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INHOUD

06 Vacatures 
 Communicatieambtenaar | Jeugdopbouwwerker  

  Administratief medewerker jeugddienst

· geboren op 06/09/88
· ongehuwd
· vrije tijd: strips lezen en verzamelen en vooral genieten van het leven
· levensmotto: opgeven kan morgen ook nog
· voornemen: constructief wegen op het beleid
· evenement: Gent-Wevelgem
· job in mode en horeca, waarom politiek: omdat er iets moet veran-
deren in dit land, maar zeker ook in Wevelgem. Constructief meewer-
ken aan een beter Wevelgem/Vlaanderen
· van job wisselen: met een stervoetballer, de keeper van Club Brugge bv.

Daphne Flamez is niet langer gemeenteraadslid en geeft de fakkel door aan 

Joachim Naert. Hij legde tijdens de gemeenteraad van 13 juni de eed af.

@

Lauwestraat 22/102
0478 91 83 42
joachim.naert@N-VA.be

JOACHIM NAERT
~ NV-A ~ 

Vacatures
Voor de jobs van technieker dienst milieu, cel groen en technieker 
begraafplaatsen, dienst milieu, cel groen kan je je nog tot en met  

3 september kandidaat stellen. Alle info vind je in de infokrant van 

juli-augustus of op www.wevelgem.be/vacatures.

Voor meer vacatures, neem een kijkje op p. 6.

Oooops foutjes infogids

In de infogids 2014 die onlangs in de brievenbus viel, sloop hier en daar 

helaas een foutje. De correcte info vind je via: 

www.wevelgem.be/infogids2014 

Zelf een fout ontdekt? Laat het ons weten via  

communicatie@wevelgem.be of tel. 056 43 34 00.

10   Arrivee Animee 
   Uniek wielerfeest
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Gemeenteraad
1.Ontwerpers herinrichting bedrijventerreinen 
De bedrijventerreinen Gullegem-Moorsele en 

Wevelgem-Zuid zijn toe aan herinrichting. In 

opdracht van de gemeente Wevelgem heeft 

de Intercommunale Leiedal voor beide bedrij-

venterreinen een revitaliseringsstudie laten 

opmaken. Doel is een globaal plan uit te werken 

voor de herinrichting van het openbaar domein 

en bijkomend voorstellen te formuleren om de 

ruimtelijke, omgevings- en belevingskwaliteit 

van de bedrijventerreinen te verhogen. 

Voor de gemeente Wevelgem is het essentieel 

dat er voor deze werken subsidies bekomen 

worden. Hiervoor zal de gemeente subsidies 

aanvragen bij het Agentschap Ondernemen van 

de Vlaamse Overheid in het kader van ‘subsidië-

ring van bedrijventerreinen’. Eens de definitieve 

subsidies bekomen zijn, kunnen de werken  

effectieftoegewezen en uitgevoerd worden. 

De gemeente bekijkt in dit kader ook de moge-

lijkheid voor het aankopen van gronden voor de 

aanleg van openbare vrachtwagenparkings in en 

nabij beide bedrijventerreinen. 

2.Sportcentrum Wevelgem: containers 
Op het sportcentrum wordt door middel van 

modulaire bouw extra ruimte gecreëerd voor de 

voetbalclub SV Wevelgem.

Er worden 2 bureelcontainers en 3 containers die 

dienst doen als berging geplaatst. SV heeft meer 

ruimte nodig voor het secretariaat omdat de hui-

dige ruimte wordt ingenomen voor kleedkamers 

voor de scheidsrechters. De opdracht moet nog in 

aanbesteding gaan, dus de aannemer is niet be-

kend. Afhankelijk van het tijdstip van goedkeu-

ring van de bouwvergunning zullen de containers 

in het najaar van 2014 geplaatst worden. 

3.Warmer Wonen 
Met het project 'Warmer Wonen' werkt de regio 

aan de kwaliteit van het bestaande woningpatri-

monium. Heel wat partners bundelen hun krach-

ten, middelen en kennis om slechte woningen 

in de regio te renoveren. De private huurmarkt 

en kwetsbare doelgroepen krijgen prioriteit. Het 

project 'Warmer Wonen' vormt ook een belang-

rijke deelactie binnen het nieuwe Streekpact 

2013-2018 voor Zuid-West-Vlaanderen. 

Een belangrijk deel van de inwoners van Wevelgem 

woont immers in een huurwoning. Wat wordt van 

Wevelgem verder nog verwacht :

- 7.000 euro voor het oprichten van een pool reno-

vatiebegeleiders financieel mee te ondersteunen. 

- Daarnaast kan ook een beroep worden gedaan 

op renovatiebegeleiding voor bepaalde dossiers. 

Binnen het meerjarenplan wordt elk jaar voor de 

uitwerking van een aanvullend premiebeleid van 

66.000 euro voorzien. 

11 Activiteiten kalender 
 Vrije tijd 14    Sport je blij 

    Het nieuwe sportaanbod
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Leer de bib en haar medewerkers beter 
kennen

Van 11 tot 20 oktober loopt in Vlaanderen weer de Bibliotheekweek. 
Onder het motto ‘Thuis in de bib’ willen de medewerkers de 
bibliotheek promoten als een warme thuis voor iedereen. 
Een huis waar iedereen welkom is en waar je lekker kan verdwalen 

in vele kamertjes tussen boeken, films, cd’s, tijdschriften, kranten 

en mensen.

Al moet het met dat verdwalen ook niet te gek worden. Noodbib 

Ter Mote heeft veel kamers en bewoners en het is niet voor alle 

bezoekers even makkelijk om zich op elke plaats snel thuis te 

voelen.

De bib wil helpen. In een leuke zoektocht nodigen we iedereen uit 

om de bibliotheek en haar medewerkers beter te leren kenen. 

Info
Van 1 september tot 4 oktober is er op diverse plaatsen in biblio-

theek Ter Mote een foto van een medewerker opgehangen. Bij die 

foto vind je ook een boek, cd of film die een medewerker je graag 

wil aanraden. De medewerker koos het materiaal omdat het iets 

vertelt over zijn voorkeur, zijn passie of zijn interesse. Helaas zijn 

de foto’s omgewisseld van plaats: het materiaal kwam niet bij de 

juiste medewerker terecht. 

De opdracht voor de bezoekers bestaat erin het juiste materiaal 

bij de juiste medewerker onder te brengen.

Deelnemen is gratis en kan gewoon tijdens de openingsuren. 

Neem het deelnameformulier bij de zelfuitleenbalie.

De winnaars worden uitgenodigd op de prijsuitreiking tijdens de 

verwendag in de bibliotheek (zaterdag 11 oktober).

Veel succes!

“Bibliothecarissen lijken op het eerste gezicht niet echt interes-

sante figuren om romans over te schrijven. Zijn ze immers niet 

saai en afstandelijk? Wie al eens een bibliotheek bezocht heeft, 

weet in ieder geval dat ze het zeker lijken.

Maar wat, zo kunnen we ons afvragen, zit er achter die pose van 

ongeïnteresseerdheid? Gaat er niet veel passie – zowel voor 

boeken als voor mensen – schuil achter zo’n uitgestreken gezicht 

dat je nog maar eens meedeelt dat je honderd frank boete moet 

betalen? Het zou best kunnen.”

Citaat uit de recensie door Marnix Verplancke van het boek Het 

huis van de reus van Elisabeth McCracken.

Kom op tegen kanker
Ik kom op voor mijn opa

Maak een vuist tegen kanker en koop een 
azaleaplantje op 19, 20 of 21 september

Je kan ons vinden:

• In Gullegem op de wekelijkse markt op vrijdag 19 september 

en in het centrum op zondagvoormiddag 21 september.

• Op vrijdag 19 in de vooravond en zaterdagvoormiddag  

20 september komen wij in de deelgemeenten Moorsele en  

Wevelgem bij je thuis langs.

Alvast bedankt op voorhand om onze actie te steunen.

Belangrijk:

• Alle medewerkers van Kom op tegen Kanker hebben een her-

kenningsbadge.

• De azalea’s zijn verpakt in een plastiek hoesje waarop de bena-

ming “Kom op tegen Kanker” en ook de prijs vermeld staan.

• De plantjes worden ieder jaar verkocht in het derde weekend 

van september.

• Een plantje kost 6 euro.

Zou je ook graag de handen uit de mouwen steken? 
Je kan zelf kiezen hoelang je wil helpen: een paar uur, een namid-

dag, een hele dag. Laat het ons zo vlug mogelijk weten.

Info
• Gullegem 

Veerle De Pauw, Kon.Fabiolastraat, 95 

tel. 056 42 50 43 of veerle.de.pauw@hotmail.com

• Moorsele 

Ingrid Maes, Wagenbrugstraat, 36 

tel. 056 42 25 94 of philip.vandorpe@telenet.be

• Wevelgem 

Chris Loosvelt, Vrijheidstraat, 1 

tel. 056 41 78 07 of chris.loosvelt@skynet.be

 

Ook jouw financiële bijdrage blijft welkom.
Overschrijven kan op reknr. 488-6666666-84

van Kom op tegen Kanker – 1210 Brussel.

Wil je in de melding het identificatienummer van de gemeentelijke 

werkgroep Wevelgem vermelden: 110-156-069 – uw financiële 

bijdrage wordt dan meegerekend met de totale inbreng van onze 

gemeente. Giften vanaf € 40 zijn fiscaal aftrekbaar.

Bedankt!

De bibliotheek spreekt je aan en Kom op tegen kanker
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Riool- en wegenwerken in de Koningin 
Fabiolastraat-Schuttershoflaan en Hugo 
Verriestlaan

Start: 29 september 2014 

Uitvoeringstermijn: 40 werkdagen

Einde:  19 december 2014, afhankelijk van de weersomstandigheden

Doel:
• Voorkomen van wateroverlast in de omgeving van de  

C. Buysselaan

• Het verhogen van de verkeersveiligheid 

De werken omvatten:
Fase 1: (zie kaart)

• Aanleg van een riolering diameter 1 m, vanaf de Koningin  

Fabiolastraat (woning nr. 53) door de Schuttershoflaan tot aan 

de Heulebeek

• Heraanleg van de rijweg en het fietspad in asfalt

• Bouwen van een verhoogd verkeersplateau ter hoogte van de 

Heulebeek

Fase 2: 

• Heraanleggen van de rijweg en het fietspad in de Hugo Ver-

riestlaan tussen de Koningin Fabiolastraat en de Pastorijweg 

De werken worden uitgevoerd door aannemer nv Penninck, Rum-

beeksegravier 110 in Roeselare. 

De werken zullen voor verkeershinder zorgen. De Lijn zal tijdelijk 

de trajecten van lijn 61 en 62 aanpassen. Ter hoogte van de werken 

zal de rijweg ontoegankelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer.  

Meer info hierover vind je op het omleidingsplan.

Schoolfietsroutekaart wijst leerlingen 
weg naar secundaire school

Om de verkeersveiligheid van de fietsende leerlingen te ver-
beteren, geeft het provinciebestuur van West-Vlaanderen bij 
de start van het nieuwe schooljaar schoolfietsroutekaarten 
uit. Deze kaarten bevatten plannetjes met daarop de meest 
aangewezen fietsroutes en een aantal concrete tips voor een 
veilige fietsrit van en naar school. 

