een Fietshuis, een plaats 

waar dienstfietsen kunnen onderhouden worden, 

een werkplaats waar mensen onder begeleiding 

hun fiets kunnen onderhouden, een plaats waar 

allerhande info wordt aangeboden over fietsen….

Bij de (her)inrichting van wegen opteert de ge-

meente voor de aanleg van parkeerhavens/buurt-

parkings binnen aanvaardbare wandelafstand. Zo 

kan de vrijgekomen ruimte gebruikt worden voor 

de aanleg van een veilige fietsverbinding. 

Op locaties waar er geregeld wild- of foutgepar-

keerd wordt, worden extra parkeermaatregelen 

en/of extra -controles uitgevoerd. Het wille-

keuring langdurig parkeren van vrachtwagens 

en opleggers in de hoofd- en zijstraten binnen 

de industriezones en langs invalswegen naar de 

bebouwde kom, creëert een onveilige situatie 

voor fietsers en voetgangers. De aanleg van een 

vrachtwagenparking of vrachtwagenparkeerzo-

nes wordt hiervoor bekeken. 

Op sommige plaatsen bemoeilijkt de parkeer-

druk korte interventies. Het heel kort parke-

ren ‘stop & shop’ (max. 15 minuten) maken 

een vlot rotatiegebruik mogelijk. Zo vinden 

klanten gemakkelijker een plaats vlakbij hun 

winkel. In het centrum van Wevelgem wordt 

dit kortparkeren uitgetest. 

Om zoekverkeer te voorkomen, wordt de  

benaming en signalisatie van de centrumpar-

kings verbeterd. 

Het ontlenen van verkeersborden voor par-

keerverbod wordt klantvriendelijker gemaakt.

Het volledige fiets- en parkeerplan kan je  

nalezen op www.wevelgem.be
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School- of 
studietoelage
Een studietoelage is een financiële tegemoetkoming van de Vlaamse 
gemeenschap ter ondersteuning van de studiekosten voor zowel kin-
deren in het kleuter-, basis-, secundair, hoger als universitair onderwijs.

Wie kan een aanvraag doen? Wanneer kan je 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. Tot en met 

30 mei mag je je aanvraag doen.

Hoeveel bedraagt de toelage?
kleuter: € 93,21 | lager: tussen € 104,86 en € 157,29 | voltijds secundair: 

tussen € 130,60 en € 1 152,99 (interne leerlingen) | hogeschool / univer-

siteit: tussen €256,33 euro en €3 966,88

Wanneer weet je of je een toelage krijgt?
Het duurt enkele maanden voor je weet of je een toelage ontvangt.

Hoe kan je een aanvraag doen?
Je kan met één dossier een aanvraag doen voor alle kinderen uit je ge-

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

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

ren hiervoor zijn beschikbaar in de scholen, via 1700, in het gemeente-

loket of via www.studietoelagen.be. Ook in het gemeenteloket kan je 

terecht voor hulp bij de aanvraag. Die wordt online ingediend, waardoor 

ze vlugger wordt behandeld en uitbetaald. Daarnaast krijg je ook hulp bij 

de verdere afhandeling van het dossier (bij het opvolgen van je dossier en 

het nasturen van documenten).

Maak bij voorkeur een afspraak
Dat kan op 056 43 34 00, via mail op burgerzaken@wevelgem.be of  

 www.wevelgem.be/studietoelagen.

Wat moet je meebrengen?
• bankrekeningnummer van de ouder en/of van de meerderjarige student

• indien je onderhoudsgeld (alimentatie) ontvangt/betaalt: alle maan-

delijkse rekeninguittreksels van onderhoudsgeld dat je in 2013 ontvan-

gen/betaald hebt.

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

naam van de studierichting die gevolgd wordt.

• indien van toepassing: huurcontract kot

Vacature
Het gemeentebestuur is op zoek naar een TECHNIEKER BEGRAAF-
PLAATSEN voor de dienst milieu. 

Voltijds - Niveau D (m/v) - contractueel onbepaalde duur

Functie:
• voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van begrafenissen;

• dagelijks groenonderhoud op de begraafplaatsen;

• uitvoeren van het groenonderhoud;

• polyvalent meewerken andere taken binnen het gemeentebestuur.

Aanbod:
• een boeiende en gevarieerde job,

• geïndexeerde bruto maandwedde (aanvangswedde): € 1 782,64 

(index 1,6084),

• interessante verlofregeling,

• extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en 

fietsvergoeding,

• terugbetaling vervoerskosten openbaar vervoer.

Profiel: inlevingsvermogen en zin voor initiatief hebben, zelfstandig wer-

ken, samenwerken, flexibel zijn, resultaatgericht werken, veilig werken.

Voorwaarden:
• slagen voor praktische en mondelinge proef. 

Er zal een wervingsreserve aangelegd worden van 2 jaar.

Hoe inschrijven voor deze vacature?
De kandidaatstellingen moeten aangetekend verstuurd worden aan de 

heer burgemeester in 8560 Wevelgem of tegen ontvangstbewijs afge-

geven worden bij de dienst secretariaat, Vanackerestraat 16, 8560 We-

velgem. De uiterste inschrijvingsdatum is 28 oktober, de postdatum op 

de briefomslag of de datum van ontvangstbewijs gelden als bewijs.

Bij te voegen stukken:
Uittreksel uit het strafregister, niet ouder dan drie maanden.

Alle verdere inlichtingen over deze selectieprocedure in verband met 

het selectieprogramma, de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden 

en het volledig functie- en competentieprofiel zijn te verkrijgen bij de 

personeelsdienst, Chris Vanderbeke, 056 43 34 30, chris.vanderbeke@

wevelgem.be.
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UiTPAS
De eerste UiTPASSEN zijn in omloop. Heb jij al je persoonlijke UiTPAS? Koop hem nu in een van de verkooppunten: CC Wevelgem, Jeugd-
dienst Wevelgem, Sportdienst Wevelgem, Bibliotheek Wevelgem + filialen in Moorsele en Gullegem, LDC Elckerlyc en LDC Het Knooppunt. De 
UiTPAS kost éénmalig € 3. Je krijgt er ook onmiddellijke enkele voordelen bij: een gratis zwembeurt in de regio, € 2,5 korting in een cultuur-
centrum én een gratis museumbezoek. 

Hoe werkt de UiTPAS nu precies?
1. Spaar punten door deel te nemen aan UiTPAS-activiteiten. Deze activiteiten vind je terug op www.uitinzuidwest.be, maar ook in de infokrant 

met het logo van UiTPAS. Per activiteit spaar je 1 punt. Ben je bijvoorbeeld een fervent bibliotheekbezoeker? Ook tijdens de openingsuren van de 

bib kan je 1 punt sparen per week. Ga je elke week sporten? Tijdens de openingsuren van de gemeentelijke sporthallen kan je ook 1 punt per week 

sparen tijdens je sportactiviteit. Ben je ook actief in andere gemeenten zoals Kortrijk, Waregem of Gent? Daar kan je ook terecht met je UiTPAS.

2. Je gespaarde punten kan je omruilen voor een voordeel. Alle voordelen van de regio vind je op www.uitinzuidwest.be. 

De omruilvoordelen in Wevelgem:

CC Wevelgem
10 punten:

• Gratis Guldenbergfietsroutekaart

• Gratis brochure Wevelgemse parels

• Gratis kinderfilm

20 punten: Gratis film 

30 punten: Gratis toegang smaakmaker

Jeugddienst
10 punten:

• € 3 korting uitleendienst

• € 3 korting Checkta activiteit

• € 3 korting Haasje-Over

• Gratis Guldenbergfietsroutekaart

• Gratis brochure Wevelgemse parels

Sport
10 punten: 

• Gratis Gaston Rebrykaart

• € 3 korting sportcursus +18j

• Gratis volksspel uitlenen

• € 3 korting sportkampen -18j

• Gratis Guldenbergfietsroutekaart

• Gratis brochure Wevelgemse parels

Jobmarkt
Ontdek de meer dan 100 openstaande vacatures op de jobmarkt van Food@Work LIVE.

Op dinsdag 20 oktober vindt de jobmarkt Food@Work LIVE voor de 2de keer plaats in het Vlaams Huis van de Voeding in Roeselare. Net als vorig jaar 

zullen meer dan 100 vacatures van verschillende bedrijven uit de voedingsindustrie op de jobmarkt worden voorgesteld. Ook bij Alpro (bedrijventer-

rein Wevelgem-Zuid) zijn er jobs. Werken in de voedingsindustrie heeft zijn voordelen: de sector staat bekend als een stabiele werkgever, die de 

startende werknemer ook een goed loon aanbiedt, dicht bij huis. Het is dus niet voor niets dat werknemers uit de voedingsindustrie gemiddeld 10 

jaar bij hun werkgever blijven. De jobmarkt wil werkzoekenden kennis laten maken met de veelzijdigheid van functies in voedingsbedrijven. 

Alpro ziet de markt van plantaardige drinks en voedingsproducten fors groeien en investeert sterk in nieuwe productielijnen en medewerkers. Alpro 

investeert 80 miljoen euro in 2015 waarvan ongeveer 60 miljoen euro in de fabriek in Wevelgem.

 

“De markt van plantaardige voeding en drinks groeit snel en Alpro groeit even snel mee met de markt. Wij hebben als bedrijf een mooi groeipo-

tentieel en werven dan ook sterk aan. Wij hebben toptalent nodig om groei en kwaliteit te blijven waarborgen. In 2015 worden er in Europa 250 

mensen aangeworven waarvan 200 in België. Van de 200 extra werknemers worden er 140 tewerkgesteld in de productie en een 60-tal in ondermeer  

marketing, sales en ondersteunende diensten op het Europees hoofdkantoor in Gent.” aldus Bernard Deryckere, CEO Alpro.

Uniek zijn de workshops – om 17u00 en 18u00 – rond thema’s als kwaliteitstesten, voedselveiligheid en werken in een verpakkings- en productie-

omgeving. Meer informatie, waaronder het programma en de inschrijvingslink voor de workshops, via www.foodatworklive.be. 
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Plankenkoorts!
Het theaterseizoen is weer gestart. Tijd om de vele Wevelgemse toneelverenigingen aan het woord te laten. We stelden enkele vragen aan Wim 
Quidousse (De Lustige Slijters), Bart Lefevre (Hoger Op Moorsele), Linda Samyn (WAT op scène), Kelly Noyelle (Gregoriusgilde), Geert Corne (To-
neelkring Pogen) en Bernard Kindt (Toneelgroep ’t Neerdak).

