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Spreekt je aan
WEVElGEM

September bruist van 
de activiteiten in onze gemeente
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INHOUD

GEMEENTERAAD
Hierbij vind je een selectie uit de voorbije gemeenteraad. De volledige verslagen van de openbare zitting vind je terug op 
www.wevelgem.be/verslaggemeenteraad. Je kan deze ook inkijken in het gemeentehuis van elke deelgemeente en in 
de bibliotheek en haar filialen. Het openbaar gedeelte van de gemeenteraad kan je bijwonen. De volgende zitting vindt 
plaats op vrijdag 13 september 2013 om 18u30 in de raadzaal van het ‘Oud Gemeentehuis’ (Grote Markt 26).

Tortelduifjes kunnen vanaf 2014 in het huwelijksbootje treden in 
de goederenloods nabij het station.  
Het gebouw werd in 2005 gekocht door onze gemeente en deze 
zomer werd gestart met de restauratiewerken. De loods wordt vol-
ledig gerenoveerd: herstelling daken, muren, vloeren, schrijnwerk, 
…. Er wordt isolatie aangebracht in het dak en de vloer en de nodige 
technische installaties worden voorzien om het gebouw bruikbaar te 
maken. Er wordt verwarming aangelegd en de elektrische installatie 
wordt volledig vernieuwd.

Er wordt een plateaulift voorzien zodat het gebouw voor iedereen 
vlot toegankelijk wordt. 

De loods zal in de toekomst in de eerste plaats dienen voor huwelij-
ken gezien de dichte parkeermogelijkheid en de vlotte toegankelijk-
heid. Occasioneel zal de loods gebruikt worden als receptieruimte en 
voor meetings met middelgrote groepen.

Creatie kunstwerk ereperk Burgerslachtoffers.
De Wevelgemse gemeenteraad beslist om via onderhandelingspro-
cedure zonder voorafgaande bekendmaking gesprekken te starten 
met de Oostendse kunstenares Linda Molleman die atelier houdt in 
Oedelem. 

De opdracht omvat het realiseren van een werk op het nieuw aan-
gelegde ereperk op de Wevelgemse begraafplaats Menenstraat. Het 
werk moet een eerbetoon zijn aan alle slachtoffers van de oorlog, 
niet alleen de oudstrijders of de burgerslachtoffers maar iedereen 
aan wie de oorlog schade toebracht. 

Onderhouds- en herstellingswerken diverse wegen 2013

In de gemeenteraad van 12 april 2013 werden een aantal onder-
houds en herstellingswerken goedgekeurd.

De werken beginnen op 9 september en de uitvoeringstermijn be-
draagt 40 werkdagen. De werken worden uitegvoerd door aannemer 
De Vriese uit Lichtervelde.

De werken worden uitgevoerd in:
Bergelen, Bissegemstraat 61, Brouwerijstraat (16-18, 26, 137), Burge-
meester Pareitlaan, C.Gezellestraat/Secr.Vanmarckelaan, Dadizeles-
traat (kant Wittemolenstraat), Dreef Ter Winkel (38 + pijpekoppen), 
Ezelstraat/Wijnbergstraat, Ezelstraat (tussen Roeselarestraat en Vre-
destraat), Heulestraat 50/ Ter Elst, Hoge Kouter (67 en 29), Hondscho-
testraat 122, Kapellestraat, Kloosterbosstraat 26, Moraviestraat 16, 
Normandiëstraat (170, 178, 180, 245), Olmenlaan, Oude Ieperstraat, 
Parkstraat 20, Pijpestraat (20, 28), Plaatsweg, Reutelstraat (27, 31, 76), 
Rootbeekstraat, Sportstraat groenzone + ingang sportcentrum, Ter 
Poperen Weg (kant Vrijstraat), Vredestraat 30

Verkeershinder
Wielerwedstrijden september
· 21 september 2013, Tijdrit voor wielertoeristen, Moorsele, 15 mei 
2013. Opgelet! aanvraag van 15u00 tot 18u00. 
· 14 september 2013, Inwoners van Gullegem, zonder contract bij de 
BWB, Gullegem, 26 juni 2013 
· 17 september 2013, Elite zonder contract en beloften, Gullegem 
14 augustus 2013

06 Autovrije zondag en Velomundo
 Zondag 22 september 05 Arrivee Animee

 Amusement in het teken van de koers
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Elk eentje telt mee
Vervolgtraject Inspraak en participatie

Aan het begin van elke nieuwe legislatuur staat een plannings-
jaar op de agenda. Dan nemen we de tijd om onze toekomstplan-
nen te bepalen en vast te leggen in een nieuw beleidsplan.

Wij willen iedereen de kans geven om zijn mening te formuleren. Ook 
jij! Daarom gooien wij onze netten uit. Op verschillende evenementen 
in onze gemeente kan je ons alvast terugvinden met ons Eendjes-
kraam. Geef je mening over verschillende doelstellingen binnen onze 
verschillende beleidsdomeinen. Bovendien krijg je er een gloednieuw 
gadget van onze gemeente bovenop!