Een werkgroep heeft met een vertegenwoordiging van de secun-

daire scholen, de gemeente, de politie en het provinciebestuur 

de schoolfietsroutes aangeduid. De kaartjes zijn bedoeld voor 

de leerlingen van de eerste graad van het secundair onderwijs. 

Deze leerlingen zijn net overgestapt naar de secundaire school 

en gaan in veel gevallen voor het eerst met de fiets naar school. 

De schoolfietsroutekaart wil de fiets aanmoedigen en het traject 

veiliger maken. De schoolfietsroutekaart heeft bovendien een 

educatieve meerwaarde, want het is een middel om een klasge-

sprek over verkeersveiligheid en mobiliteit te houden en om te 

leren kaartlezen. 

De schoolfietsroutekaarten worden gratis verdeeld via de secun-

daire scholen en zijn ook te bekijken op www.west-vlaanderen.

be/mobiliteit (> sensibilisatie > schoolfietsroutekaarten).

Info
• Provinciebestuur West-Vlaanderen, dienst mobiliteit

• an.paepe@west-vlaanderen.be

• tel. 050 40 34 37

Riool- en wegenwerken en schoolfietsroutekaart
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Vacatures | Wil je andere horizonten ontdekken?!

Voltijdse functie op niveau B (m/v), contrac-

tueel, bruto jaarwedde € 17.300 (niet geïndexeerd)

Voorwaarden
» Houder zijn van een diploma hoger onder-

wijs communicatiebeheer, communicatie-

management, communicatiewetenschappen, 

journalistiek, grafische en digitale media, taal 

en letterkunde, geschiedenis, pers- en com-

municatiewetenschappen, pers en commu-

nicatie, politieke en sociale wetenschappen 

of een opleiding waarin communicatie of de 

Nederlandse taal een dominant leeronderdeel 

vormt, dit wil zeggen een opleiding met ten 

minste 60 opleidingsuren in communicatie of 

de Nederlandse taal.

» Slagen voor de selectieprocedure (wervingsre-

serve met een geldigheidsduur van 2 jaar)

Functieomschrijving
Je ontwikkelt het extern en intern gemeente-

lijk communicatiebeleid, werkt het uit, volgt 

het op en integreert het in de organisatie en 

dienstverlening.

 

Voltijds op B niveau (m/v), contractueel,  

bruto jaarwedde € 17.300 (niet-geïndexeerd)  

Voorwaarden
» Houder zijn van minimaal een bachelordiplo-

ma of van een diploma van het Hoger Onder-

wijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld.

» In het bezit zijn van een geldig rijbewijs ten 

minste van categorie B.

» Slagen voor een selectieprocedure (wervings-

reserve met een geldigheidsduur van 2 jaar)

Functieomschrijving
In deze boeiende en gevarieerde functie leg 

je gericht contacten met niet-georganiseerde 

jongeren met de focus op maatschappelijk 

kwetsbare en moeilijk bereikbare jongeren. 

Je bouwt er een vertrouwensrelatie mee op. 

Je detecteert probleemsituaties en verwijst 

door naar gepaste deskundigen. Je neemt 

een ondersteunende rol in op het vlak van 

drugspreventie, je adviseert het beleid en 

werkt acties uit.

Voltijdse functie op niv. C (m/v), tijdelijk 

contractueel, bruto jaarwedde € 13.550 (niet-

geïndexeerd)

Voorwaarden
Op moment van tewerkstelling -26 jaar zijn

Functieomschrijving
Je bent verantwoordelijk voor de praktische 

uitwerking, coördinatie en administratie 

van de gemeentelijke speelpleinwerking. Je 

ondersteunt de begeleiders en bouwt het 

vrijwilligersbeleid uit. Daarnaast vervul je ook 

een aantal administratieve taken: onthaal 

jeugddienst, opvolgen uitleendienst, admi-

nistratieve opvolging en verwerking van sub-

sidies, contacten met jeugdverenigingen,…

Start en duur tewerkstelling
Vanaf 1 oktober 2014 tot laatste dag van het 

kwartaal waarin je 26 jaar wordt.

Voor de jobs  van technieker dienst milieu, cel groen en technieker begraafplaatsen, dienst milieu, cel groen kan je je nog tot en met 3 september 

kandidaat stellen. Alle info vind je in de infokrant van juli-augustus of op www.wevelgem.be/vacatures.

Info over de vacatures
Voor info en de volledige functieomschrijvingen contacteer Lynn Geeraert, diensthoofd personeel, tel. 056/43 34 31, lynn.geeraert@wevelgem.be 

Uitgebreidere info vind je op www.wevelgem.be/vacatures

Info communicatieambtenaar en jeugdopbouwwerker
Aangetekend aan de heer burgemeester, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem of tegen  

ontvangstbewijs bij de dienst secretariaat, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem.

Bij te voegen stukken:

» uittreksel uit het strafregister, niet ouder dan drie maanden

» afschrift van het vereiste diploma

De postdatum op de briefomslag of de datum van ontvangstbewijs dient als bewijs.

Selectieprocedure
Schriftelijke en mondelinge proef (data nog te bepalen)

Inschrijvingen tot en met 24 september 2014

Info administratief medewerker jeugddienst
Aangetekend aan de heer burgemeester,  

Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem of tegen 

ontvangstbewijs bij de dienst secretariaat,  

Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem.  

Bij te voegen stukken:

» uittreksel uit het strafregister, niet ouder dan 

drie maanden 

» cv

De postdatum op de briefomslag of de datum 

van ontvangstbewijs dient als bewijs.

Selectieprocedure 
Selectiegesprek op 15 september 2014

Inschrijven tot en met 10 september 2014

Communicatieambtenaar Jeugdopbouwwerker Administratief medewerker 
jeugddienst
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In deze gemeente is er een 
actief schoolleven. 
Naast een uitgebreid aanbod aan basisonder-
wijs, zijn er nog het VTI Gullegem, het Sint-
Pauluscollege en De Startbaan XL voor  
secundair onderwijs. Opvoeding en onderwijs 
zijn belangrijke basispijlers in een gemeen-
schap. De scholen zijn dan ook bevoorrechte 
partners bij de realisatie van een gemeentelijk 
beleid. Wij luisteren naar onze scholen binnen 
het Oor (het onderwijsoverlegorgaan).  
Wij kleuren mee de fiets- en milieueducatie in. 
Wij ontvangen graag de scholen in ons cultuur-
centrum en onze bibliotheek. De sportaccom-
modatie staat voor hen open en de sportklas-
sen worden verder georganiseerd. Het concept 
van de brede school is bespreekbaar.

De gemeente blijft ervoor kiezen om  

gemeentelijk onderwijs aan te bieden in de 

deelgemeente Wevelgem. De belangrijke rol 

van een gemeente in het basisonderwijs is 

algemeen erkend. Samen met het personeel 

wordt invulling gegeven aan deze opdracht. 

Een passend aanbod, geënt op de eigentijdse 

infrastructuur, met een eigen gezicht, moet 

ons voldoende kracht geven om de uitdagin-

gen inzake schaalvergroting te beantwoorden.

Ook het aanbod inzake kunstonderwijs wordt 

verder lokaal verzekerd. Hiervoor wordt in 

belangrijke mate samengewerkt met Menen en 

Kortrijk. Deze structuur is noodzakelijk, als we 

onze burgers gesubsidieerd onderwijs willen 

aanbieden. Binnen de regelgeving kijken we  

met deze partnergemeenten na hoe we dit 

kunstonderwijs zo goed mogelijk lokaal kunnen 

verankeren. Waar nodig en te verantwoorden, is 

een aanvullend eigen aanbod mogelijk.

Burgernabije dienstverle-
ning spreekt aan.
Dienstverlening kan niet losgekoppeld worden 
van klantgerichtheid. De gemeente heeft 
een grote verscheidenheid van klanten. Deze 
klanten moeten op de juiste manier 
 aangesproken worden. Gericht, zonder  
omwegen. De burgernabije dienstverlening 
wordt verzekerd in de drie deelgemeenten. 
Onthaal en burgergerichte diensten worden 
gecentraliseerd in het administratief centrum. 
De vrijetijdsdiensten werken op een sterke 
manier samen. Openingsuren moeten nog 
meer rekening houden met de klant, waar-
bij werken op afspraak ingevoerd wordt. Dit 
vereist enige flexibiliteit van het personeel. 
Maar flexibiliteit vragen is ook flexibiliteit 

geven. Een moderne dienstverlening kan ook 
niet zonder het  benutten van de mogelijkhe-
den inzake e-government. We gaan voor meer 
digitaal, meer vereenvoudiging en dus voor 
meer efficiëntie, zonder uiteraard de niet-di-
gitale doelgroepen te vergeten. Zo kan je voor 
het nieuwe seizoen van het cultuurcentrum  
gebruik maken van onze nieuwe webshop en  
kijken we verder om geografische  
informatie via de gemeentelijke website  
verder te ontsluiten. 

In de infokrant van november volgt er meer 

uitleg over hoe we deze burgernabije dienst-

verlening vanaf 1 januari 2015 zullen invullen.

De gemeente put niet enkel haar spierkracht 

uit de eigen administratie. Burgers werken 

mee en denken mee over hun gemeente. 

Participatie was al de rode draad tijdens de 

opmaak van dit beleidsplan. Deze ingeslagen 

weg wordt resoluut verder bewandeld.

Burgers betrekken betekent ook dat deze 

burgers goed geïnformeerd worden, via 

traditionele kanalen, maar net zo goed via de 

sociale media.

AANVRAAG GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP  -  2014

1. De sociaal-pedagogische toelage. Jaarlijks 
wordt, onder bepaalde voorwaarden, een so-
ciaal-pedagogische toelage verleend aan de 
gezinnen waarvan de moeder en/of vader de 
verzorging en opvoeding op zich nemen van 
een kind met een handicap (tot de leeftijd 
van 21 jaar). De toelage wordt ook uitbetaald 
aan de gezinnen waarvan een ander lid dan 
de moeder en/of vader voor de verzorging en 
opvoeding van het kind instaat.

2. De toelage voor thuisverzorging. Jaarlijks 
wordt, onder bepaalde voorwaarden, een 
sociale bijdrage toegekend aan de personen 
met een handicap (vanaf de leeftijd van 21 

jaar) die, vanaf 1 januari van het jaar waarin de 
toelage voor thuisverzorging wordt aange-
vraagd, een tegemoetkoming genieten van 
de Federale Overheidsdienst Sociale Zeker-
heid en die bestendig thuis verzorgd worden.  

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@wevel-
gem.be; ann.verhaeghe@wevelgem.be.

De aanvragen voor een sociaal-pedagogische 
toelage 2014 en voor een toelage voor thuis-
verzorging 2014 moeten ingediend worden 

uiterlijk op 30 september 2014. 
Indienen van de aanvragen kan:
- schriftelijk ter attentie van het loket sociale 
zaken, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem.
- ter plaatse bij het loket sociale zaken : 

• Administratief Centrum
• Gemeentehuis Gullegem
• OC De Stekke

Wie voor het dienstjaar 2013 de sociaal-
pedagogische toelage of de toelage voor 
thuisverzorging heeft ontvangen, krijgt voor 
2014 automatisch een aanvraagformulier 
toegestuurd.