Hoeveel leden telt jullie vereniging? 
Linda: Momenteel 34. Tijdens het voorstellingsweekend vullen we dit 

aantal aan met een grote groep vrijwilligers die zich een weekend lang 

uit de naad werken (barmedewerkers, drankbonnetjes verkoop, cate-

ring achter scène, decor, kapsters...). 

Bernard: 11 spelers, waaronder 1 regisseur, 1 toneelmeester, 1 persoon die 

zorgt voor zowel techniek als kaartenverkoop, 3 decorbouwers/vaklui en 

nog heel wat medewerkers achter de schermen (grime, schmink, haar-

tooi, barpersoneel…). Hieraan wil ik nog toevoegen dat wij geen “ge-

wone” toneelvereniging zijn, maar een hechte vriendenkring, van waaruit 

het toneel spelen ontsproten is. En dat is een heel aangenaam gegeven.

Hoe oud is het oudste lid? En het jongste?
Kelly: Onze jongste telg is 8 en speelde vorig en dit seizoen gretig mee 

met Gregorius. De oudste is 80 jaar, maar zeker nog niet afgeschreven.

Wim: 70 en 24, maar na het schitterende 'Jumanji' zou hier wel eens 

verandering in kunnen komen.

Linda: Ons jongste lid is 14 jaar, Camille D'hondt. Camille komt al van kinds 

af naar onze voorstellingen kijken en is gebeten door de 'toneelmicrobe'. 

Ons oudste lid is Luc Kerkhof. Luc is 60 jaar en al 41 jaar lid van onze ver-

eniging. Destijds was hij medeoprichter van 'De Dageraad' (vorige naam 

van WAT op Scène). Luc is ook sinds al die tijd lid van het bestuur.

Vanaf welke leeftijd kun je lid zijn van de theatervereniging?
Bart: In principe kan je vanaf 12 jaar lid worden, maar niet in alle pro-

ducties zijn er rollen voor die leeftijd. Met de vereniging nemen we wel 

deel aan andere evenementen buiten onze eigen productie, zoals The-

ater Lokaal. Dan zijn er wel kansen voor jongere acteurs/actrices. Op dit 

ogenblik leeft ook het idee om een afzonderlijk productie op te zetten 

voor de jeugd. Meer concrete informatie zal later nog volgen maar ge-

interesseerde jongeren kunnen zich al melden.

Geert: Er is geen leeftijdsbeperking om lid te worden van Pogen.

Welk soort theater spelen jullie het liefst?
Wim: We brengen vooral komedies of blijspelen omdat ons publiek dat 

liefst ziet. Maar we voelen ons even goed bij het tragikomediegenre. Dit 

is voor iedere speler subjectief. Ik speelde mee in een thriller en vond 

het een uitdaging mensen aan het schrikken te brengen, wat de nodige 

concentratie en timing vroeg. Voor herhaling vatbaar.

Geert: De laatste jaren kozen we meestal voor een komedie of volksto-

neelstuk, maar in de loop der jaren kwamen ook de andere genres aan bod.

Kelly: Wij spelen alle genres en gaan graag een uitdaging aan. Daarom 

gaan we zelden jaren na elkaar hetzelfde genre spelen.

Welk stuk zouden jullie nog heel graag eens spelen?
Wim: 'Zwijg kleine' vond ik een meesterwerkje. Maar er bestaan nog tal van 

stukken die ik eens zou willen herdoen. Misschien zelfs in een andere rol dan. 

Linda: We dromen van een musical… Helaas zijn de zangtalenten in ons 

gezelschap dun gezaaid en beseffen we dat het bij dromen zal blijven. 

Misschien wel gelukkig voor ons publiek…

Waarop baseren jullie zich bij de keuze van een theaterstuk?
Bart: Binnen de vereniging is een leescommissie actief die toneelstukken 

leest en beoordeelt. Aan de hand daarvan maakt de regisseur dan een keuze. 

Bernard: We houden van een stuk waarin actie op scène gecombineerd 

gaat met een leuke plot en plezante dialogen. Maar het moet uiteraard 

ook passen voor ons acteursgezelschap, zijnde 4-5 heren en 6 dames.

Hoger Op Moorsele
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Waarom moeten we naar jullie volgende theaterstuk komen kijken?
Wim: Wel, het is een tragikomedie, die uiteenlopende, herkenbare mo-

menten naar voor brengt. Het laat je geen moment onberoerd. De lach 

en de traan kunnen dicht bij elkaar liggen. Bovendien is het thema mo-

menteel zeer actueel. Het staat deels in het teken van de oorlogsher-

denkingen. Actrice Petra Vandenbroucke is aan haar proefstuk toe als 

regisseur. Dat belooft.

Bart: De productie voor dit jaar gaat ook in die richting, met een lach en 

een traan. Een aanrader voor iedereen die van toneel houdt.

Linda: De inhoud van het verhaal zal iedereen aanspreken. Het is bij-

na iets wat je zelf zou kunnen overkomen. Het hoofdpersonage heeft 

zichzelf ongelofelijk in nesten gewerkt en sleurt iedereen uit zijn om-

geving mee in zijn miserie. Grappige dialogen, knotsgekke momenten 

en uitzichtloze situaties volgen elkaar in razend tempo op. Absoluut 

een aanrader om de ploeg van WAT op Scène weer aan het werk te zien. 

Met een bezetting van 5 dames en 5 heren wordt het zeker een gezel-

lige drukte op scène. En wees er maar zeker van: de lachspieren zullen 

getraind worden! Het stuk wordt trouwens in het najaar van 2016 ge-

speeld door een professioneel gezelschap, wat bewijst dat het heel wat 

potentieel heeft. 

Kelly: Het is een sprookje voor volwassenen, een bijzonder leuk ding om 

naar te kijken.

Geert: Dit jaar moet je zeker komen kijken om de eenvoudige reden dat 

je enkele uren kommerloze ontspanning krijgt aangeboden. Een stuk met 

heel wat grappige situaties, herkenbare voorvallen vanuit het dagelijkse 

leven, misverstanden, de kleine kantjes van de personages die uitver-

groot worden… Het is een nachtmerrie. Hoe al de dwaze misverstanden 

toch een goede afloop kennen… ja, daarvoor moet je komen kijken.

Bernard: Als je al 25 jaar bezig bent en je in de loop der jaren van 1 naar 

2, naar 3 en nu reeds naar 4 voorstellingen evolueerde, telkens voor (on-

geveer) volle zalen, dan denk ik dat je ‘goed bezig’ bent, niet? We halen 

ook elk jaar goeie kritieken. En we proberen (en slagen daar ook elk jaar 

in, denk ik) om alles zorgvuldig voor te bereiden en uit te werken: qua 

kostuums moet alles kloppen, het decor moet op en top verzorgd zijn, 

we zorgen voor een ‘opvallende’ affiche, een geslaagd programma-

boekje… Elke bezoeker krijgt elke keer een ‘gadget’ dat past bij het stuk 

dat we spelen… Kortom: er wordt weinig aan het toeval overgelaten. En 

daarom denk ik dat we mogen zeggen dat we, hoe amateuristisch ook, 

vrij professioneel bezig zijn. En daaruit dan ook mogen concluderen dat 

we in het amateurtoneellandschap van Wevelgem uitgegroeid zijn tot 

een vaste waarde.

De Lustige Slijters speelt “’t Kruus van de ‘Coin Perdu’”
Speeldata: 23, 24, 25, 28, 30 en 31 oktober, 6, 7, 8 en 15 november
Locatie: Theatercentrum, Poststraat 15, Gullegem
Info: www.delustigeslijters.be

Toneel Hoger Op Moorsele speelt “De poetsman” 
van Raymond Cogen in een regie van Coralie Morisse
Speeldata: 6, 7 en 8 november
Locatie: OC De Stekke
Info: www.toneel-hoger-op.be

WAT op scène speelt “Beuter bie de vis” 
Blijspel in 2 bedrijven van Michael Cooney, onder regie van Axel 
Dejonghe
Speeldata: 11, 12 en 13 maart
Locatie: CC Guldenberg 
Info: www.watopscene.be

Gregoriusgilde speelt "De Vinger en de Mond"
Een blijspel van Dimitri Leue, in een regie van Marc Masselis.
Speeldata: 4, 5 en 6 december 
Locatie: CC Guldenberg
Info: www.gregoriusgilde.net

Toneelkring Pogen speelt “Als mijn zuster dat moest weten”
in een regie van Gregory Derudder
Speeldata: 12, 13, 14 en 15 november
Locatie: CC Guldenberg
Info: www.toneelkringpogen.be
www.facebook.com/toneelkring.pogen

Toneelgroep ‘t Neerdak speelt “vOnkrut vergoa nie!” 
naar “De Nieuwe Euromiljonairs” van Louis Boonen, regie: Marc 
Claerbout
Speeldata: 16, 17, 22 en 23 januari
Locatie: OC de Cerf
Info: www.tneerdak.be

Broodje Krab speelt “SMRNTWSK”
Speeldata: 4 en 5 juni
Locatie: CC Guldenberg 

Hoger Op Moorsele

De Lustige Slijters
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Je via je mutualiteit een deel 
van het inschrijfgeld terug 
kan krijgen van de speel-

pleinwerking? 

Formulieren indienen kan bij 
de jeugddienst

Je voor alles wat met  
kinderopvang te maken 

heeft, voortaan in de jeugd-
dienst welkom bent?

De nieuwe Doewa er is? 
Hij staat ook online: www.

wevelgem.be/doewa

Samen naar de
Boekenbeurs
Op donderdag 5 november organiseert de bibliotheek een busreis naar de Antwerpse Boekenbeurs: één 
van de grootste publieke beurzen in Europa. Alle Vlaamse en Nederlandse uitgeverijen presenteren er hun 
nieuwste publicaties en tientallen auteurs komen hun werk signeren. Die dag is er een nocturne: de beurs 
blijft open tot 22u00. Een buitenkansje om de stands in alle rust te bezoeken. Bovendien zijn er boeiende 
lezingen in de beurszalen. Iedereen kan meereizen.

De bus vertrekt om 13u30 op de parkeerplaats zwembad Wevelgem. Vertrek terug vanop de Beurs om 21u00. 

Aankomst in Wevelgem: ca. 22u000. Deelnameprijs: 10 euro (bus + inkomticket). Inschrijven vooraf is vereist: 

aan de balie van de bibliotheek, telefonisch 056 43 35 40 of via bibliotheek@wevelgem.be.

Nieuwe roman 
Eveline Vanhaverbeke
In oktober verschijnt ‘Vergeten dagen’ de derde roman van de Wevelgemse auteur Eveline Vanhaverbeke. 

Het is 2015. De gepensioneerde commissaris Gaston kijkt terug op een zaak die plaatsvond in het jaar 1983. Op 

een zomerdag zijn de tienjarige gehandicapte en zieke zoon van de kasteelheer, de zestienjarige dochter van 

een advocaat en een veertigjarige professor verdwenen. Ondanks intensief onderzoek heeft de commissaris 

nooit een aanknopingspunt kunnen vinden. Het enige element dat de drie verdwenen personen met elkaar in 

verband bracht, was dat ze alle drie aanwezig waren op een feest dat de kasteelheer gaf, de avond voor hun 

verdwijning. Naarmate de geschiedenis zich ontvouwt, wordt duidelijk welk gruwelijk drama ten grondslag 

ligt aan de drievoudige verdwijning.

Eveline Vanhaverbeke schreef eerder ‘De kleur van de sterren’ (2010) en ‘De verborgen prelude’ (2013). ‘‘Ver-

geten dagen’ is het boek dat ik altijd al heb willen schrijven,’ zegt Eveline. ‘Vergeten dagen’ verscheen bij uit-

geverij Marmer. Het is verkrijgbaar in de boekhandel en kan ontleend worden in de gemeentelijke bibliotheek.
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Nog 1 keer Noodbib Ter Mote
De jaarlijkse Bibliotheekweek loopt van 10 tot 17 oktober. Dit jaar is het thema ‘Verborgen parels’. De bib plaatst haar nieuwe schatten in de kijker. 
In Wevelgem staat de Bibliotheekweek bovendien in het teken van het afscheid van noodbib Ter Mote. Want in december onthult de bib háár 
voorlopig nog verborgen parel: de nieuwe bibliotheek in het park.

Verwendag
Op zaterdag 10 oktober worden de bezoekers in de watten gelegd. In 

noodbib Ter Mote en in de filialen Gullegem, Moorsele en Wijnberg 

staat de koffie voor je klaar. In de noodbib halen de medewerkers nog 

één keer alles uit de kast zodat je probleemloos je weg vindt in het tot 

bibliotheek omgebouwde rusthuis. In de leeshoek op de eerste ver-

dieping zorgt Marie-Paule voor de laatste keer dat haar tijdschriften 

perfect op orde staan en alle bezoekers persoonlijk verwelkomd en ge-

holpen worden. 

Voor kinderen van 4 tot 8 jaar is er Vertelclub. Een huisverteller van de bib 

brengt een prentenboek uit de collectie tot leven (van 10u30 tot 11u00). 

Aansluitend is er voor iedereen het stilaan onmisbare Happy Hour van de 

bib. Met een zweem van spijt maar vol grote verwachtingen naar wat 

komt, nemen we hierna stilaan afscheid van onze noodbib. 

Op 16 november gaat de noodbib dicht, op 12 december opent de  

bibliotheek in het park de deuren.

Verkoop van oude boeken en cd's
Als de bib straks verhuist naar het nagelnieuwe gebouw in het park, wil 

ze dat niet doen met bibliotheekmaterialen die nauwelijks nog worden 

gelezen, beluisterd of bekeken. Iedereen wil een prikkelende biblio-

theek met een collectie die evenveel uitdaagt als haar inrichting. 

De materialen die beter niet mee verhuizen naar de nieuwe bib, worden 

te koop aangeboden. De boekenverkoop vindt plaats van 10 tot en met 

17 oktober in Noodbib Ter Mote. 

De toegang is gratis. Alle materialen kosten 1 euro.

Verborgen parels
In alle Vlaamse bibliotheken loopt dit jaar de leescampagne ‘Verborgen parels’. Deze actie zet boeiende titels 

uit de recente romancollectie in de kijker. Het zijn boeken die even een hype waren, gedurende een periode 

stuk werden gelezen of net niet de aandacht kregen die ze nochtans verdienen. Al deze boeken verdienen 

een aanbeveling bij het grote publiek. Uit een longlist van 85 titels selecteerden 644 bibliotheekmedewerkers 

25 boeken – Nederlandstalige fictie uit de 21ste eeuw – als verborgen parel. De bibliotheek stelt ze vanaf 1 

oktober in de kijker in een themastand en op een bladwijzer. Bovendien kun je op de website stemmen voor 

de boeken die je het meest prikkelen. Vanaf eind oktober zal er ook een best of-app zijn. De app zal gratis 

downloadbaar zijn en een 10-tal ‘Verborgen Parels’ gedurende drie maanden gratis aan de lezers aanbieden in 

de vorm van een e-boek. Ga snel kijken op www.verborgenparels.be
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Hulp gezocht
luchtfotografie
warmteverlies 
De gemeente pakt binnenkort uit met een opmerkelijk initiatief: via 
thermografische luchtfoto’s worden warmteverliezen opgespoord van 
daken van Wevelgemse woningen. Als inwoner kun je hierdoor zien hoe 
goed je dak geïsoleerd is.

Vanuit de lucht zullen de warmteverliezen van daken in kaart gebracht 

worden met een warmtegevoelige luchtfoto. Deze winter zal een spe-

ciaal uitgerust vliegtuig met digitale thermische camera's over het vol-

ledige grondgebied van Wevelgem vliegen. Tijdens de vlucht worden 

alle daken van de gemeente in kaart gebracht. 

Een 5-tal maanden na de vlucht zal de gemeente de resultaten bekend-

maken. Bedoeling is om dit te combineren met acties rond dakisolatie 

die zowel de energiekost als de energieverspilling tegen moeten gaan.

Om een correcte foto te krijgen, moet de temperatuur op het moment 

van de avondvlucht gemeten worden op een 80-tal verschillende zolders 

in Wevelgem. Jij kan één van die 80 vrijwilligers zijn. Omdat de vlucht 

weersafhankelijk is, zal je pas de dag zelf op de hoogte worden gebracht.

Geïnteresseerd om je steentje bij te dragen aan dit unieke project? 
Mail dan jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres naar duur-

zaam@wevelgem.be of bel 056 43 34 60 vóór 23 oktober. De vrijwil-

ligers krijgen een thermometer, die ze kunnen afhalen in het gemeen-

teloket (Vanackerestraat 12 in Wevelgem).

Omgeving 
Wijnbergkerk 

De gemeente wil de omgeving van de door Onroerend Erfgoed be-
schermde site van de parochiekerk Onbevlekt Hart van Maria (Wijn-
bergkerk in de volksmond), de aanliggende pastorij en het Maurits Lau-
wersplein renoveren. Deze site is van de hand van de broers Nico en 
dom Hans Van der Laan samen met architect Jozef Lietaert. 

Bedoeling is vooral om de vervallen omgeving terug in ere te herstellen 

volgens de oorspronkelijke visie en geest van de vermaarde architec-

ten, rekening houdend met de wensen van de buurtbewoners.

Daarom wordt nu in eerste instantie een ontwerper aangesteld die in 

nauw overleg met de buurtbewoners, de kerkfabriek en de specialisten 

van Onroerend Erfgoed een plan zal uitwerken.

Bestaande verhardingen, beplantingen, parkings, fietsstallingen en 

andere elementen moeten onderzocht en geëvalueerd worden om te 

komen tot één mooi geheel dat perfect aansluit met de omgeving. De 

werken zouden in de loop van 2016 van start gaan.
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Samenaankoop 
zonnepanelen
De gemeente organiseerde tussen 2009 en 2012 een aantal succesvolle samenaankopen van fotovoltaïsche zon-
nepanelen. Na een periode van minder interesse trekt de markt opnieuw aan. Een verdere daling van de ma-
teriaalprijzen en de stijgende kost van elektriciteit zorgt ervoor dat een (samen)aankoop opnieuw interessant 
wordt, ondanks de invoering van een prosumententarief. Een groot aantal West-Vlaamse gemeentes werken 
via het Autonoom Gemeentebedrijf EOS van de stad Oostende samen om dit aan hun inwoners aan te bieden. 

Door een vermindering van je CO2-uitstoot draag je bij aan de klimaatproblematiek. Zonne-energie is vandaag 

al goed voor 8% van het elektriciteitsverbruik in de regio Zuid-West-Vlaanderen. Door zelf stroom op te wek-

ken, bespaar je jarenlang op je energiekosten en heb je een grotere onafhankelijkheid van je energieleverancier.

Via de samenaankoop kan je tegen een scherpe prijs een kwalitatief hoogwaardig en compleet systeem aan-

kopen. Hierbij word je objectief geïnformeerd, zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen. Gedurende 

het hele traject staat een helpdesk ter beschikking om je te begeleiden. De kwaliteit van de producten en 

leveranciers wordt gewaarborgd en goede garantievoorwaarden worden verzekerd. Leiedal verloot onder alle 

deelnemers een SMAPPEE energiemonitor om je elektriciteitsverbruik en -productie bij te houden. Bovendien 

geniet elke deelnemer van 15% korting bij de aankoop van een SMAPPEE.

Inschrijven voor de samenaankoop kan tot en met 28 oktober via de website www.wijkiezen.be. Op 29 ok-

tober vindt een veiling plaats waarbij alle gekwalificeerde leveranciers kunnen bieden. Vanaf 16 november 

ontvangen ingeschreven inwoners van de winnende leverancier een persoonlijk voorstel en tot 18 december 

kan je beslissen hier al dan niet op in te gaan. In deze periode worden ook infoavonden georganiseerd. Als je 

het voorstel accepteert, wordt jouw installatie geplaatst voor 1 juni 2016.

Meer info: dienst milieu, 056 43 34 60 of milieubeleid@wevelgem.be. Contactpersoon: Maarten Tavernier

Maak het groener in 
Zuid-West-Vlaanderen
Wist je dat de totale oppervlakte aan privétuinen in Vlaanderen veel groter is dan alle natuurgebieden samen? 
Tuinen, boerenerven en groenaanleg rond bedrijven spelen een belangrijke rol in natuurbehoud want ze bevor-
deren de verplaatsing van dieren en planten via woongebieden, wegen en industriegebieden.