Beleidsplan 

Volgende maand in de infokrant -> Beleidsplan: OCMW

Onderwijs en (digitale) 
dienstverlening
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Zondag 14 september is er Open 
Monumentendag in Vlaanderen. 
Onze gemeente doet ook mee en 
serveert twee programma’s. 

Gerenoveerde goederenloods
Op de monumentendag  wordt de 

gerenoveerde goederenloods aan 

het station in primeur voorgesteld. 

De vroegere stationsloods onder-

ging een grondige renovatie en is 

heel toegankelijk. De locatie zal 

voortaan als ceremoniezaal voor 

de burgerlijke huwelijksplechtig-

heden gebruikt worden. Het thema 

van de komende monumentendag 

is ‘erfgoed vroeger, nu en in de 

toekomst’. De openstelling van 

het pas vernieuwde gebouw is dus 

een treffende illustratie van het 

jaarthema. Heemkring Wibilinga 

zorgt voor een kleine expo over de 

geschiedenis van het gebouw. 
Zondag 14 september 15u00-
18u00. Gratis toegang.
Stationsloods, Stationsstraat z/n, 
Wevelgem

Expo Cisterciënzers
In de Sint-Hilariuskerk loopt van 

14 tot 28 september een tentoon-

stelling over 800 jaar Cisterciën-

zerkloosters in onze gemeente 

en de regio. De Guldenbergpoort 

aan de Leieboord is voor Wevel-

gemnaars het bekendste restant 

van de kloosterorde. Maar in onze 

gemeente en de ruimere  

omgeving zijn nog tal van andere 

sporen te vinden. Die ontdek je op 

de komende tentoonstelling. In de 

expoperiode kan je ook deelnemen 

aan enkele randactiviteiten (zie 

inzet). De tentoonstelling is een 

realisatie van de gemeentelijke 

erfgoedcel. 

De historische infoborden worden 

afgewisseld met een collectie van 

trouwfoto’s aan de Guldenbergabdij.  

De expo is open van 14u tot 17u.  

Op donderdagen van 14 tot 20 u. 

Zondag 14 september open tot 18u.

Tijdens de tentoonstellings-

periode kan je ook enkele gra-

tis randactiviteiten beleven.

• 18 september lezing “De  

geneeskundige kruidentuin 

van de Guldenbergabdij 1214-

1796”. 20u00, St.-Hilariuskerk 

Wevelgem. Gratis toegang.

• 25 september lezing “De 

Beeldenstorm”20u00, St.- 

Hilariuskerk Wevelgem. Gratis 

toegang.

• 27 september optreden Koor 

Ortier.20u00, St.-Hilariuskerk 

Wevelgem. Gratis toegang.

Info
• www.wevelgem.be/omd

• tel. 056 43 34 83 (Vrije Tijd)

• omd@wevelgem.be

Programma van festiviteiten voor het 
jubileumjaar “Guldenberg 1214”
Zo 31 augustus Familiehappening fietstocht en/of boot-

tocht, o.m.via de site Guldenberg 1214 en het Tabaksmu-

seum, met tentoonstelling “14-18” in Wervik. Org.: Rotary 

Menen, ten behoeve van sociale projecten in onze regio. 

Inschrijven via www.familie-happening.be

Za 13 september Opening van de tentoonstelling “De  

Guldenbergabdij te Wevelgem en de Groeningeabdij te 

Kortrijk: 6 eeuwen cisterciënzeraanwezigheid in Zuid-

West-Vlaanderen”. Sint-Hilariuskerk in Wevelgem om 

18u30. met o.m. gelegenheidstoespraak door Dirk  

Vanclooster, directeur van het Abdijmuseum Ten  

Duinen 1138, en optreden van het koor Ortier.

Gratis toegang, wel vooraf inschrijven: via tel. 056 43 34 83 

of email vrijetijd@wevelgem.be.

Vanaf zo 14 september Openmonumentendag

Zie de tekst hiernaast voor meer info.

Zo 28 september Dagreis De Frans-Vlaamse abdijen 

Ravensberg, Clairmarais en Blendecques en hun relaties tot 

Zuid-West-Vlaanderen. Start om 8u15, gemeentehuis van 

Wevelgem. Org.: Archeologie Z.-W.-Vlaanderen.

Zo 28 september Bezoek in de Sint-Hilariuskerk in 

Wevelgem een relikwie van de H. Doorn, afkomstig uit de 

Guldenbergabdij. De Sint-Salvatorkerk in Harelbeke bezit 

eenzelfde relikwie. Op de afsluitdag van de tentoonstelling 

“Guldenberg 1214” organiseert de Wevelgemse parochie 

tussen beide relikwieën een fiets- en/of boottocht op de 

Leie. In beide kerken is er een korte plechtigheid.

Vr 10 t.e.m. zo 12 oktober Driedaagse cultuurreis in de 

Somme. “De kerkelijke instellingen, het patrimonium van 

kerken, kloosters en commanderijen en hun relaties tot de 

Nederlanden, met speciale dag in de vallei van de Authie 

en bezoek aan een abdijsite in privé-bezit en aan Valloires. 

Org.: Archeologie Z.-W.-Vlaanderen.

Za 8 november muziekconcert uitvoering van “Ein deut-

sches Requiem” van Johannes Brahms, door het Gents 

Madrigaalkoor o.l.v. Johan Duijck. Sint-Hilariuskerk te 

Wevelgem, om 20 uur.Org.: comité Kerkconcerten

Za 20 december Plechtige eucharistieviering om 17u00 in 

de Sint-Hilariuskerk ter afsluiting van het Guldenbergabdij-

jaar, opgeluisterd door de Gregoriaanse damesschola Cum 

Jubilo uit Watou.

Zo 21 december Voorstelling van de monografie nr. 87 

“600 jaar cisterciënzerleven in Zuid-West-Vlaanderen”, 

als afsluiting van het cisterciënzerabdijjaar. Samenstelling: 

Philippe Despriet, i.s.m. Jan Van Acker, wetenschappelijk 

medewerker abdijmuseum Ten Duinen.CC Guldenberg, om 

10u00. Organisatie: Culturele Raad

Werkgroep: F. Bonte, L. Corne, Ph. Despriet, H.  

Ghesquiere, L. Vanhove, L. Vanoverberghe, L. Vervenne 

(coördinator). Secretariaat: Luc Corne, Begoniastraat 5, 

Wevelgem, tel. 056 32 36 21, corneherman.luc@telenet.be. 

Secretariaat Archeologie Z.-W.-Vlaanderen Fabienne Van-

derghinste, Filips van de Elzaslaan 4, 8500 Kortrijk, tel. 056 

22 21 99, fabienne.vanderghinste@belgacom.net

Over kloosters en spoorwegen
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10de Theater Lokaal
In het teken van de Groote Oorlog

Theater Lokaal is aan de tiende editie toe. Het thema van de  
theaterwandeling is de Eerste Wereldoorlog. Zes toneelgroepen 
spelen elk een scene uit ‘Mensen in uniform’, een theatertekst van 
de Wevelgemse auteur Koen D’haene . Je kunt het omschrijven als 
de Wevelgemse toneelversie van de tv-reeks  In Vlaamse velden.   
De muziekkorpsen en heemkringen werken samen voor deze  
speciale editie. Theater Lokaal belooft dus de moeite te worden.

‘Mensen in uniform’ is een theaterstuk van zes scenes over de eerste 

oorlogsmaanden in onze gemeente. De eerste scène vertelt over de 

toenemende oorlogsangst na het nieuws van de moord op de Oosten-

rijkse kroonprins. De laatste scène speelt zich af op kerstavond 1914, 

als de Duitsers Weihnachten vieren in de Sint-Hilariuskerk.  

De historische achtergrond is waarheidsgetrouw en geeft een beeld van 

het dagelijkse leven tijdens de eerste oorlogsmaanden. Heel veel plaat-

selijke feiten, anekdotes en gebeurtenissen zijn historisch te  

situeren. Ze zijn gebaseerd op het nog ongepubliceerde oorlogsdagboek 

van Felix Vervenne (1864-1952), die tijdens WOI directeur was van de 

gemeenteschool. Zes plaatselijke toneelgroepen spelen elk één scene. 

Praktische info
• Theater Lokaal wordt gespeeld op drie locaties. Per locatie spelen 

twee toneelgroepen elk een scène. Tussenin zorgen muziekkorpsen 

voor een muzikaal intermezzo.

• Tickets in voorverkoop kosten 3 euro. Ze zijn te verkrijgen via cc 

Guldenberg en via de deelnemende verenigingen. De voorverkoop 

loopt tot vrijdag 5 september.

• Wie een ticket heeft, wordt tussen 18u00 en 18u45 verwacht aan de 

Porseleinhallen (Cultuurpad 1). Aan het onthaal kan je het ticket om-

ruilen voor een groepstoewijzing en programmaboekje.  Het einde van 

de voorstelling is voorzien omstreeks 22u20 aan de Porseleinhallen. 

Theater Lokaal is een project van de culturele raad Wevelgem met 

logistieke en financiële steun van de gemeente en medewerking van 

6 toneelgroepen (De Lustige Slijters, Gregoriusgilde, ’t Neerdak, Hoger 

Op, WAT Op Scene en Pogen), 3 muziekkorpsen (Concordia, Kunst 

Veredelt en St. Cecilia) en de heemkringen Wibilinga en De meiboom. 

Info
• www.theaterlokaal.be

• tel. 056 43 34 83 (Vrije Tijd)

• info@theaterlokaal.be 

• Je kan ook fan worden van Theater Lokaal op Facebook

• #tl8560 @TheaterLokaal
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ARRIVEE ANIMEE 
STEEKT EEN  
TANDJE BIJ
De zomer loopt op zijn laatste beentjes. Tijd om nog een laatste keer de kuiten 
in te smeren voor een uniek wielerfeest! Arrivee Animee verovert het centrum 
van Wevelgem met tal van activiteiten rond de fiets. 

WOENSDAG 17 > ZONDAG 21/09 

radio roubaix
Radio Roubaix heeft een stevige plaats op 

de radiogolven en in ons hart veroverd. Geef 

een flinke draai aan je radioknop en luister 

mee naar een bonte verzameling radiopro-
gramma’s op 92.2 FM. Swingende platen, 

knallende jingles, lokale presentatoren en 

liveoptredens van plaatselijke helden (i.s.m. 

Jeugdclub Ten Goudberge).

• Zendschema te vinden op:  

www.arrivee-velo.eu

villa veranda
Voor de derde keer prijkt onze mysterieuze 
glazen box broederlijk naast de kerk van 

Wevelgem. De box is niet alleen een glim-

mende blikvanger, maar vooral ook een schit-

terend platform voor iedereen die zich wil 

tonen. Verwacht je aan DJ-sets, dansshows, 

kerstfeestjes, topsport en zottigheden al-

lerhande... 

• Wil je weten wat er dagelijks  

gebeurt in de glazen box?  