Onder de noemer ‘Maak het groener in Zuid-West-Vlaanderen’ wil Natuur.koepel vzw in samenwerking met 

de Provincie West-Vlaanderen en het gemeentebestuur, iedereen aanmoedigen om streekeigen bomen en 

struiken aan te planten. Er werden verschillende plantpakketten samengesteld volgens het type haag, bosje 

of houtkant dat je wenst. Wil je een bijen- of vogelvriendelijke tuin of heb je een boontje voor klimplanten? 

Het assortiment werd verder verfijnd en bevat nu ook heel wat soorten die per stuk kunnen besteld worden.

Alle pakketten en soorten kan je aanplanten op een beperkte oppervlakte. Je hoeft dus zeker geen grote 

tuin te hebben. De pakketten worden aan een zeer voordelige prijs verkocht en de opbrengst van de actie 

gaat naar de aankoop van waardevolle natuurgebieden in jouw omgeving. Dubbele winst voor de natuur dus.

Op www.maakhetgroener.be vind je alle info over de aangeboden planten en de inhoud van de verschillende 

pakketten. Je kan je bestelling en contactgegevens online doorgeven. Je kan de plantpakketten bestellen tot 

uiterlijk vrijdag 6 november. Je bestelling kan je ophalen op zaterdag 28 november op een locatie in je buurt.
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Er op UiT met de hele familie
Cultuur beleven met jong en oud, dat kan dicht bij huis in CC Wevelgem. In oktober staan twee leuke uittips voor (groot)ouders en (klein)kinderen. 

Film kijken blijft plezant
Woensdag 7 oktober speelt de familiefilm ‘FC De Kampioenen: Kampi-

oen zijn blijft plezant!’ in CC Guldenberg. Eind oktober komt de nieuwe 

en tweede FC De Kampioenen-film uit. Daarom krijg je vooraf nog eens 

de kans om de eerste film te bekijken op groot scherm. De ideale ac-

tiviteit voor grootouders met hun kleinkinderen, maar iedereen is na-

tuurlijk welkom.

De Kampioenen worden uitgenodigd door een oude vriend van 

voorzitter Boma voor een vriendschappelijke wedstrijd in het zuiden 

van Frankrijk tegen het plaatselijke Saint-Tintin. Wat een leuke reis 

moest worden, loopt echter helemaal verkeerd met Fernand Coster-

mans als reisleider...

FC De Kampioenen
Wo. 7 oktober om 14u30 in CC Guldenberg – € 3 
Tickets: 056 43 34 95 of via de webshop op www.ccwevelgem.be 

Muziektheater voor jong en minder jong
Zondag 11 oktober houdt Salibonani met ‘Luchtschip’ halt in OC De Stek-

ke. Dit is muziektheater voor kinderen vanaf 4 jaar. Deze voorstelling is 

een prima zondagse uittip voor (groot)ouders, ouders en (klein)kinderen. 

Kapitein Zonneschijn verzamelt de gekste klanken en geluiden. Die 

stopt hij in zijn klankendoos om mee te nemen in zijn zelfgebouwd 

schip. Een schip waarmee hij door de lucht kan vliegen. Een luchtschip!

Koen Debackere zag de voorstelling vorig jaar met zijn kinderen Katoo 

(5) en Emma (7): “Luchtschip is een zeer mooi theaterstuk. De kinderen 

waren ofwel aandachtig aan het luisteren of echt zéér enthousiast aan 

het meedoen. Het is een spectaculair decor met vele mooie lichtjes. Je 

beleeft alles van héél dichtbij. De kinderen vonden het super!”

Salibonani met ‘Luchtschip'
Zo. 11 oktober - 14u30 in OC De Stekke 
€ 8 / korting gezinsbond € 2 op spaarkaart 

Voorspel bij de 
voorstelling
Een geïnformeerd mens is er twee waard. En dat is bij theater niet anders. Ook dit seizoen kan je in CC 
Wevelgem voor enkele theatervoorstellingen naar een voorbespreking. 

Die inleidingen zijn geen must, maar kunnen interessant zijn om wat meer te weten te komen over hoe de 

voorstelling tot stand kwam of waarom de makers die voorstelling wilden creëren. Ze geven een extra aan de 

theaterbeleving. Ze zijn een aanrader zowel voor de leek, als de ervaren theaterbezoeker. Inleidende voorbe-

schouwingen  zijn steeds gratis en zonder reservatie vooraf. 

Za. 31/10 - De Verwondering - Socrates | voorspel: 19u30 | voorstelling: 20u15
Za. 21/11 - De Spelerij - Oom Wanja | voorspel: 19u30 | voorstelling: 20u15
Za. 19/03 - Het Banket - Aarzel Nooit | voorspel: 19u30 | voorstelling: 20u15
Za. 09/04 - Ensemble Leporello - Wachten op Godot | voorspel: 19u30 | voorstelling: 20u15
Wo. 08/06 - Alice Toen, Paula Semer e.a. - Epilogen | voorspel: 19u30 | voorstelling: 20u15 De Verwondering - Socrates 
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Het Zesde Metaal 
Niets doen is geen optie. Niet komen kijken nog minder.

Het Zesde Metaal, de groep rond frontman en ex-Wevelgemnaar Wannes Cappelle, heeft met zijn derde album ‘Nie voe kinders’ de kloof met de 

kopgroep definitief gedicht. De voorbije zomer speelde de band het Festival Dranouter, het Gentse Boomtown en het Cactusfestival plat. Dit najaar 

toert de band langs culturele centra en theaterzalen. Naast talrijke pareltjes uit hun drie albums trakteert Het Zesde Metaal ook met ijzersterk ma-

teriaal uit ‘Spelen in Berlin’, een gloednieuwe EP met werk over de Eerste Wereldoorlog. Niets doen is duidelijk geen optie voor Het Zesde Metaal. 

Het Zesde Metaal:
Wannes Cappelle (zang, akoestische gitaar)

Tom Pintens (elektrische gitaar en piano)

Filip Wauters (elektrische gitaar, lapsteel, pedal steel),

Tim Van Oosten (drums)

Robin Aerts (bas)

Het Zesde Metaal 
Za. 24 oktober - 20u15 in CC Guldenberg 
Basisprijs € 18 / -26 jaar € 16
Tickets: 056 43 34 95 of www.ccwevelgem.be

Het Eenzame Westen
Het cultuurcentrum kreeg een buitenkans voor de theaterprogrammatie. Aan het seizoensprogramma wordt een extra theatervoorstelling 
toegevoegd. Theatermakery Het Eenzame Westen brengt het gelijknamige stuk. Op en top West-Vlaams.

Theatermakery Het Eenzame Westen is een 

nieuw gezelschap met als artistieke kern Lien 

De Graeve, Mathias Sercu en Tom Ternest. Drie 

West-Vlaamse acteurs die spelen bij verschil-

lende professionele gezelschappen (o.a. De 

Spelerij, Kopergietery, Braakland/ZheBilding, 

‘t Arsenaal, NTGent) of gekend zijn voor hun 

televisiewerk (o.a. De Rodenburgs, Danni  

Lowinski, Marsman en Bevergem).

Door repertoire en klassiekers (denk alle grote 

namen binnen het theater) te verbinden aan 

een vorm van de West-Vlaamse taal zorgt 

het gezelschap voor sterk, pakkend theater 

vol schrijnende humor in een speelse taal die 

tot ver buiten de West-Vlaamse grenzen ver-

staanbaar is.

Verhaal
In het eenzame Westen ligt een dorp. Daar 

wonen twee broers samen in hun ouderlijke 

huis. Claude en Valère gunnen elkaar niets. 

Ze bijten nog liever elkaars strot door. Valère 

eigent zich het hele huis toe en Claude pro-

beert daar op alle mogelijke manieren onder-

uit te komen. 

Dat is zo sinds de één per toeval hun vader af-

knalde. Per toeval? De pastoor probeert hen 

op alle mogelijke manieren te verzoenen, maar 

faalt in zijn katholieke opdracht. En dan neemt 

de pastoor een beslissing en lijkt het tij te ke-

ren. Of toch voor even.

Een satire over gemiste kansen, onvervulde 

verlangens, elkaar het bloed vanonder de na-

gels halen en eeuwige wraak die geen voldoe-

ning geeft. 

Het eenzame westen
Zo. 22 mei - 20u15 - CC Guldenberg
Basisprijs € 16 / -26 jaar € 14

De Verwondering - Socrates 
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BAT
Het is geen geheim dat de Leie in het verleden al vaak voor inspiratie zorgde. Daarom vestigde het jongerencultuurproject Bijzonder Artistiek 
Traject zich deze zomer in de scheepscontainers aan de oevers van de Leie. Van 17 tot 30 augustus werd deze site een oord van creativiteit. 
Het project bestond uit 4 luiken.

Genereus Wevelgem
De site werd gezellig gemaakt en ingekleed met de ‘vrijgevigheid’ van 

Wevelgemnaren. Stoelen, kasten, kaders en lampen. Al deze voorwer-

pen kregen een tweede leven in één van de BAT-containers. 

Surprise
Een lege scheepscontainer, rook, een toffe act en een klok die stipt het 

juiste uur weergaf. Meer was er niet nodig om de nieuwsgierigheid op te 

wekken. Op bepaalde dagen ging stipt om 20u00 de surprise-container 

open en kwam een verrassingsact tevoorschijn. Dans, beatbox, magie, 

theater en een fakkeltocht zijn maar enkele voorbeelden van dingen 

waarvan het publiek mocht genieten.

Twoape
Twee creatievelingen werden 24 uur lang van hun vrijheid beroofd maar 

kregen in ruil onderdak in één van de scheepscontainers. Deze one-

night-stand leverde een originele straattheatervoorstelling op die te 

zien was tijdens de bring-your-own-brunch op zondag 30 augustus. 

Focus Locus
Inspiratie zit soms in een klein hoekje. Dat bewezen de vele kunste-

naars die deze site als hun tijdelijk canvas gebruikten. Van graffiti tot 

pottenbakken, beeldhouwen tot vlotten bouwen. Enkele resultaten zijn 

nog steeds op de site te zien. 

Daarnaast stond 'genieten' centraal. Een partijtje badminton in de zon, een spelletje Kubb in het gras en een drankje aan de bat-bar. Zomer ten top.

Surf zeker eens naar de foto’s op de facebookpagina van BAT voor een instant zomergevoel. 

Bezoek begraafplaatsen
In de jaarlijkse open milieuraad wordt deze keer een bezoek georganiseerd aan de begraafplaatsen. De voorbije jaren ondergingen die immers 
een grondige metamorfose. Waar vroeger vooral steen te zien was, zijn deze nu veel groener geworden. 

Een andere manier van beheer, bv. zonder 

bestrijdingsmiddelen, maar ook een ruimer 

gebruik van deze zones, ligt aan de basis van 

deze evolutie. Een begraafplaats kan niet al-

leen als laatste rustplaats dienen, maar kan 

ook voor de bezoeker een mooie en aange-

name ontmoetingsplaats worden. 

De oude begraafplaats in deelgemeente  

Wevelgem kan zelfs stilaan meer en meer  

aansluiting vinden bij het park. Voor sommige 

bezoekers is deze nieuwe aanpak wat wennen. 

Via een terreinbezoek kan je in deze open mi-

lieuraad kennis maken met het hoe en waarom 

van de (her)aanleg van de begraafplaatsen, en 

is er ruimte voor vragen en suggesties. 

Praktisch
Afspraak op zaterdag 24 oktober om 9u30 op 

de begraafplaats Gullegem, Bankbeekstraat. 

Graag laten weten of je komt bij de dienst mi-

lieu op 056 43 34 60 of groen@wevelgem.be.  

Met eigen vervoer verplaatsen we ons naar 

Wevelgem in de loop van de voormiddag. 
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Samentuinen Wevelgem
Dit voorjaar startte in elk van de drie deelgemeenten een samentuinproject. Een samentuin is een tuin 
waarin mensen samen ecologisch tuinieren, hun eigen biologische groenten kweken. In de tuin krijgt 
elke tuinier een eigen perceel en beheert hij samen met de groep enkele gemeenschappelijke plekken 
zoals paden, het tuinhuis, een serre, fruitbomen,… Het uitbouwen van een samentuin gebeurt altijd 
in overleg met alle tuiniers en iedereen moet de handen uit de mouwen steken met bijvoorbeeld het 
composteren, maaien, snoeien,…

In Wevelgem ligt de tuin in de Goudbergstraat, in Gullegem in Dreef ter Winkel en in Moorsele in de tuin 

van het Woonzorgcentrum.

Ondertussen worden alle beschikbare perceeltjes gebruikt door enthousiaste kwekers: 10 in Wevelgem, 4 in 

Moorsele en 8 in Gullegem. Er staan al een 9-tal mensen op de wachtlijst. Zowel in Moorsele als in Gullegem 

is momenteel een beperkte uitbreiding mogelijk. In Wevelgem wil de gemeente het aantal verdubbelen 

naar 20 percelen omdat de vraag hier ook het grootst is.

Samentuiniers worden bijgestaan met technische kennis door Velt Wevelgem-Menen en Tuinhier.

Wil je meer info over samentuinen of ben je kandidaat-tuinier, neem dan gerust contact op met de dienst 

milieu (056 43 34 60 of groen@wevelgem.be), die je met plezier doorverwijst naar de coördinator van de 

gewenste samentuin.

Wegenwerken
Wevelgem wil verder werk maken van het onderhoud van de openbare wegen en dit combineren met 
het verbeteren van de verkeersveiligheid en de fietsinfrastructuur. 

In het kader van de veiligheid voor de fietsers worden volgende werken uitgevoerd:

• In de Normandiëstraat wordt de kasseiverharding uitgebroken en vervangen door een asfaltverharding.

• Een deel van het fietspad in de Overheulestraat wordt vernieuwd.

• Het verkeersplateau ter hoogte van de Heulebeek in de Overheulestraat wordt vernieuwd. Tegelijk wordt 

een wegversmalling geplaatst. 

In het kader van de verkeerveiligheid worden volgende werken uitgevoerd:

• De hoek van de Wijnbergstraat/Roeselarestraat wordt aangepast na afbraak van een deel van de leeg-

staande woning.

• De voetpadverharding in De Linde wordt plaatselijk vernieuwd.

• In de Ieperstraat, aan het begin van de bebouwde kom, wordt een verhoogd verkeersplateau aangelegd.

Algemene werken:

• De rijwegverharding in de Rivierstraat, Lode de Boningestraat, Driemasten, Gulleheemlaan, Overheu-

lestraat en zijstraat Wittemolenstraat wordt plaatselijk verbeterd.

• De rijwegverharding in de Kapellestraat wordt plaatselijke vervangen door asfaltverharding.

• De opritten van het verkeersplateau in de Bissegemstraat, ter hoogte van de Krekkelaarstraat, worden aangepast.

Verbeteringswerken Zevenkaven, Dorpsplein, Beekstraat: Bij deze werken worden de asfaltverharding en 

de belijning van de rijweg vernieuwd. In het Dorpsplein situeren de werken zich op het volledige kruispunt 

Dorpsplein – Bankstraat – Poststraat – Peperstraat. In de Zevenkaven worden de werken uitgevoerd vanaf 

de Kwadestraat tot aan de Pijplap. In de Beekstraat wordt het wegdek vernieuwd vanaf de Vlaskapelstraat 

tot de Heulestraat en zal ter hoogte van Dreef Ter Winkel de vluchtheuvel definitief worden aangelegd.

Voor alle info over mogelijke verkeershinder: www.wevelgem.be/verkeershinder
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Go4Dance naar 
WK Discodans 
Marie-Lien Valcke vertrekt op 4 oktober met haar danseressen naar Duitsland om er deel te nemen aan het WK Discodans. Jawohl. Na prese-
lecties en het Belgisch Kampioenschap gaan de meisjes het beste van zichzelf geven in het buitenland.

Is discodansen populair in de regio?
Marie-Lien: ‘Als je dat in de volksmond hoort, 

dan is dat eigenlijk niet zo populair en denken 

de meeste mensen aan de oude disco met de 

wijde broeken. Er zijn eigenlijk wel een aantal 

scholen hier in de regio. Ik heb zelf 15 jaar bij 

Dursin gedanst en nu geef ik les bij Go4Dance.‘

Hoe oud zijn de danseressen die mee-
gaan?
Marie-Lien: ‘De jongste zijn tussen 8 en 12 en 

de andere van 12 tot 16.’

Is het de eerste keer dat je naar het WK 
gaat?
Marie-Lien: ‘Ik ben zelf al 4 keer geweest, 

maar het is de eerste keer dat ik als leerkracht 

meega. Spannend. ‘

Wat denk je, spannender als leerkracht?
Marie-Lien: ‘Ja, daar vooraan zitten vind ik 

veel enger dan als je zelf danst, want als je 

zelf danst, heb wel stress, maar veel minder 

dan als je daar vooraan zit. Want je kan er zelf 

niets aan doen hé. De danseressen moeten 

het doen hé. Je mag vooraan zitten en sup-

porteren, dat is het enige wat je kan doen.’

Hebben de danseressen die meegaan al 
wat ervaring met wedstrijden?
Marie-Lien: ‘Ze dansen nu 3 jaar bij mij waar-

van 1 jaar gewoon recreatief en 2 jaar compe-

titie. Zij hebben dus wel ervaring.’

Waarom kijken de danseressen uit naar 
het WK?
Marie-Lien: ‘Vooral de uitdaging en de erva-

ring om eens naar het buitenland te gaan. Hier 

in België hadden ze niet zoveel uitdaging meer 

omdat ze altijd eerstes of tweedes waren. ’t Is 

ook helemaal anders in het buitenland. Daar 

wordt ook gekeken naar lenigheid en spron-

gen en daar zijn we nu echt op aan het trai-

nen. Ik heb dat in de nieuwe dans verwerkt. 

We hebben een stage van 40-uren achter de 

rug om de dans voor het WK in te oefenen.’

Hoe doen de danseressen dat om trai-
nen te combineren met school?
Marie-Lien: ‘Ze krijgen een topsportstatuut 

waardoor ze toetsen mogen verzetten en ook 

3 dagen afwezig mogen zijn van school op het 

moment dat we naar het WK gaan.’ 

Hoe kies je de outfit?
Marie-Lien: ‘Ik teken die outfits zelf. Met 

dat ontwerp gaan we dan naar onze naaister 

die dat helemaal in mekaar steekt. Nu zijn ze 

bezig met de pakken voor de jongsten en de 

oudsten hebben al hun pakken. De oudsten 

krijgen een pak met gaten in en met veel blin-

kers, spiegeltjes…en voor de jongsten is het 

echt een kinderpakje met de blote buik. Voor 

het WK moeten ze ook helemaal bruin gespo-

ten worden en krijgen ze vals haar in hun haar. 

Per kind is er minstens 1 ouder mee om dat al-

lemaal in orde te krijgen.’

Wat moet er nog gebeuren?
Marie-Lien: ‘Het is niet alleen de dans die telt 

dus we moeten nog werken aan de gelijk-

heid en de uitstraling… hoe ze zich gedragen 

naast de vloer, hoe ze in hun pakje staan, de 

schmink,… alles moet in orde zijn. Om dat te 

bekostigen, hebben we 2 acties georgani-

seerd: een carwash en een snoepverkoop. Die 

snoepverkoop duurt nog tot net voor het WK.’ 
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Sport in 't kort
Sportkampen herfstvakantie
Een maand geleden zetten de scholen hun deuren weer open. De herfstvakantie komt 

nu snel dichterbij. Kinderen kunnen van 2 tot en met 6 november opnieuw genieten 

van een grote hap sport. Je vindt het volledige programma in het nieuwe Doewa-ma-

gazine dat via de scholen verdeeld is en op www.wevelgem.be/sport-voor-kinderen.

Zwembaddagen
Dit jaar zijn er opnieuw Zwembaddagen, een initiatief om zwembaden in de kijker te zetten. Noteer alvast 20, 21 en 22 november in jullie agenda. 

Het volledige programma vind je in de infokrant van november.

Joggen voor beginners
‘Joggen voor beginners’ is de motor om iedereen, jong en oud, op een ver-
antwoorde en aangename manier gezond te doen sporten. 
 

Voor jongeren en volwassenen vanaf 16 jaar aan de sporthal van Gullegem 

en omgeving, Peperstraat. Je leert in 10 weken 5 km lopen onder begelei-

ding van een gediplomeerde lesgever. Vanaf dinsdag 6 oktober tot en met 

donderdag 17 december van 19u00 tot 20u00 – 2 lessen per week (20 lessen) 

– telkens op dinsdag en donderdag.