Neem een kijkje op www.arrivee-velo.eu.

• Heb je zelf nog een last-minute idee voor 

de glazen box? Mail je voorstel naar  

servaas.boucquey@wevelgem.be.

ZATERDAG 20/09
arrivee cinema
Drive-in cinema op de aan-

komstlijn van Gent- 

Wevelgem. We draaien dit keer 

‘Podium’ met Benoît  
Poelvoorde. 

Bernard Frédéric was vroeger 

de dubbelganger van Claude 

François. Hij besluit nog één keer 

alles uit de kast te halen voor 

een tv-wedstrijd. 

Met voorfilmpjes, een Franse 

bistro, flitsende bediening en heel veel sfeer. 

Voor voetgangers en fietsers zijn er gratis 

tribunes. Wie met de wagen komt, mag eerst 

nog mee met de kleurrijke koerskaravaan.

• Vertrek wagens om 19u00 aan de sporthal 

van Moorsele

• Start film in Wevelgem: tussen 20u30 en 

21u00

• Inschrijven: cultuurcentrum@wevelgem.be, 

tel. 056 43 34 95, € 10 per wagen.

ZONDAG 21/09
frans terras
Een gezellig Frans terras op de hoek van de 

Lauwestraat en de Grote Markt. We serveren 

pittige optredens, Franse sfeer en Radio Rou-

baix live van op het terras. Bij het aperitief-

concert krijgt iedereen één gratis picon van 

het huis en we sluiten af met een spetterende 

ode aan de legendarische Cloclo!

Programma
• 11u00-12u00 The Skullfuckers  

(aperitiefconcert met picon)

• 12u30-13u30 De Poldercowboys 

• 14u30-16u00 Radio Mano Sport

• 16u00-17u00 De Poldercowboys 

• 17u30-18u30 Alain Des et les Des Girls - 

L’Esprit de Claude François

MEER INFO: 
W W W . A R R I V E E - V E L O . E U

V.U. Kurt Parmentier, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem • Organisatie: Gemeente Wevelgem en de Paris-Roubaixvrienden • Ontwerp & Concept:  Maus Creations • Fotogra� e: Photojoost.com • Met dank aan: www.bikeconcept.be

C E N T R U M  W E V E L G E M

ARRIVEE
ANIMEE

G R A T I S

17>21/09
VILLA 
VERANDA
SPEKTAKEL IN HET 
GLAZEN HUIS AAN 
DE KERK

17>21/09
RADIO
ROUBAIX
WEVELGEM MAAKT 
VLAMMENDE RADIO 
OP 92.2FM

ZA. 20/09
ARRIVEE 
CINEMA
DRIVE-IN CINEMA OP 
DE AANKOMSTLIJN 
VAN GENT-WEVELGEM

ZO. 21/09
FRANS 
TERRAS
OPTREDENS EN 
CREATIEVE ANIMATIE 
 TIJDENS DE BRADERIE
(OUD GEMEENTEHUIS)

MAUS_AFFICHE ARRIVEE_A1_NL_DEF.indd   1 2/07/14   17:04

Braderie 19-20-21 september 2014
Van vrijdag 19 september tot en met maan-
dag 22 september zijn er koopjes bij alle 
handelaars op de Grote Markt, Lode de Bo-
ningestraat / Roeselarestraat, Lauwestraat, 
Brugstraat en Kortrijkstraat.

Op zondag 21 september is er vanaf 10u 
rommelmarkt in het begin van de Lau-

westraat. Inschrijven kan nog via karel@
bijttebier.be. Vanaf 12u00 kan je genieten 
van animatie met onder andere De Gan-
zenfanfare, Space Cruisers, Scaldis New 
Orleans, Belgian Pipe Band en Nautilus.
Info
• Kortrijkstraat 42, Wevelgem
• tel. 056 41 64 88 



ACTIVITEITEN VRIJE TIJD 

kalender
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Het cultuurcentrum zorgt voor een leuk avondje uit. Een abonnement (vanaf 4 voorstellingen) kon je al enkele 
maanden reserveren. Nu kan je ook gewoon een los ticket kopen voor al onze voorstellingen van het fonkelnieuwe 
seizoen! Je kan onze seizoensbrochure met het volledige aanbod gratis oppikken in CC Guldenberg of online  
raadplegen op www.ccwevelgem.be 
Meer info: tel. 056 43 34 95 - cultuurcentrum@wevelgem.be

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

SEPTEMBER

HUMOR 
Za 13 september

Elastic - Momento! In deze show test 
Elastic verschillende objecten en experimen-
teert hij met allerhande kunstdisciplines zoals 
schilderen en muziek. 
• 19u - CC Guldenberg
• €12 / €10 
• CC Wevelgem

JEUGD
Zo 14 september

Checkta bezoek Xtreme  
Xpercience. 
• www.wevelgem.be/ jeugd

CURSUS
Di 16, 23 en do 25 september

Dagboek van de soigneur: Work-
shop teksttheater door Michael Vandewalle. 
Gedurende drie sessies onderzoeken we de 
inhoud van de voorstelling. 
• 19u tot 21u30 - CC Guldenberg
• €35 
• CC Wevelgem i.s.m. Theater Antigone

FAMILIE
Za 20 september 

Studio Orka - Meneer Porselein.
M. Porselein is een warm verhaal over afscheid 
nemen, dierenliefde en kloppende harten. 
• 16u - Tuin Broelmuseum Kortrijk
• €8 
• CC Kortrijk i.s.m. CC Wevelgem

CURSUS
Di 23 september

Sleutelen aan je fiets met Patrick 
Plyson. In deze workshop ga je na hoe je 
een fiets goed kan onderhouden. Je mag je 
eigen fiets meebrengen. 
• 13u30 tot 16u00 - Porseleinhallen Wevelgem 
• €12 
• CC Wevelgem i.s.m. OCMW Wevelgem

MUZIEK
Woe 24 september 

Tiny Legs Tim - Bartiest Cultuur-
café. De rammelende gitaar, een bottleneck  
en de nodige krassen in lichaam en ziel zorgen 
voor een eigen stijl en doorleefdheid. 
• 20u15 - OC De Stekke 
• €12 /€10
• CC Wevelgem

CURSUS
Za 27 september

Digidokter: de beste apps voor 
je smartphone of tablet. Freelance 
ICT-trainer Rik Coghe leert je je smartphone 
of tablet intelligenter en leuker te gebruiken. 
• 10u00 tot 12u00 - Noodbib Ter Mote 
• €3
• tel. 056 43 35 48 bibliotheek@wevelgem.be
• Bibliotheek Wevelgem en Vormingplus 

Kortrijk
• www.vormingplus.be

OKTOBER

THEATER
Do 2, Vr 3, Za 4 oktober

Theater Antigone - Dagboek van 
een soigneur. Jos Verbist en Lucas Van 
den Eynde schitteren in deze tragikomedie 
als twee broers die ondanks alles veroordeeld 
lijken tot elkaar. 
• 20u15 - CC Guldenberg
• €12 / €10
• ARRIVEE i.s.m. CC Wevelgem

MUZIEK
Vr 10 oktober

The Sons of Navarone - The sons 
are back in town. Bluegrass in de stijl 
van ‘O Brother Where art thou’?  
• 20u15 - OC De Stekke
• €14 / €12
• CC Wevelgem

ONTMOETING
Za 11 oktober 

Verwendag Bibliotheek. Gratis 
inkom in Noodbib Ter Mote. 
• 9u00 -10u30: VIP in de BIB: bezoekers kun-

nen een beroep doen op een medewerker, 
die zich ter beschikking stelt als personal 
assistent en gids. 

• 10u30 - 11u00:Vertelclub: huisverteller Manu 
Stragier vertelt een Oosters verhaal in de 
vertelhoek. Van 4 tot 8 jaar. 

• 10u30 - 11u00: Thuis in de bib! multiculturele 
dansdemo’s tussen de bibliotheekrekken. 

• 11u00 - 12u30: Happy Hour: de bibliotheek 
serveert een hapje en een drankje 

• tel. 056 43 35 48 bibliotheek@wevelgem.be



LEZING
Di 14 oktober 

Lezen of chatten? Inspiratie voor 
(ouders met) jonge kinderen. Jan 
Van Coillie, leespromotor en doctor in de 
jeugdliteratuur, vertelt over het belang van 
voorlezen en vertellen bij jonge kinderen.
• 19u30 - Noodbib Ter Mote
• Gratis
• tel. 056 43 35 48 bibliotheek@wevelgem.be
• Bibliotheek Wevelgem

ONTMOETING
Woe 15 oktober 

Thuis in de bib. Bezoekers en bewoners 
uit verre landen en vreemde culturen vertellen 
ongedwongen over hun land 
van herkomst en hun nieuwe thuis. 
• 14u00-16u00
• Noodbib Ter Mote
• Gratis 
• tel. 056 43 35 48 bibliotheek@wevelgem.be
• Bibliotheek Wevelgem 

ONTMOETING
Do 16 oktober 

Thuis in een boek. Leners vertellen 
leners over hun verblijf op vreemde plaatsen 
in een boek. Alternatieve bibdate.
• 19u30 - Noodbib Ter Mote
• gratis 
• tel. 056 43 35 48 bibliotheek@wevelgem.be
• Bibliotheek Wevelgem 

LITERATUUR
Vr 17 oktober 

Wachten is het hele leven. Literair 
criticus Paul Rigolle gaat in gesprek met de 
Wevelgemse dichter Philip Hoorne.
• 19u30 - Noodbib Ter Mote
• Gratis 
• tel. 056 43 35 48 bibliotheek@wevelgem.be
• Bibliotheek Wevelgem i.s.m. VWS

MUZIEK
Vr 17 oktober 

Gregory Frateur, Johannes Ver-
schaeve en Tom Pintens - Zware 
Metalen 2.0. Vervolg op het succesvolle 
‘Zware Metalen’ van 2012. 
• 20u15 - CC Guldenberg
• €18 / €16 
• CC Wevelgem

CURSUS
Di 21 oktober

Haken. We werken aan een gezellig warme 
sjaal (snood) die in een handomdraai af is. 
• 13u30 tot 16u00 - Buurthuis Wallaysplein 

Wevelgem
• €12
• CC Wevelgem i.s.m. OCMW Wevelgem

MUZIEK
Vr 24 oktober 2014

An Pierlé – Kerktournee. Pierlé’s 
stem ondersteund door de klassiek geschool-
de organist Karel De Wilde en zijn kennis van 
de authentieke klassieke orgelmuziek. 
• 20u15 - Wijnbergkerk Wevelgem
• €18 / €16
• CC Wevelgem

THEATER
Za 25 oktober

Pose Plastique – Antigone.  ‘Anti-
gone’ vertelt het verhaal van een meisje dat 
verweesd achterblijft nadat haar broers elkaar 
doden in de strijd om het leiderschap van het 
land. 
• 20u15 - CC Guldenberg
• €14 / €12
• CC Wevelgem

CURSUS
Za 25 oktober

Digidokter: pc-beveiliging en 
onderhoud. In deze sessie demonstreert 
multimedia consultant Geert Lauwers hoe je 
grote schoonmaak houdt en de controle over 
je pc terug overneemt. 
• 10u00 - 12u00 - Noodbib Ter Mote
• €3 
• Bibliotheek Wevelgem en Vormingplus 