50 euro | Referentie: 4060 | Dinsdag 6 oktober: Info avond + eerste les (trai-

ning) | Donderdag 8 oktober: Tweede les | Donderdag 17 december: Laatste les 

Inschrijving en inlichtingen: 

Op de sportdienst in het zwembad, Vanackerestraat 16 of op 056 43 35 60, 

tijdens de openingsuren. Inschrijven kan ook via de webshop-knop op www.

wevelgem.be/sport | Betaling: eerst inschrijven, dan betalen. Graag binnen 

de 2 dagen na ontvangst van het inschrijvingsbewijs. Betalingsmogelijkhe-

den: contante betaling op de sportdienst of na telefonisch inschrijven stor-

ten op rekeningnummer BE30 0910 1203 5011 (Sportpromotie, Vanackere-

straat 16) gelieve de gestructureerde mededeling (referentie: 4060) duidelijk 

te vermelden.

Lessenreeksen september – december
Je kan nog altijd inschrijven voor de nieuwe lessenreeksen omnisport, conditietraining, 

aquagym,… en zoveel meer. Dit kan tijdens de kantooruren op de sportdienst, via de 

webshop of op 056 43 35 60 met vermelding van het reeksnummer. De info is beschik-

baar op www.wevelgem.be/sport



Velomundo
Een wereldse fietstocht in het teken van duurzaamheid met verrassende haltes. Dit keer zijn de bijen 
jouw gids. Wil je niet fietsen, dan kan je ook in en rond de Porseleinhallen terecht voor een koffietafel en 
animatie voor kinderen en volwassenen. In zuiderse sferen sluiten we af met muziek en hapjes. 

Fietstocht
Je volgt de pijltjes en fietst langs de mooiste wegen. Op de volgende haltes krijg je een drankje of een versna-

pering: Porseleinhallen, Mariënstede, Wereldtuin, ’t Eilandje, samentuinproject Goudbergstraat.

Info
 26 km | €2 | Aanvang tussen 12u30 en 14u30 | Starten in Porseleinhallen Wevelgem of Wereldtuin Menen

Inschrijven
velomundo@wevelgem.be | Betalen kan ter plaatse. | Deelnemers aan de fietstocht maken kans op een ge-

schenkenmand met lokale en fairtradeproducten. Deze wordt verloot om 17u00 in de Porseleinhallen.

Porseleinhallen
Doorlopend vanaf 13u30
Koffietafel | Maak een insectenhotel en wees op jouw beurt nuttig voor deze kriebeldiertjes. Ondertussen kan 

je proeven van zuiderse hapjes en je wagen aan insectentapas. | Informatieve stands van het voedselteam, 

11.11.11 en FairTradeGemeenten | Op de blenderbike van ’t Goed Ter Heule draai je met een paar sportieve trap-

pen voor jezelf een frisse, gezonde smoothie. | Mogelijkheid om je fiets te laten labelen.

14u00 
Kinderen tussen 6 en tot 12 jaar mogen meespelen met het insectenspel onder begeleiding van de Chirolei-

ding van Wevelgem. 

8u00 tot 18u00 
Wie thuis fruitbomen heeft, kan eigen fruit laten persen bij de Mobiele Fruitpers. Info op www.mobielefruit-

pers.com. Vooraf inschrijven op deze website is noodzakelijk.

16u00 slotevent
Esta Loco met hun dansers brengen ons terug naar de zomer op de melodieën van melancholische flamenco 

en zwoele opzwepende rumba. Daarna drijven 5 Ghanese muzikanten/acrobaten van Adesa de spanning op 

met hun Afrikaanse clownshow.

Algemeen
Porseleinhallen: Cultuurpad 1 in Wevelgem / Wereldtuin: Brugstraat 148 in Menen. www.wevelgem.be/velomundo.

Kado
bon
24/24, 7/7 te koop.

Sinds de braderie kan je behalve 

aan het onthaal van het gemeen-

teloket en in de gemeentehuizen 

van Moorsele en Gullegem ook 

dag en nacht kadobonnen kopen 

aan de automaat in de poort van 

de politie (Vanackerestraat 10). 

Handig als je lastminute nog een 

cadeautje nodig hebt. Met bon-

nen van 5 en 20 euro kan je zelf 

een bedrag samenstellen. 

Je kan hem gebruiken in meer 

dan 100 winkels.

Alle info
www.wevelgemsekadobon.be
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Wevelgem meent het 
Welvaart voor iedereen, het lijkt een droom. Toch wil de gemeente dit doel nastreven. Omdat Wevelgem waarden als ‘duurzame ontwikkeling’ en 
‘eerlijke handel’ hoog in het vaandel draagt, wil ze graag, net als 156 andere Vlaamse gemeenten, de titel ‘FairTradeGemeente’ behalen. 

Wat is FairTradeGemeente?
FairTradeGemeente is een campagne van 4  

organisaties: 11.11.11, Oxfam Wereldwinkels,  

Vredeseilanden en Fairtrade Belgium. De cam-

pagne draagt bij tot een waardig bestaan voor 

de kleine boer in het Zuiden én de duurzame 

producent in het Noorden. Zowel fair trade als  

lokale, duurzame producten worden gepromoot. 

Waar staat Fair Trade voor?
Een ontwikkelingsmodel tegen armoede met 

als principe: ‘trade not aid’. Boeren uit het 

Zuiden willen geen liefdadigheid, maar eer-

lijke kansen in een eerlijk handelssysteem. Fair 

Trade brengt alle spelers (boeren, verwerkers, 

supermarkten en consumenten) samen rond 

een gemeenschappelijk doel: eerlijke handel. 

Een campagne over Noord en Zuid
Op fairtradeproducten alleen kan je niet over-

leven. Waar vind je tomaten, melk, kaas, aard-

appelen, witloof en appelsap? Al die producten 

vind je hier bij ons. Wanneer ze op een duurzame 

manier geproduceerd en geconsumeerd worden, 

kunnen ze een mooie aanvulling vormen op de 

meer dan 1000 beschikbare fairtradeproducten. 

FairTradeGemeente vindt het belangrijk om bei-

de een plaats te geven en op die manier de brug 

te slaan tussen Noord en Zuid.

Een getuigenis uit het Zuiden
Fortin Bley is naast cacaoboer ook leider van 

de Ivoriaanse cacaocoöperatie CANN. Hij ziet 

in de praktijk hoe belangrijk een eerlijke prijs is 

voor de ontwikkeling van sterke boerenorga-

nisaties die zelf kunnen beslissen welke inves-

teringen nodig zijn voor duurzame ontwikke-

ling van hun cacaosector. Organisatievorming 

is cruciaal. Door samen te werken hebben 

boeren veel meer slagkracht.

Voedselteam als voorbeeld van duurzame lo-
kale voeding
Het Wevelgemse Voedselteam werkt rond het 

principe van de korte voedselketen: de kortste 

weg tussen de producent en de consument. 

Volgens het seizoenaanbod worden biolo-

gische groenten- en fruitpakketten samen-

gesteld. Daarnaast kunnen ook brood en 

aardappelen, wereldwinkelproducten en op re-

gelmatige basis ook biologisch vlees en duur-

zame vis worden besteld. Een lid van het Voed-

selteam betaalt eenmalig een startbedrag van 

maximaal € 77 (waaronder waarborg, jaarlijks 

lidgeld en teambijdrage). Daarna kan je via een 

login wekelijks je bestelling doorgeven. Je bent 

niet verplicht om elke week te bestellen, maar 

lid worden betekent wel een soort van engage-

ment om regelmatig te bestellen. Op die ma-

nier kunnen de producenten op lange termijn 

hun hoeveelheden inschatten. Op donderdag 

tussen 15u30 en 19u00 haal je je bestelling af in 

het depot in De Levensboom, Kijkuitstraat 10 

in Wevelgem. Alle concrete stappen kan je op-

vragen bij het Voedselteam Wevelgem: Sylvie 

Sarlet (0473 71 07 93) www.voedselteams.be/

voedselteam/wevelgem. 

6 criteria om FairTradeGemeente te worden:
Om de titel ‘FairTradeGemeente’ te verwerven 

moet een gemeente aan 6 criteria voldoen: 

Een geëngageerd gemeentebestuur | Een en-

thousiaste trekkersgroep | Overtuigde winkels 

en horecazaken | Deelnemende scholen, be-

drijven & organisaties | Lokale duurzame voe-

ding | Media-aandacht

Hoe ver staat Wevelgem?
Een geëngageerd gemeentebestuur is er al-

vast. Al in 2005 heeft de gemeenteraad een 

resolutie voor de aankoop van fairtradepro-

ducten goedgekeurd. Sindsdien drinkt het 

gemeentepersoneel fairtradekoffie en op 

recepties serveren de gemeentehostessen 

fairtradewijn, -fruitsap, -nootjes en -chips. 

In januari van dit jaar werd een trekkersgroep 

opgericht. Die neemt de nodige initiatieven 

om de titel te behalen. Ze gaat dus actief op 

zoek naar partners binnen de horeca, winkels, 

bedrijven, organisaties en scholen die aan de 

fairtradecriteria willen voldoen. Wie zich bij de 

trekkersgroep wil aansluiten, is zeker nog wel-

kom, zowel permanent als tijdelijk. Mail naar 

nele.mispelaere@wevelgem.be of telefoneer 

naar 056 43 34 09. Met de werking van het 

voedselteam voldoet Wevelgem aan het crite-

rium ‘lokale duurzame voeding’. Voortaan zal 

je regelmatig fairtradenieuws in de infokrant 

vinden. Verder zullen we Fair Trade promoten 

op allerlei evenementen zoals Velomundo op 

4 oktober. Hiermee speelt de gemeente in op 

het criterium ‘media-aandacht’.

Doe mee
Alle informatie over de campagne FairTrade-

Gemeente vind je op www.fairtradegemeen-

ten.be. Op de Doemeepagina kan je je aan-

melden als fairtradefan als je minstens 4 keer 

per jaar fairtradeproducten aankoopt. Hier-

mee geef je de trekkersgroep een aangenaam 

duwtje in de rug. Aan alle winkels, bedrijven, 

horecazaken, organisaties en scholen die 

partner in ons fairtradeverhaal willen worden: 

laat snel iets van je horen. Je engagement zal 

niet onopgemerkt voorbijgaan.
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Haasje-Over herfstvakantie
Tijdens de herfstvakantie is er speelpleinwerking in de Porseleinhallen. Van dinsdag 3 tot en met vrijdag 6 november zijn de kinderen welkom in 
de dolle beestenboel van Haasje-Over.

Er zijn iedere dag begeleide activiteiten van 8u30 tot 17u30. Er is ochtendopvang vanaf 7u30. De voormiddagwerking loopt van 8u30 tot 12u00. Voor 

de kinderen die over de middag op het speelplein blijven, is er begeleide middagpauze van 12u00 tot 13u30. De namiddagopvang start terug om 

13u30. De activiteiten in de namiddag start om 14u00 en is om 17u30 gedaan.

Inschrijven kan vanaf woensdag 30 september om 14u00 in de jeugddienst. Inschrijvingen stoppen op woensdag 28 oktober om 18u30. Je kan met 

bancontact betalen. 

Meer info:

• www.haasjeover.be

• www.facebook.com/haasjeover

• haasjeover@wevelgem.be

• 056 43 35 50

• Jeugddienst, Cultuurpad 1, 8560 Wevelgem

Gezocht: oud speelgoed 
Inzameling speelgoed uit de tijd van toen en speelgoed uit vreemde continenten voor grootse speelgoed-
tentoonstelling (poppen - poppenhuisjes - auto’s - blikken trommels en draaimolens - antieke driewielers 
- oude gezelschapsspelen; alles waarmee overgrootouders speelden in hun tijd).

Wanneer: binnenbrengen tijdens de kantooruren vóór 27 november bij Stine Verstraete of afgeven aan het 

onthaal van Het Gulle Heem, Gulleheemlaan 20 in Gullegem.

Waarvoor: ‘wereldtentoonstelling’ van oud speelgoed uit onze contreien en speelgoed uit vreemde continen-

ten van 3 tot en met 6 december in Het Gulle Heem, Gulleheemlaan 20 in Gullegem 056 43 20 90.
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Het Gulle Heem speelt open kaart

Op maandag 26 oktober van 14u00 tot 16u00 kom je alles te weten 

over de werking van het Centrum voor Ouderenzorg en thuiszorg 

Het Gulle Heem met al zijn deelfacetten. Het woonzorgcentrum 

heeft drie afdelingen en wil zo zorg op maat mogelijk maken. Er zijn 

ook enkele kamers voor kortverblijf. Daarnaast zijn er de assisten-

tiewoningen (Het Kader en Tilia) en aanleunwoningen (De Proces-

sieweg) die comfortabel wonen mogelijk maken. Dienstencentrum 

Het Knooppunt wil buurtbewoners zo lang mogelijk zelfstandig en 

kwaliteitsvol thuis laten wonen door het inrichten van allerlei activi-

teiten en dienstverlening zoals Minder Mobielen Centrale, cafetaria/

restaurant de Afspanning, recreatieve en informatieve activiteiten,…

Deze informatieve namiddag kan interessant zijn voor iedereen die 

vroeg of laat met de werking kan te maken krijgen (bewoner, man-

telzorger, vrijwilliger, personeelslid,…). Inschrijven noodzakelijk aan 

het onthaal van Het Gulle Heem, Gulleheemlaan 20 in Gullegem.

Digitale televisie

Velen hebben al digitale televisie, maar wat kun je daar nu juist mee 

doen? Tijdens deze vorming wordt stap voor stap getoond hoe je 

er concreet mee kunt werken en is er ook ruimte voor al je vragen.

Sommigen twijfelen nog. Waarom zou ik digitale tv nemen? Wat 

zijn de mogelijkheden? Waartussen kan ik kiezen? Wat zijn de voor- 

en nadelen? Dit alles komt aan bod tijdens deze vorming. De twee 

grootste marktspelers komen concreet de werking van de digitale 

televisie uit de doeken doen.

Telenet komt langs op woensdag 21 oktober om 14u00. Proximus 

komt later dit jaar.

Woensdag 21 oktober (van 14u00 tot 16u00), LDC Het Knooppunt, 

gratis. Inschrijven noodzakelijk aan het onthaal van Het Gulle Heem, 

Gulleheemlaan 20 in Gullegem.

Seniorenfeesten met Dario en De Domino’s

Zin in een namiddagje muziek met koffie en koeken in aangenaam 

gezelschap? Op 16 november in OC de Cerf in Gullegem, 17 november 

in de Porseleinhallen in Wevelgem en 18 november in OC De Stekke 

in Moorsele kan je naar de seniorenfeesten met de Gullegemse Do-

mino’s en Dario. De voorstelling start telkens om 14u00. De deuren 

openen om 13u30. Het einde is voorzien om 17u00. Na de voorstelling 

worden er koffie en koffiekoeken aan de tafels geserveerd. 

Kaarten kosten 5 euro en ze zijn verkrijgbaar tot en met 6 november 

in de gemeentehuizen en bij welzijn. Het aantal kaarten per voor-

stelling is beperkt volgens de capaciteit van de zaal. Wacht dus niet 

tot de dag zelf om kaarten aan te kopen, anders loop je het risico dat 

de voorstelling uitverkocht is.

Meer info bij de dienst Welzijn, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem, 

056 43 35 27, welzijn@wevelgem.be

Bezoek aan station Kortrijk

Een Kortrijkse gids loodst je door het station en je krijgt uitleg over 

de geschiedenis van het station en het nieuwe stationsproject dat 

er zit aan te komen. Dat project wil de mobiliteit van de stations-

omgeving voor verschillende weggebruikers optimaliseren. Er wordt 

hierbij vooral stilgestaan bij de noden van de zachte weggebruiker 

(voetgangers en fietsers), maar ook van minder mobiele personen. 

Daarna kan je van een koffie genieten en is er voldoende tijd om 

vragen te stellen.

Vrijdag 16 oktober en vrijdag 30 oktober (van 14u00 tot 16u00). Stipt 

verzamelen om 13u15 in LDC Het Knooppunt, Gulleheemlaan 20 in 

Gullegem, € 3 (vervoer inbegrepen). Inschrijven noodzakelijk aan het 

onthaal van Het Gulle Heem, Gulleheemlaan 20 in Gullegem.

 KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  KORT  

SENIORENFEESTEN 2015
Dario
De Domino’s
De voorstelling start telkens om 14u00. 
De deuren openen om 13u30.
Het einde is voorzien om 17u00.

Deelgemeente Gullegem
Maandag 16 november
OC de Cerf
Deelgemeente Wevelgem
Dinsdag 17 november
Porseleinhallen 
Deelgemeente Moorsele
Woensdag 18 november
OC De Stekke

Na de voorstelling worden er koffie 
en koffiekoeken aan de tafels 
geserveerd. Er worden enkel koeken 
gegeven aan de aanwezigen: 
het is NIET mogelijk om kaarten van 
afwezige personen om te ruilen voor 
koeken.

Kaarten kosten 5 euro en ze zijn ver-
krijgbaar tot en met 6 november in de 
gemeentehuizen en in de cel welzijn. 

Het aantal kaarten per voorstelling is 
beperkt volgens de capaciteit van de 
zaal, wacht dus niet tot op de dag zelf 
om uw kaarten aan te kopen, anders 
loopt u het risico dat de voorstelling 
uitverkocht is.
Verkochte kaarten worden in geen 
enkel geval terugbetaald.

Meer info in de cel welzijn
Vanackerestraat 16 
8560 Wevelgem 
Tel. 056 43 35 27
E-mail welzijn@wevelgem.be

De seniorenfeesten worden georganiseerd door de 
gemeentelijke ouderenraad i.s.m. de Wevelgemse 
seniorenverenigingen en het gemeentebestuur.

V.U
.: Bernard G

alle, Vanackerestraat 16, 8560 W
evelgem

uitnodiging
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 www.wevelgem.be/uitinwevelgem · oktober 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.

OKTOBER

VR. 2 OKTOBER

HUMOR | VITALSKI GOES CLASSIC 
Een avondvullend, evenwichtig, maar razend-
snel verhaal over ontploffende broodroosters, 
baby's die graag achteruitlopen en vrouwen 
die op zichzelf verliefd worden. Dus doorlachen 
zonder weerga, maar af en toe ook huiveren. 
Want behalve een humorist is Vitalski ook een 
dichter en boven alles een rasverteller.   
20u15 | € 14, -26 € 12 | OC De Stekke | 056 43 
34 95, cultuurcentrum@wevelgem.be | www.
ccwevelgem.be

VR. 2 OKTOBER
LITERATUUR | BROODJE BIB

 

Jongeren uit het eerste en twee jaar secundair 
onderwijs die school lopen in Wevelgem, kun-
nen aansluiten bij ‘Broodje Bib’. De bib zorgt voor 
leuke boeken, een goed gesprek en … frietjes!  

12u00-12u45 | gratis | noodbib Ter Mote | biblio-
theek, 056 43 35 40, bibliotheek@wevelgem.be

VR. 2 OKTOBER
LITERATUUR | KINDER- EN JEUGDJURY IN 
DE BIBLIOTHEEK
Deelnemers aan de KJV lezen gedurende het jaar 
acht jeugdboeken en wisselen hun leeservarin-
gen uit met leeftijdsgenoten. Voor kinderen van 
het derde tot en met het zesde leerjaar.  