Kortrijk
• www.vormingplus.be

NOVEMBER

EXPO
Za 25 oktober tot zo 9 november 

3xWEV: Rita Saunders, Marc 
Doornaert en Jean Waltraevens.
3xWEV brengt drie talentvolle Wevelgemnaars 
samen in Gullegem: sculpturen en olieverf op 
doek.
• OC de Cerf - i.s.m. Culturele Raad
• tel. 056 43 34 95 
• cultuurcentrum@wevelgem.be

JEUGD
Do 30 oktober 

Checkta Halloweenactiviteit 
• www.wevelgem.be/ jeugd
• €3 

MUZIEK
Za 1 november 

Opera Live: Carmen (Bizet). Richard 
Eyres fascinerende productie van Bizets  
sensuele melodrama keert terug met mezzo-
sopraan Anita Rachvelishvili in haar bekende 
rol van de noodlottige verleidster. 
• 17u30 - Kinepolis Kortrijk
• €20,5
• Kinepolis Kortrijk i.s.m. CC Wevelgem

MUZIEK
Za 8 november

The Jerry Rat Pack Show starring 
Nathalie Meskens & Ivan Pecnik 
- Round Midnight. Nathalie Meskens 
en Ivan Pecnik sloten een geheim pact met 
meester op klavieren mister ‘Jerry’, Jeroen 
Tilkin. 
• 20u15 - CC Guldenberg
• €22/€20 
• CC Wevelgem

MUZIEK
Woe 12 november

Nele Bauwens - Ik moet beter 
luisteren - Bartiest cultuurcafé.
Nostalgische verhalen uit Neles kindertijd in 
het Pajottenland worden verweven met grap-
pige observaties en de nodige zelfspot over 
haar complexe liefdesleven in de grootstad. 
• 20u15 - OC De Stekke
• €12/€10 
• CC Wevelgem 
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LEZING
Woe 12 november

Op reis door Europa en de Grote 
Oorlog. Een eeuw na het uitbreken van de 
Eerste Wereldoorlog reisde historicus Korneel 
De Rynck door Europa, langs de belangrijkste 
plaatsen van de oorlog. 
• 20u15 - Noodbib Ter Mote
• €5/€3 (leden DF)
• tel. 056 43 35 48 bibliotheek@wevelgem.be
• Bibliotheek Wevelgem i.s.m. plaatselijke 

Davidsfonds

THEATER
Vr 21 november 

De Kolonie MT en Peter De Graef 
- RUDY! Opnieuw creëert Peter De Graef 
een ‘figuur’. Aandoenlijk, charmerend en con-
fronterend; een filosoof die er uitziet als jou 
en mij: ‘RUDY!’ 
• 20u15 - OC De Stekke
• €14/€12
• CC Wevelgem

CURSUS
Zat 22 november 

Digidokter: kies ik voor een pc, 
laptop of tablet? Freelance ict-adviseur 
Joachim Leeman helpt ons kiezen voor het 
juiste apparaat, want voor consumenten 
wordt deze afweging alsmaar complexer. 
• 10u00 - 12u00 - Noodbib Ter Mote
• €3
• tel. 056 43 35 48 bibliotheek@wevelgem.be
• Bibliotheek Wevelgem en Vormingplus 

Kortrijk

JEUGD
Zo 23 november

Intrede van de Sint
• 14u - Porseleinhallen
• gratis
• www.wevelgem.be/ jeugd

CURSUS
Di 25 november en 2 december

Van stress naar evenwicht. Je 
maakt een innerlijke reis met de basis Taome-
ditaties. 
• 13u30 - 16u00 - Buurthuis Wallaysplein 

Wevelgem
• €24
• CC Wevelgem i.s.m. OCMW Wevelgem

MATINEE
Woe 26 november

Carry Goossens Cowboy Confe-
rence. Met ‘Cowboy Conference’ brengt 
Carry een lichtvoetige vertelling over iemand 
die al jaren een cowboy wil zijn. 
• 14u30 - CC Guldenberg
• €10 /€8 
• CC Wevelgem

CURSUS
Woe 26 november, 3, 10 en 17 december 

Acupressuur. We passen meteen een 
aantal technieken toe op onszelf en op mede-
cursisten. 
• 19u00 tot 21u30 - OC de Cerf Gullegem
• €65
• CC Wevelgem

LEZING
Do 27 november 

De biecht van Rik Vanwalleghem.
Vanwalleghem heeft het over zijn trillerdebuut 
‘Op drift’, zijn exploten als journalist en zijn 
leven als directeur. 
• 20u15 - OC De Stekke
• €10 / €8
• CC Wevelgem en BIB Wevelgem

EXPO
Vr 28 november -  zo 14 december

De collectie van de gemeente 
Wevelgem. Veel van de kunstwerken die 
Wevelgem aankoopt, zijn verspreid over de 
gemeente of zien zelden het daglicht. In deze  
tentoonstelling tonen we die werken. 
• OC de Cerf 
• tel. 056 43 34 95 
• cultuurcentrum@wevelgem.be

Wil je graag eens een opening van een ten-
toonstelling bijwonen? Schrijf je in op onze 
gastenlijst. Meer info in het cultuurcentrum: 
056/43 34 95 of cultuurcentrum@wevelgem.be.

FAMILIE
Za 29 november 

Kapitein Winokio - Wereldtoer-
nee. Kapitein Winokio komt thuis van een 
lange wereldreis: zijn hoofd en hart stromen 
over van muzikale herinneringen. 
• 14u30 - CC Guldenberg
• €14
• CC Wevelgem

DECEMBER

THEATER
Vr 5 december

De Theatermaker – Heimat. De 
jonge acteurs van De Theatermaker inter-
viewden hun grootvaders over wat het leven is 
en hoe het geleefd dient te worden. Daarmee 
maakten ze de voorstelling 'Heimat'. 
• 20u15 - OC De Stekke
• €12 /€10
• CC Wevelgem

THEATER
Vr 19 december

BROS Producties i.s.m. Fakkelte-
ater - The 39 Steps. ‘The 39 Steps’ is een 
verbluffend leuke toneelbewerking van de ge-
lijknamige film van Alfred Hitchcock uit 1935. 
• 20u15 - CC Guldenberg
• €14 /€12
• CC Wevelgem

HUMOR
Za 20 december 2014

Piv Huvluv - Yolo! Ook Piv Huvluv denkt 
wel eens na over het leven. Niet zelden op 
zondag, omdat deze dag hem al van kinds-
been af een zekere rust en regelmaat biedt. 
• 20u15 - CC Guldenberg
• €14 /€12
• CC Wevelgem

CURSUS
Za 20 december 

Digidokter: Facebook, een vloek 
of een zegen? Bart Vandenbroucke,  
directeur bij CVO Roeselare, verschaft je een 
beter inzicht in de werking van Facebook. 
• 10u00 tot 12u00 - Noodbib Ter Mote
• €3
• tel. 056 43 35 48 bibliotheek@wevelgem.be
• Bibliotheek Wevelgem en Vormingplus 

Kortrijk
• www.vormingplus.be

DAGUITSTAP
Za 20 december 

Daguitstap Essen: Japanese Inspi-
rations en Red Dot Design Muse-
um. In 2010 was Essen Culturele Hoofdstad 
van Europa. In de voormiddag bezoeken we 
en de tentoonstelling Monet, Gauguin, van 
Gogh... Japanese Inspirations. In de namiddag 
bezoeken we het Red Dot Design Museum 
met gids. Het museum heeft de grootste col-
lectie van hedendaags design ter wereld. 
• 6u30 tot ± 22u - parking zwembad Wevel-

gem, Vanackerestraat 14 
• CC Wevelgem i.s.m. Sportlart vzw
• Je beslist zelf welke musea je wil bezoeken, 

inschrijven voor 1 november
• Busreis + begeleiding: €30
• Folkwang museum: €18
• Red Dot Design Museum: €9

13
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De Gewestelijke Sport  
Werking organiseert  
Provinciaal kampioenschap 
petanque voor senioren
Dinsdag 16 september in Lendelede.
Ben je fan van het petanquespel? Neem 

dan zeker deel aan dit initiatief. 

• Inschrijven kan tot 5 september. 

• Zoek vrienden en vorm een triplette 

(3 deelnemers). Deelnemen aan het 

kampioenschap (5 spelrondes) kost 12 

euro per triplette. Start om 10u00. 

• Aanmelden tussen 9u00 en 9u45 is 

noodzakelijk. De prijsuitreiking is 

voorzien rond  18u30. 

• Er is een prijzenpot ter waarde van 

€1250.  

• Tijdens de middagpauze kan je voor 

13 euro van een warme maaltijd ge-

nieten. Wie geen maaltijd wenst, mag 

zijn eigen lunchpakket meebrengen.

Info petanque voor senioren
• Aarzel niet en kom langs op de sport-

dienst.

Gratis abonnementen
IJsschaatsen: voor kinderen geboren 
in 2004.
In samenwerking met de gemeentelijke 

sportdienst schenkt ijsschaatspiste 

Finlandia aan alle kinderen die geboren 

zijn in 2004 en die in Wevelgem wonen 

een gratis jaarabonnement ijsschaatsen. 

Dit jaarabonnement is strikt persoonlijk 

en geeft recht op gratis schaatsen 

(= beurt + huur schaatsen) gedurende 

alle publieke schaatsbeurten.

Het abonnement geeft geen recht op 

gratis schaatsen gedurende de week-

dagen van de diverse vakantieperiodes. 

Het abonnement is geldig tot eind 2014.

Gratis zwemabonnement voor  
kinderen geboren in 2008.
Aan Wevelgemse kinderen, geboren 

in 2008 wordt een gratis zwemabon-

nement aangeboden. Dit abonnement 

is strikt persoonlijk. Het is geldig van 1 

september 2014 t.e.m. 30 juni 2015, enkel 

tijdens de publieke openingsuren van 

het zwembad (dus niet geldig tijdens 

het school- of clubzwemmen).

Info gratis abonnementen
• Het abonnement is vanaf 25 augus-

tus te verkrijgen op de sportdienst. 

Pasfoto is vereist.

Week van de sportclubs
In september organiseren de sportdienst 

en de Wevelgemse sportverenigingen 

“De Week van de Wevelgemse Sportclubs”. 

• Deze week vindt plaats van za 13 sep-

tember  t.e.m. zo 21 september 2014. 

• Doel is kinderen, jongeren en volwas-

senen kennis te laten maken met de 

verschillende clubsporten en sport-

clubs van de gemeente. 

• Het is een opendeurweek waar alle 

activiteiten gratis toegankelijk zijn. 

Info week van de sportclubs
• www.wevelgem.be

Ontdek onze nieuwe sport-
reeksen en zwemlessen sep-
tember – december 2014
Vanaf vandaag kan je ons nieuwe aan-

bod voor de sportreeksen ontdekken. 

Ons aanbod voorziet zwemlessen, sport 

voor jongeren en volwassenen, kleuters 

en kinderen van het lager onderwijs, 

50-plussers en personen met lichte tot 

matige beperking.

Info nieuwe sportreeksen
• Volledig aanbod op  

www.wevelgem.be/sport 

• Hiernaast een greep uit het aanbod. »

Aanbod in de kijker:   
‘Sportelen’ in Wevelgem, 
‘50+ in beweging’
Ben je de vijftig voorbij en heb je geen 

zin meer om elke week door weer en 

wind te gaan sporten, om voluit te gaan 

en zo misschien blessures op te lopen? 

Je vindt het niet zo belangrijk of je de 

wedstrijd nu wint of verliest? Maar je 

vindt het wél belangrijk dat je tijdens 

het sporten eens kunt bijkletsen met 

je vrienden? En dat er regelmatig tijd is 

om op adem te komen of een grapje te 

maken? Wel, dan is Sportelen jou op het 

lijf geschreven.

Het Wevelgemse sportelaanbod ontdek 

je hiernaast.   »

Je kan de volledige folder vinden op 

www.wevelgem.be/sport of afhalen bij 

onze sportdienst.

Wielertoeristentocht  

Arrivee Animee 
Zondag 7 september.
4de editie Wielertoeristentocht 

Wevelgem-Roubaix. Van de aankomst-

lijn van Gent-Wevelgem rijd je richting 

de beroemde wielerpiste van Roubaix en 

terug in een prachtig landschap. 

Info
• 7u30 - Parking Zwembad Wevelgem 

• Inschrijven ter plaatse - €2

• tel. 056 43 34 95

• servaas.boucquey@wevelgem.be 

• www.arrivee-velo.eu

• Org.: WTC Bondtrappers Gullegem, 

Osantus Wevelgem, Trappers We-

velgem, Club de cyclotourisme Nord 

Touriste, Gemeente Wevelgem, Ville 

de Roubaix

Sport je blij met het nieuwe sportaanbod!

Info sportdienst:
• tel. 056 43 35 60

• sportdienst@wevelgem.be

• Vanackerestraat 16, Wevelgem



Nr Dag Uur Plaats Niveau Start Prijs Niet op

Nr Dag Uur Plaats Doelgroep Start Prijs Niet tijdens

Nr Dag Uur Plaats Activiteit Start Prijs Niet op

3101 do 19u30-20u30 september 2014 – juni 2015 algemeen 18/09 €80 schoolvakanties

8011 do 19u30-20u30 september – december 2014 algemeen 18/09 €32.50 30/10

7113 ma 14u00-15u00 Sporthal Gullegem Grondgym 01/09 - 27/10

7114 di 14u30-15u30 de Schelp Zumba Gold 02/09 - 28/10 en 11/11

7115 wo 19u00-20u00 Sporthal Vanackerestraat Badminton 03/09 - 29/10

7116 do 14u15-15u15 de Vlaschaard Netbal 11/09 -  30/10

7117 vr 14u00-15u00 Sporthal Moorsele Grondgym 05/09 -  31/10

7118 wo 09u30 – 11u30    Elckerlyc Line dance 10/09 - 29/10

7119 do 09u45 – 11u15    LDC  Het Knooppunt Yoga 11/09 - 30/10

7120 vr 09u30 – 11u30    LDC  Het Knooppunt Line dance 12/09 - 31/10

7502 Di - Lendelede PK Petanque 16/09 €12 -

7503 Wo - Blankenberge Sportel Games 01/10 €13 -

7504 Di - Wevelgem
Wandel Mee 
Dag

11/11 €1 -

3501 wo 13u30-14u30 Sporthal Gullegem 1ste kleuter 03/09 €64 schoolvakanties

3502 wo 13u30-14u30 Sporthal Gullegem 2de kleuter 03/09 €64 schoolvakanties

3503 wo 14u30-15u30 Sporthal Gullegem 1ste kleuter 03/09 €64 schoolvakanties

3504 wo 14u30-15u30 Sporthal Gullegem 3de kleuter 03/09 €64 schoolvakanties

3505 wo 15u30-16u30 Sporthal Gullegem
1ste - 4de 
leerjaar 

03/09 €64 schoolvakanties

» Omnisport

» Seniorensportacademie neem deel aan onderstaande activiteiten met een 13-beurtenkaart van € 20 / kaart

NIEUW i.s.m. dienstencentra Elckerlyc, Elckerlycplein 1 in Wevelgem en Het Knooppunt, Gulleheemlaan 20, Gullegem 
(13-beurtenkaart)

» Sporthapjes

» Bewegingsschool van september 2014 tot juni 2015

Personen met een licht tot matige beperking

Kleuters en kinderen van het lager onderwijs

Sportelen: 50+ in beweging Wevelgem

Sport je blij met het nieuwe sportaanbod!
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OCMW vrijwilligers gezocht - doe beroep op onze diensten!Milieu

RUP ‘Groene Slinger  
Moorsele’: plan-MER-plicht

Knotter zoekt boom, 
boom zoekt knotter

Voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Groene Slin-
ger Moorsele’ heeft het college van burgemeester en schepenen een 
screeningsnota ingediend bij de dienst milieueffectrapportage (MER). 

Deze screeningsnota bevat de nodige informatie over het voorgeno-

men plan en onderzoekt wat de milieueffecten van het plan zijn. 

De dienst MER concludeerde dat het voorgenomen plan geen aan-

leiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de 

opmaak van een plan-MER niet nodig is.

De screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op 

de website van de dienst MER: www.mervlaanderen.be en liggen ter 

inzage in het gemeentehuis bij de dienst ruimtelijke ordening en ste-

denbouw, iedere werkdag van 8u30 tot 12u00 en op woensdagnamid-

dag van 14u00 tot 19u00.

Heb je waardevolle, oude knotbomen (wilg, eik, es, els, populier, 
linde,…)? Maar heb je geen tijd, materiaal of goesting om te knot-
ten? Wij zoeken voor jou geschikte knotters!

Aan welke voorwaarden moeten de knotbomen voldoen?
• De knotbomen groeien in het buitengebied d.w.z. op het platteland, 

niet in een dorpskern of in een woonwijk

• De te knotten takken dienen 5 à 6 jaar oud te zijn. M.a.w. er dient 

voldoende brandhout te zijn

Als eigenaar heb je recht op een gemeentelijke knotpremie. Ook wie 

plaats heeft om knotbomen aan te planten mag contact opnemen.

Wil je aan de slag bij de Zuid-West-Vlaamse knotploeg als knotter?
De ZWVL knotploeg bestaat uit provinciaal opgeleide vrijwilligers die 

zich vanaf het najaar 2014 inzetten voor natuur en landschap in ZWVL. 

Zij doen dit in overleg met het provinciebestuur en zijn verzekerd door 

een provinciale verzekeringspolis. We geven je een knotopleiding en 

brengen je in contact met eigenaars van knotbomen die het onder-

houd graag willen uitbesteden. In ruil voor je inzet krijg je het brand-

hout. Het takhout wordt op een afgesproken plaats verzameld. 

Schrijf je in voor de gratis knot-opleiding in het provinciedomein De 

Gavers op 22 november (hele dag). Iedereen is dus meer dan welkom! 

Info 
• Milieudienst, tel. 056 43 39 08, duurzaam@wevelgem.be
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Het computeratelier 
van het LDC

Wie een vervelend computerprobleem heeft, kan terecht in de  
computerateliers van de lokale dienstencentra (LDC) in Wevelgem 
en Gullegem.
Op vaste momenten is er in het cafetaria van het LDC een computer-

specialist die je helpt zoeken naar een oplossing bij ict-problemen. 

Het gaat hier om kleine problemen die iedereen wel eens voorheeft: je 

pc werkt plots veel trager, je krijgt een bestand niet open, je toet-

senbord geeft rare tekencombinaties op het scherm, je printer werkt 

niet meer. Dagdagelijkse dingen die je vertrouwde computergebruik 

hinderen of onmogelijk maken.

Het computeratelier wil geen inzicht of achtergrond bij nieuwe evolu-

ties geven, maar je in een ongedwongen sfeer helpen om je computer 

vlotjes te blijven gebruiken.

Het computeratelier gaat door in het cafetaria. Breng eventueel je 

(opgeladen) laptop, gsm of tablet mee en je wordt geholpen om je 

probleempjes op te lossen.

Info 
Je vindt de computerateliers:

• Elke eerste donderdag van de maand van 14u00 tot 16u00 in LDC 

Elckerlyc

• Elke tweede en vierde maandag van de maand van 14u00 tot 16u00 

in LDC Het Knooppunt

2 Aangepaste woningen 
voor rolstoelgebruikers (Moorsele)

Het OCMW voorziet 2 aangepaste sociale huurwoningen in Moorsele 
(Minister De Taeyelaan) voor rolstoelgebruikers. De woningen zijn 
geschikt voor een alleenstaande of een koppel en vallen binnen de 
sociale huurwetgeving.

Je dient te voldoen aan volgende voorwaarden:

• Het totale gezinsinkomen (referentiejaar 2011) mag niet hoger zijn dan:

• €19.169 voor een alleenstaande zonder personen ten laste

• €20.775 voor een alleenstaande persoon met een handicap

• €28.753 voor anderen, verhoogd met €1.607 per persoon ten 

laste (echtgenoot of echtgenote telt niet mee als ten laste, 

tenzij hij/zij meer dan 66% invalide is)

• Geen woning of bouwgrond in volle eigendom of vruchtgebruik 

hebben in binnen– of buitenland

• Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister

•  Alle gezinsleden ouder dan 18 jaar moeten het bewijs leveren van de 

kennis van het Nederlands of bereid zijn het Nederlands aan te leren

•  Verplichte inburgeraars moeten het inburgeringstraject volgen

•  Rolstoelgebruiker zijn

Voor inschrijving op de wachtlijst: zitdag in het OCMW, Deken Jonck-

heerestraat 9, Wevelgem op dinsdag van 14u00 - 17u30. Indien nodig 

kan deze inschrijving ook aan huis na telefonisch contact.

Info 
• tel. 056 43 56 00 (Caroline Maes/Nele Deman)

OCMW biedt hulp aan rolstoelgebruikers en helpt met computerproblemen
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De Digidokter lost al je 
computerproblemen op!

Op maandelijkse basis zal de bib 

dienst doen als 'ict-helpdesk' 

of computerhulp. Een deskun-

dige ict-medewerker geeft een 

uiteenzetting over recente ict-

trends of nieuwe technologieën 

en aansluitend beantwoordt hij al 

je praktische en concrete vragen. 

De Digidokter kun je één keer 

per maand consulteren in de 

leeshoek van de bibliotheek. 

Elke sessie begint met een korte 

lezing over een bepaald on-

derwerp, zodat de vragen wat 

gekanaliseerd kunnen worden. 

Na de uiteenzetting (10u00-

11u00) volgt een 'spreekuur' 

(11u00-12u00) waarin je je eigen 

pc-vragen kunt stellen. Breng 

hiervoor gerust je eigen laptop, 

smartphone of tablet mee.

Anders dan bij de dokter is het 

niet de bedoeling dat wij jouw 

laptop of computer ter plaatse 

depanneren. De Digidokter 

helpt je wel op weg om de juiste 

diagnose te stellen zodat je het 

probleem zelf kan oplossen en in 

de toekomst soortgelijke proble-

men kan voorkomen. 