16u00-16u45 | gratis | noodbib Ter Mote | biblio-
theek, 056 43 35 40, bibliotheek@wevelgem.be 

ZA. 3 OKTOBER
TWEEDEHANDS | TWEEDEHANDSBEURS 
GEZINSBOND WEVELGEM
13u00-17u00 | gratis | Porseleinhallen Wevel-
gem | www.gezinsbondwevelgem.be

ZA. 3 OKTOBER
MUZIEK | SOIRÉE KHC
Koninklijke Harmonie Concordia kunst naar 

vermogen, Moorsele presenteert Soirée KHC. 
20u00 | € 8 | OC De Stekke | www.khcmoorsele.be

DI. 6 OKTOBER T.E.M. 17 NOVEMBER
CURSUS | DRUKTECHNIEKEN

 

Deze cursus introduceert je in de eerste stap-
pen van druktechnieken. We onderzoeken en-
kele technieken, leren spelen met inkten en 
verkennen op een creatieve manier de basis-
principes van het drukken.  
19u00-22u00 | € 99 + materiaal (ca. €30) | Ate-
lier Plastische Kunsten| 056 43 34 95, cultuur-
centrum@wevelgem.be, www.ccwevelgem.be

WO. 7 OKTOBER
MUZIEK | MIRA – BARTIEST CULTUURCAFÉ 
Op deze try-out komt Mira met niets dan een 
piano en een reeks nagelnieuwe songs. Ze test 
haar muzikale bespiegelingen op u uit: breek-
baar én krachtig, soms speels en cabaretesk, 
altijd indringend en oprecht.  
20u15 | € 14, -26j € 12 | OC De Stekke | 056 43 
34 95, cultuurcentrum@wevelgem.be | www.
ccwevelgem.be

WO. 7 OKTOBER
LITERATUUR | LEESCLUB BIBLIOTHEEK
Tijdens de bijeenkomsten van de leesclub 
spreken deelnemers vrijuit over hun leeser-
varingen. Eén heeft het gesprek voorbereid 
en schetst het gelezen boek in het oeuvre 
van de schrijver en legt verbanden met andere 
romans. Eerste roman dit leesjaar ‘Tot ziens 
daarboven’ van Pierre Lemaïtre. 
19u30 | gratis | Noodbib Ter Mote | bibliotheek, 
056 43 35 40, bibliotheek@wevelgem.be

ZA. 10 OKTOBER
ONTMOETING | VERWENDAG IN DE BIB
Dit jaar staat de Verwendag in het teken 
van het afscheid van noodbib Ter Mote. Met 
grote verwachtingen, maar ook wel met een 
zweem van spijt, trekken we straks de deur 

achter ons dicht.   

9u00-12u30 | gratis | In Noodbib Ter Mote en de 
filialen in Gullegem en Moorsele | 056 43 35 40, 
bibliotheek@wevelgem.be

ZO 11 OKTOBER
FAMILIE | HERFSTWANDELING
Gezinsbond Moorsele organiseert een herfst-
wandeling (± 8 km) op het domein "Rhode-
sgoed " in Kachtem. Na de inspanning, staat 
een stevige boerenplank klaar met kaas, hesp, 
paté en groentjes met een drankje. 
056 50 58 27 | theysdebergh@telenet.be

MA. 12 OKTOBER
FEEST | KERMIS IN DE STEKKE
Je kunt er je vaardigheden testen in het kloef-
werpen of de sjoelbak, hammetjes of het on-
volprezen Bollo Smitto. 
14u00-16u00 | € 5 (koffie, oliebollen en een 
drankje inbegrepen) | OC De Stekke | Inschrij-
ven voor 9 oktober via MO2 op 0470 93 67 67 
of aan het onthaal van het woonzorgcentrum 
Sint-Jozef, Sint-Maartensplein 15 in Moorsele

DO 15 OKTOBER
WOORD | 'SCHUWE MAANDAG, DE GROOTE 
OORLOG OP DE KEZELBERG' 
Vertelnamiddag door Herman Vanhoutte 
14u30 | OC De Stekke, Moorsele | www.wibilinga.be

VR 16 OKTOBER
EXPO | REISREPORTAGE ‘DE NATUURPAR-
KEN VAN WEST-AFRIKA’
Op uitnodiging van het ‘Steunfonds kinderen 
Nepal’ brengt Maurice Roetynck, een topfo-
tograaf uit Ieper, een adembenemende digi-
tale reisreportage over de schitterende na-
tuurparken van West-Amerika. 
19u30 | € 5/ € 4 | theaterzaal CC Guldenberg, 
Acaciastraat 1 in Wevelgem | 056 41 57 65

ZA. 17 OKTOBER 2015
THEATER | VERNIEUWD GENTS VOLKSTO-
NEEL – VERGEET HET!
Didier Aspeslagh, oud-ambtenaar van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken, wordt 
een dagje ouder en er lijkt soms wat ruis op 
zijn gedachten te zitten. Zijn naaste omge-
ving vindt in elk geval dat hij aan begeleid 
wonen toe is. Een evenwichtsoefening op 
de grens tussen strategisch geheugenverlies 
en de eerste tekenen van dementie.    

Op deze act krijg je
UiTPAS punten.



20u15 | € 16, -26j € 14 | CC Guldenberg | 056 
43 34 95, cultuurcentrum@wevelgem.be  
www.ccwevelgem.be

ZA. 17 OKTOBER
MUZIEK | ZETELBLUES
19u30 | € 10/€ 8 | ’t Goet te Wynckele, Peper-
straat Gullegem | www.zetelblues.be

16, 17, 18 OKTOBER
KUNST | BUREN BIJ KUNSTENAARS
Je kan op bezoek bij kunstenaars in je buurt of 
op zoek naar die ene bijzondere kunstenaar die 
zich toelegt op een unieke discipline of ambacht. 
Gratis | www.burenbijkunstenaars.be | brochure in 
Bib, CC Wevelgem, OC De Stekke en OC de Cerf

ZO. 18 OKTOBER
FEEST | MISSIEFEEST MOORSELE
Bamo-school, Rozenstraat 6,  Moorsele

ZO 18 OKTOBER
BEURS | TWEEDEHANDSBEURS GEZINS-
BOND MOORSELE
baby- en kinderkledij, speelgoed, ...
13u30 tot 16u00 | OC De Stekke, Moorsele  
marnik.couvreur@telenet.be | www.gezins-
bondmoorsele.be

DI 20 OKTOBER
LEZING | HET GEZICHT ACHTER AUTISME
Door psychologe Lore Goessaert en Dries Gil-
liaert (een jongeman met autisme).
19u30 | € 8/€ 5 | OC De Stekke in Moorsele | Info 
+ inschrijven: Rosemie Witdouck, 056 42 02 91
www.gezinsbondmoorsele.be

WO. 21 OKTOBER
CURSUS | HERFSTKOKEN MET WILD EN  
BOSCHAMPIGNONS

 

Je gaat op jacht in de keuken naar de beste 
combinaties van smaken.  
19u00-23u00 | € 36 (incl. voedselwaren) | Por-
seleinhallen | docent: Patrick De Groote | in-

schrijven via CC Wevelgem webshop, 056 43 
34 95, cultuurcentrum@wevelgem.be | www.
ccwevelgem.be

WO. 21 OKTOBER
INFOMOMENT | INFONAMIDDAG OVER 
GRIEPVACCINATIE
De winter komt er terug aan. Het belang van 
vaccineren wordt in de kijker geplaatst. Dokter 
Laurence Samyn komt dit toelichten. 
14u30 | € 3, koffie met gebak inbegrepen | in-
schrijven aan het onthaal van LDC Elckerlyc

DO. 22 OKTOBER
CURSUS | BLOEMSCHIKKEN HERFST
Hou je van herfstkleuren en wat decoratie in huis? 
We maken samen een prachtig herfststukje. 
14u00-16u00 | € 10 | LDC Elckerlyc | vooraf in-
schrijven aan het onthaal van LDC Elckerlyc

VR. 23 OKTOBER
FILM | FILMFESTIVAL DELICATESSEN – DEEL 1

 

De Vlaamse kortfilms waren het afgelopen jaar 
weer van een ongezien hoog niveau waardoor 
Filmfestival Delicatessen uit twee delen be-
staat. Deze compilatie bestaat uit: Aller-Retour, 
Billy the bully, De Smet, Le pli dans l'espace, 
Perdition County. Cast: Stefaan Degand, Tom 
Audenaert, Sven De Ridder, Flor Decleir, Richard 
Bremmer, Alix Jana Cale, Clara Vandebroek, 
Barbara Sarafian en Arthur Dhont.   
20u15 | € 6 | OC De Stekke | 056 43 34 95, cultuur 
centrum@wevelgem.be | www.ccwevelgem.be

ZA. 24 OKTOBER
FEEST | SCHLAGERAVOND MOORSELE
Schlageravond met Jennifer Berton, Steve 
Tielens, Lindsay, Helemaal Hollands en Swoop
20u00 | vanaf € 12, verschillende formules 
OC De Stekke Moorsele | www.schlageravond.
moorselefeest.be

ZA. 24 OKTOBER
VORMING | DIGIDOKTER: WHATSAPP, SKY-
PE EN ANDERE COMMUNICATIE-APPS
De Digidokter kun je één keer per maand con-
sulteren in de leeshoek van de bibliotheek. Elke 
sessie begint met een korte lezing over een be-
paald onderwerp, hierna volgt een 'spreekuur' 
waarin je je eigen pc-vragen kunt stellen. 
10u00-12u00 | € 3 | Noodbib Ter Mote | biblio-
theek, 056 43 35 40, bibliotheek@wevelgem.be

MA. 26 OKTOBER
CURSUS | BLOEMSCHIKKEN
Je maakt, onder begeleiding van de vrijwilli-
gers van HUVAMO, een mooi bloemstukje. 
14u00-16u00 | € 5 | OC De Stekke | Inschrijven 
voor 22 oktober bij MO2 op 0470 93 67 67 of aan 
het onthaal van het woonzorgcentrum St. Jozef.

DI. 27 OKTOBER, 10 EN 24 NOVEMBER
CURSUS | FOTOGRAFEREN

 

Tijdens deze drie avonden proberen we vooral 
anders te kijken naar wat we willen of kunnen 
fotograferen. Je krijgt eenvoudige tips en je 
ontdekt wat trucjes.  
19u00-21u00 | € 38 | Buurthuis Wallaysplein 
056 43 34 95, cultuurcentrum@wevelgem.be 
www.ccwevelgem.be

ZA. 31 OKTOBER

THEATER | DE VERWONDERING – SOCRATES
In deze theatertekst kijkt Socrates tijdens de 
laatste uren voor zijn dood terug op zijn leven 
en denken. Helemaal in de geest van Socrates 
wordt het een prikkelende, ironische en soms 
provocerende voorstelling. Een stuk dat ont-
roert, verwart, aan het lachen maakt en aan 
het denken zet. Kortom, een stuk op het lijf 
geschreven van Bruno Vanden Broecke.  
20u15 | € 14/ -26j € 12 | CC Guldenberg | 056 
43 34 95, cultuurcentrum@wevelgem.be 
www.ccwevelgem.be
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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.

@ Sjokke_Krachten opdoen na de 

donatie_bloedgevendoetleven

@ Nele_Deneut_Verkleed namiddag 

bij haasje over! 

@ Mdclerck_Op stap met plantjes voor 

Kom op tegen Kanker_beacththecancer

@Nikonneke_Nostalgie

@ Mathijs_Dekyvere_Groent lint

@ unknown_jens_sky Wevelgem

@ Jonas_Doornaert_schipper mag ik 

overvaren_BAT