Je kan ook vooraf je vragen 

doorsturen via deze link:  

digidokter.vormingplusmzw.be.

Praktisch
Eén sessie kost 3 euro en gaat 

telkens door op de vierde 

zaterdag van de maand, 10u00 - 

12u00, Noodbib Ter Mote (Deken 

Jonckheerestraat 18).

Vooraf inschrijven is noodzakelijk: 

• Aan de balie van de biblio-

theek, telefonisch (056 43 35 

40) of via mail (bibliotheek@

wevelgem.be)

• Via het secretariaat van Vor-

mingplus (www.vormingplus-

mzwe.be of 056 26 06 00)

Je kan je voor elke sessie afzon-

derlijk inschrijven.

Via de Digidokter Facebook pagina 

(www.facebook.com/digidokter) 

blijf je op de hoogte van interes-

sante weetjes, tips en trucs! 

Programma  
Digidokter 2014-2015
Zaterdag 27 september
De beste apps voor je smart-

phone of tablet

Zaterdag 25 oktober 2014
Pc-beveiliging en -onderhoud

Zaterdag 22 november
Kies ik voor een pc, laptop of 

tablet?

Zaterdag 20 december
Facebook, vloek of zegen?

Zaterdag 24 januari
Haal meer uit je browser (Explo-

rer, Firefox, Chrome).

Zaterdag 28 februari
Smartphones: ook een slimme 

keuze voor jou?

Zaterdag 28 maart
Draadloos op het web.

Zaterdag 25 april
Je leven organiseren met online 

tools.

Zaterdag 23 mei
Hoe je online identiteit bewaken?

Zaterdag 27 juni
Gegevens veilig bewaren.

Telkens van 10u00 tot 12u00 in 

Noodbib Ter Mote

Info en inschrijvingen:  

Bibliotheek Wevelgem

DIGIDOKTER
De

Fatsoenlijke, welgemanierde burgers vloeken niet. Tenzij ze aan de pc plaatsnemen, want dan laten ze hun fatsoen toch wel eens varen. Het 

gebrek aan controle en zelfredzaamheid werkt frustrerend en drijft een mens soms tot wanhoop. Hoe kun je geholpen worden zonder dat je 

afhankelijkheid van externe hulp nog vergroot wordt? Maak kennis met 'Digidokter', een initiatief van Bibliotheek Wevelgem en Vormingplus.
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Broodje Bib 
Blijven lezen dankzij de KJV!

De bibliotheek van Wevelgem werkt al vele jaren mee aan de 
Kinder- en Jeugdjury (KJV), de grootste leesclub van Vlaanderen.

Jongens en meisjes die aansluiten bij KJV, lezen elk jaar tien 
nieuwe boeken die speciaal voor hen werden geselecteerd. Als 

echte juryleden komen ze enkele keren per jaar bijeen om samen 

met een volwassen begeleider de boeken die ze hebben gelezen 

te bespreken. In de leesgroepjes gaat het er altijd gezellig aan toe, 

want lezen is leuk! Als alle boeken zijn gelezen, volgt het serieuze 

werk. Dan maken de jonge lezers hun top tien en sturen die door 

naar de Vlaamse KJV. Op het jaarlijkse bekroningsfeest krijgen de 

schrijvers met de meeste stemmen de felbegeerde KJV-trofee.

Praktisch
• Leerkrachten van de derde kleuterklas en het eerste en tweede 

leerjaar kunnen deelnemen met de klas (groep 1 en 2).

• Voor kinderen van het derde tot het zesde leerjaar (groep 3 en 

4) zijn er, telkens op vrijdag, leesgroepjes in de bibliotheek.

• Voor jongeren van het eerste en tweede jaar secundair  
(groep 5) die school lopen in Wevelgem, is er vanaf het school-

jaar 2014-2015 Broodje Bib (over de middag in de bibliotheek).

• Jongeren van het derde en vierde jaar secundair (groep 6) 

kunnen meelezen als postjurylid.

Info en inschrijvingen: in de bibliotheek of mail naar 

conny.vansteenkiste@wevelgem.be

Margaux Saelens is twaalf jaar 

en is al vier jaar lid van de Kinder-

jury. Toen ze in het derde leerjaar 

zat, sloot ze zich aan bij een 

leesgroepje. ‘Ik las toen al heel 

graag en toen we op school een 

folder over de KJV meekregen, 

dacht ik: dat is net iets voor mij!’ 

Sindsdien leest Margaux met 

veel ijver en plezier alle boeken 

van de leeslijst. Ze is dan ook 

erg blij dat de bib vanaf sep-

tember uitpakt met Broodje Bib, 

een KJV-werking voor jongeren 

vanaf 12 jaar. 

Als we haar vragen om in één 

zin reclame te maken voor de 

Kinderjury, houdt ze het bij: ‘KJV 

is superleuk!’. Maar we vuurden 

nog tien andere vragen over haar 

ervaringen met de KJV op haar af.

Wat is het mooiste KJV-boek 
dat je tot nu toe las?
‘De kronieken van Sooi Molen-

wieken’ van Mark Tijsmans.

Welke schrijver of illustrator 
leerde je kennen via de KJV?
Edward Van de Vendel!

Zitten er soms ook boeken die 
je echt niet graag leest?

Eén keer las ik het boek echt niet 

graag. Dat was ‘Donderkat’.

Wat vind je in het algemeen van 
de KJV-boeken?
Het zijn altijd leuke boeken. 

Sommige boeken zou ik zelf niet 

kiezen, maar ik ben altijd blij om 

ze te lezen.

Je leest de boeken niet alleen, je 
komt ook naar de leesgroepjes. 
Wat vind je daar zo leuk aan?
Het is heel leuk om te horen wat 

andere kinderen van de boeken 

vinden. En de begeleider vertelt 

ook wel eens wat meer dan dat 

wat je zelf las.

Gebeurt het dat je mening over 
een boek verandert tijdens zo’n 
bijeenkomst?
Nee, dat is eigenlijk nog nooit 

gebeurd.

Los van de Kinderjury, welke 
boeken lees je het liefst?
De boeken van Marc De Bel! Hij is 

echt wel mijn favoriete schrijver. 

Maar eigenlijk lees ik alle genres 

van boeken graag, behalve infor-

matieve boeken, die lees ik niet.

Heb je al schrijvers in levenden 
lijve ontmoet?
Héél veel! Vooral op het boe-

kenfeest op het einde van het 

werkjaar van de KJV zijn vele 

schrijvers aanwezig. Stefan 

Boonen was vorig jaar uitgeno-

digd in de bib van Wevelgem en 

wij mochten hem interviewen. 

Edward Van de Vendel kwam 

vertellen in onze klas tijdens de 

Jeugdboekenweek.

Jij bent  al een paar keer mee 
geweest naar het boekenfeest 
van de Kinderjury. Wat is daar 
zo leuk aan?
Het boekenfeest is superleuk! 

Je ontmoet er schrijvers en je 

kan handtekeningen vragen. de 

workshops zijn ook leuk en op het 

einde worden de winnaars van de 

Kinderjury in de bloemetjes gezet.

Wie zou je aanraden om lid te 
worden van de Kinderjury?
Alle kinderen die graag lezen! 

Tot vorig jaar waren er alleen 

leesgroepjes voor kinderen van 

de basisschool, maar jongens en 

meisjes die nu naar het Sint-

Pauluscollege gaan of starten in 

de StartbaanXL kunnen voortaan 

deelnemen aan Broodje BIB. Ik 

kom zeker af en ben al reclame 

aan het maken bij mijn vrienden!

“Iedereen naar de KJV!”
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Dit was de jeugdige zomer van 2014!
Ondanks een natte start tijdens de Ketnet-cup werd het toch een  

fantastisch jeugdige zomer vol avontuur en plezier.  

Speelpleinwerkingen Katjeduk en Haasje-over stonden de hele zomer 

paraat met de leukste activiteiten. 

Avontuur was er ook genoeg tijdens de verschillende activiteiten van 

checkta tienerwerking. Voor wie het liever rustig hield werd Checkta 

magazine gelanceerd. Dat magazine, voor en door jongeren uit onze 

gemeente, kon je in alle rust lezen op één of ander terras met hét heb-

beding van deze zomer: de jeugdraad-pet.

Ook in het najaar zitten we niet stil! Tijdens de herfstvakantie is 

speelpleinwerking Haasje-over er terug en sinds dit jaar zijn er ook 

Checkta-activiteiten in september en oktober. 

Stip alvast zondag 23 november aan in je agenda. Dan komt Sinterklaas 

namelijk terug naar onze gemeente.

Meer informatie over ons aanbod kan je terugvinden op:

www.wevelgem.be/jeugd
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Samentuinen
Wil je een plaatsje waar je je eigen groenten 

of fruit kan kweken?

Wil je dit samen doen met je buurtbewoners?

Is een volkstuinparkje of een samentuin-

project iets wat je ziet zitten? 

Vind je ook dat er nood is aan dergelijk 

project in Wevelgem?

Schrijf je dan in voor de werkgroep ‘samen-

tuinen’ tegen eind september.

Info
Mail naar geert.delaere@wevelgem.be of 

telefoneer naar tel. 056 43 34 61.

Een datum om samen te komen wordt dan 

later afgeproken.

(Over)leef 1 week 
met leefloon, van 10 
t.e.m. 17 oktober
In Vlaanderen leven 30.000 mensen met 
een leefloon. Elke dag opnieuw. En dan 
rekenen we de vele verdoken armen niet 
mee. Wat betekent het om te moeten 
rondkomen met een beperkt budget?  
Ga de uitdaging aan en ondervind het zelf 
aan de lijve. 

Zoals vorig jaar zet Vormingplus zijn schou-
ders onder een inleefweek armoede. Wie 
deelneemt gaat akkoord om zeven dagen 
te leven met het weekbudget van een 
persoon in armoede.
Op een startmoment maak je kennis met 
de andere deelnemers. Je kan die week via  
sociale media je ervaringen bijhouden en 
uitwisselen. Een slotmoment na deze week 
bundelt al deze ervaringen. We gaan ook in 
gesprek met mensen die in armoede leven. 

Wil jij als geëngageerde burgers deze uit-
daging aangaan? De campagne loopt over 
heel Vlaanderen; hoe meer deelnemers, hoe 
meer we kunnen helpen.

Info
• CC Wevelgem
• sanne.loncke@wevelgem.be
• tel. 056 43 39 13  

Initiatief in het kader van de 'Dag van 
verzet tegen Armoede' op 17 oktober.

Getuigen Onderweg 
zoekt W.-Vl. Buddy’s
Omdat een ervaringsverhaal meer effect 

heeft dan een vermanende vinger laat Ge-

tuigen Onderweg verkeersgetuigen aan het 

woord in het 5e en 6e secundair. Bedoe-

ling is jongeren aan te sporen tot veiliger 

gedrag in het verkeer. Door de verworven 

en blijvende beperking van de verkeersge-

tuigen is er nood aan een heleboel buddy’s. 

Wat moet je als buddy doen?

• Afspraken maken met de scholen

• Getuigen naar de school en terug naar 

huis brengen 

• De getuige praktisch begeleiden tijdens 

de getuigenis

Voorwaarde is dat je overdag vrij bent en 

dat je de deelneemt aan de voorberei-

dende coaching van de getuige. Buddy’s en 

getuigen krijgen een vergoeding. Nieuwe 

getuigen zijn ook welkom.

Info
• Geert Vandamme, coördinator dagbeste-

ding bij Dienstencentrum Gid(t)s via tel. 

051 23 06 11

• Sofie Hoenkamp, projectcoördinator bij 

vzw Rondpunt via tel. 03 205 74 80 of via 

getuigenonderweg@rondpunt.be

Oproepen
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Cursusaanbod
1. Porseleinhallen, Cultuurpad 1 
Handwerken
Handwerken zit opnieuw in de lift. In deze 

module schotelen we je verschillende tech-

nieken voor die je toepast op hedendaagse 

werkstukken. Daarnaast leer je ook kralen, 

steentjes en parels verwerken in textiel.

• Elke maandag van 08u30 tot 12u00   

• 1 september 2014–22  juni 2015

• €186 (incl. cursus, excl. materialen)

Creatief in de woning
Zin om je woning op te fleuren volgens de 

laatste trends? Wij leren je de nieuwste tech-

nieken aan. We passen ze toe in gebruiks- en 

siervoorwerpen voor in huis en tuin.

• Elke donderdag van 13u10 tot 16u40 

• 4 september 2014 –25 juni 2015

• €186 (incl. cursus, excl. materialen)

2. CC Guldenberg, Acaciastraat 1 
Basisnaaien
In de basismodule leer je de grondbeginselen 

van het naaien. Je maakt kennis met de ver-

schillende basishandelingen en -technieken 

van het stikken, knippen, naaien en strijken 

toegepast in eenvoudige werkstukken.

• Elke dinsdag van 13u15 tot 16u10   

• 2 september 2014 –16 juni 2015

• €148 (incl. handboek t.w.v. €10, excl. ma-

terialen)

Ensemble 

In de module ensemble worden de vaardig-

heden en technieken voor diverse modellen 

aangeleerd met aandacht voor specifieke 

uitvoeringstechnieken zoals een kraag en 

opslag, verschillende zakken, tailleursplit… 

• Elke dinsdag van 13u15 tot 16u10 

• 2 september 2014 –16 juni 2015 

• €140 (incl. cursus, excl. materialen)

Jas – Mantel
In deze module staat de wintermantel, dus 

het werken in zwaardere stoffen, centraal. 

Reeds aangeleerde uitvoeringstechnieken 

worden in deze module verder uitgediept. 

• Elke woensdag van 18u30 tot 21u25 

• 3 september 2014 –17 juni 2015 

• €140 (incl. cursus, excl. materialen)

3. Veldstraat 17  i.s.m. CVO 3 Hofsteden
Basisnaaien
Je maakt kennis met de verschillende basis-

handelingen en -technieken van het stikken, 

knippen, naaien en strijken en dit toegepast 

in eenvoudige werkstukken.

• Elke donderdagavond van 18u30 tot 21u25   

• 4 september 2014 – 18 juni 2015

• €148 (incl. handboek t.w.v. €10, excl. ma-

terialen)

Rok - Pantalon
De rok en pantalon staan hier centraal. Je 

leert specifieke uitvoeringstechnieken voor 

de rok en pantalon ondermeer: steekzakken, 

instikken van ritsen voor rok/pantalon, afwer-

ken van tailleband, splitafwerking rok…

• Maandagavond, 1 sept. 2014–15 juni 2015

•  Dinsdagavond, 2 sept. 2014–16 juni 2015

•  Woensdagavond, 3 sept. 2014–17 juni 2015

• Telkens van 18u30 tot 21u25

• €140 (incl. cursus, excl. materialen)

Vrije tijd
Kies je voor gemakkelijke, onderhoudsvrien-

delijke kledij met een comfortabele pasvorm, 

die zowel gekleed, sportief als casual is, dan 

is deze module geschikt voor jou. Je leert 

rekbare en gedessineerde stoffen verwerken 

en allerlei sluitingen afwerken.

• Elke maandagavond van 18u30 tot 21u25   

• 01 september 2014 –15 juni 2015

• €140 (incl. cursus, excl. materialen)

Info
CVO VIVA West-Vlaanderen

Pathoekeweg 34 bus 8, 8000 Brugge

tel./fax 050 33 19 60

info@cvoviva-wvl.be | www.cvoviva-wvl.be

Woord & Muziek
Spreken, zingen, musiceren of acteren…

Dat en nog veel meer kun je bij ons leren op 

maat van ieders kunnen. Wij bieden je een 

podium om je talenten bot te vieren.

Inschrijvingsdagen
• Ma 1 september van 16u00 tot 19u30 

Menen, Lauwe, Wervik, Wevelgem en 

Moorsele

• Di 2 september van 16u00 tot 19u30 

Menen, Geluwe en Wevelgem

• Wo 3 september van 14u00 tot 19u30 

Menen, Lauwe, Wervik en Geluwe (vanaf 

16u30) en Wevelgem en Moorsele (tot 16u00)

• Do 4 september van 16u00 tot 19u30 

Menen - Wevelgem

• Daarna nog inschrijven tot  19 september 

tijdens openingsuren.

 
Info
• http://www.wevelgem.be/leren/kunston-

derwijs/muziek-en-woord 

KASK 
Atelier Plastische Kunsten  
Inschrijven kan vanaf de derde kleuterklas. 

Er is mogelijkheid in de basisjaren - voor jon-

geren 12-13 jarigen - vanaf 14 jaar is er strip-

tekenen, video en animatiefilm, keramiek, 

waarnemingstekenen en schilderen. Voor de 

volwassenen is er het atelier keramiek,  

modeltekenen en tekenen en schilderen.

Info
• www.wevelgem.be/leren/kunstonderwijs/

beeldende-kunstenInfo  

bij Frank Demeulemeester

• atelierplastischekunsten@wevelgem.be

• tel. 056 41 97 19 (tijdens de lesuren)

• gsm 0495 24 52 60

CVO VIVA West-Vlaanderen in Wevelgem SAMW
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Info- en debatavond!
Uitnodiging info- en debatavond rond 
mobiliteitsbarrières . Tijdens de zomer-
maanden werd een enquête georganiseerd 
van het project ‘Kink in de Link’ in een 
geselecteerd gebied dat delen bestrijkt 
van Wevelgem, Kortrijk en Menen. De 
verenigingen TreinTramBus, Trage Wegen, 
Grote Routepaden en Fietsersbond wilden 
aan de hand van deze enquête de barrières 
in kaart brengen die veroorzaakt worden 
door spoorwegen, waterwegen, grote 

steenwegen, snelwegen, enzovoort. 
Uit de verkregen informatie werden de be-
langrijkste knelpunten geselecteerd. Met 
de betrokken partijen en de inwoners van 
Wevelgem, Kortrijk en Menen willen we nu 
zoeken naar mogelijke oplossingen. 

De resultaten van het project worden voor-
gesteld op dinsdag 2 september om 19u00 
in CC Guldenberg. Alle geïnteresseerden 
zijn van harte welkom op deze info- en de-

batavond! Dit vormt een unieke gelegen-
heid om mee te werken aan de verbetering 
van een duurzaam netwerk voor zachte 
weggebruikers in de regio Kortrijk – We-
velgem – Menen. 
Info
•  www.kinkindelink.be
• evelien.marlier@treintrambus.be
• tel. 09 223 86 12

Lichaam en geest
Zo 21 september
Fruitproefnamiddag
Velt Wevelgem-Menen

Op zondag 21 september van 14 tot 18 uur 

organiseert Velt Wevelgem-Menen een 

fruitproefnamiddag. Dit evenement vindt 

plaats in het NEC De Rand (Bergelen).

Je kan ook genieten van een stukje zelfge-

bakken fruittaart met koffie of een ander 

drankje. Iedereen welkom.

 Di 23 september
Suikerzoet! Een voordracht 
over gezond leven gebracht 
door Guy Duboccage i.s.m. 
FoodSteps®
Steeds meer mensen krijgen te horen dat ze 

diabetes hebben. Vaak is dit even schrik-

ken. Voor hen wordt voeding, beweging en 

medicatie van levensbelang. Over diabetes 

doen echter veel misverstanden de ronde. 

Guy Duboccage (educator) brengt een 

interactieve voordracht waarin een aantal 

zaken worden uitgeklaard: wat is diabetes, 

wie kan het krijgen, welke zijn de sympto-

men en wat speelt een rol in de behande-

ling,… Dit belooft een boeiende en leerrijke 

namiddag te worden!

Info
• 14u00 -16u00

• LDC Elckerlyc

• €3 (incl. koffie en versnapering)

• Inschrijven vóór 18 september aan het 

onthaal van Elckerlyc

Woe 24 september
Fruitproefnamiddag
Velt Wevelgem-Menen

Vertelnamiddag van bloesem tot rijp

Info
• 14u00 tot 16u30

• LDC Elckerlyc

• €4 (incl. proeven van fruit)

• Inschrijven vóór 19 september aan het 

onthaal van Elckerlyc

Ma 6 oktober
Ma 13 oktober
Ma 3 november
Ma 24 november 
Ma 1 december
Als je niet meer weet dat je 
vergeet. Een cursus over de-
mentie.
Wat is dementie? Bij wie of waar vind ik 

begeleiding en ondersteuning? Dit zijn vra-

gen waarop een cursus voor familieleden of 

kennissen van personen met dementie een 

antwoord geeft.

Wanneer je verneemt dat één van je naasten 

dementie heeft, dan komen allerlei vragen 

naar boven zoals: hoe stel je vast dat een 

persoon dementie heeft?  

Deze cursus wil partners, familieleden 

of naastbetrokkenen van personen met 

dementie in de thuiszorg samenbrengen en 

ondersteunen.

Er zijn 5 samenkomsten waarbij informatie 

en ontmoeting centraal staan. De samen-

komsten gaan door op volgende maanda-

gen: 6 en 13 oktober, 3 en 24 november en  

1 december telkens van 14u00 tot 16u00. 

Info
• Dienstencentrum Het Knooppunt,  

Gulleheemlaan 20, 8560 Gullegem. 

• Ziekenzorg CM vzw Mantelzorg in  

samenwerking met het Expertisecentrum 

Dementie Sophia Kortrijk en LDC Het 

Knooppunt. 

• Kostprijs voor de 5 samenkomsten: €20  

(drankje + info map inbegrepen). Ter 

plaatse te betalen. Liefst vooraf inschrijven.

 

Voor extra info en/of inschrijving:

• Ziekenzorg CM vzw Mantelzorg tel. 051 26 

53 66 mantelzorg.zzwv@cm.be

•  Expertisecentrum Sophia tel. 056 32 10 75  

sophia@dementie.be

•  LDC Het Knooppunt tel. 056 43 20 80  

hetknooppunt@ocmwwevelgem.be.
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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.

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

@

@@seelseynhaeve @thuysent

@digitolic @kjellvhw

@cherrybomb_1992 @cherrybomb_1992

@vi4ginie