Je kan ons vinden op
· 8 september Open Monumentendag: thema welzijn
· 14-15 september Braderie Wevelgem: thema mobiliteit, toekomst 
centrum en economie
· 14-15 september Gullegem Kermis: thema sport en jeugd

Kan je niet aanwezig zijn op een bepaald evenement, maar wil je toch 
graag je mening geven? Geen probleem! Na elk evenement kan je 
de poll invullen op de facebookpagina van onze gemeente. Surf naar 
www.facebook.com/wevelgem8560 en wordt fan.

Wij zetten er eentje in ons praatcafé!
Leg je ei over ons beleid

Altijd graag je mening willen geven over het jeugdbeleid? Heb jij wel 
praktische ideeën rond mobiliteit? Barst je van de inspiratie rond cul-
tuur? Dan is het hoog tijd om één van onze praatcafés bij te wonen.  
Tijdens deze momenten kan je helpen nadenken over verschillende 
beleidsdomeinen. 

Jeugd op 7/9 om 10u30 in de Jc Ten Goudberge 
Sport op 9/9 om 19u30 in de cafetaria van CC Guldenberg 
Bibliotheek en Cultuur op 17/9 om 19u30 in de cafetaria 
van CC Guldenberg 
Mobiliteit op 24/9 om 19u30 in de cafetaria van CC Guldenberg 

15 De Slimste Gemeente
 Opnieuw op zoek naar slimme bollen11 Middenkatern Cultuurcentrum

 Overzicht seizoensaanbod
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Theater Lokaal is een ontmoetingsavond met het lokale theater. Het 
publiek maakt kennis met onze plaatselijke toneelverenigingen. In 
kleine groepen en samen met een gids wandelen de toeschouwers 
van locatie naar locatie. De inhoud van elke toneelopvoering houdt 
verband met de locatie. Alle taferelen houden ook onderling verband 
met elkaar. Dit jaar spelen zes lokale groepen mee: 

Meer info
Het publiek verzamelt tussen 18u00 en 18u45 aan het voetbalter-
rein van FC Gullegem. Aan de infobalie kan het ticket omgeruild 
worden voor een groepstoewijzing en programmaboekje. Onder 
begeleiding van een gids wandelt het publiek van locatie naar locatie. 

De wandeling start stipt om 19u00. Het einde is voorzien omstreeks 
22u15 aan het Gullegemse voetbalstadion.

De voorstellingen worden gespeeld in binnenruimtes. Bij slecht of 
regenachtig weer voorzie je best een eigen paraplu of regenjas voor 
de verplaatsingen. 

Tickets
Toegangskaarten zijn te koop én af te halen via cultuurcentrum 
Guldenberg, Acaciastraat 1, Wevelgem (tel. 056 433 495). Tickets in 
voorverkoop kosten drie euro per stuk, de avond zelf betaal je vijf 
euro. De toegangsprijs bevat een gratis drankje na de wandeling. 

Theater Lokaal is een initiatief van het gemeentebestuur en de cultu-
rele raad Wevelgem. In samenwerking met de lokale toneelverenigin-
gen. De teksten zijn geschreven door Pol Anrys. Eddy Roose staat in 
voor de algemene regie.

THeATer 
LOkAAL
komt te laat
Op zaterdag 7 september is er de 9de 
editie van Theater Lokaal, een theaterwande-
ling. Dit jaar is Gullegem gastgemeente. Op 
zes locaties in het centrum van de gemeente 
speelt een lokale toneelgroep een kort stuk 
toneel. Elk theaterstuk brengt een levensfase 
van Bram, het centrale personage dat steeds 
te laat komt. 

Toneelvereniging Locatie Toneelstuk

WAT Op Scene Vrije Kleuterschool Verliefd

Pogen Burleske Trouw

Gregoriusgilde FC Gullegem Kampioen

De Lustige Slijters Grootmoeders Koffie Gevaar

’t Neerdak Gemeentelijk depot Pensioen

Hoger op Wzc ’t Gulle Heem Rustoord

Wandel mee !
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Voor we de zomer de�nitief vaarwel 
zeggen, steken we de tweede week van 
september nog een serieus tandje bij. 
Arrivee Animee verovert het centrum van 
Wevelgem! Met tal van activiteiten rond de 
�ets halen we de banden met de vrienden 
uit Roubaix aan. Bekijk het volledige 
programma van Arrivee op: 
www.arrivee-velo.be of ‘like’ onze 
facebookpagina Arrivee.

Villa Veranda van za. 7 tot zo. 15 september
Op de Grote Markt van Wevelgem torent een mysterieuze glazen box 
hoog boven het voorbijrazende verkeer uit. Een schitterend platform 
voor iedereen die wat te tonen heeft aan z’n medeburgers. En 
helemaal gratis! Verwacht je aan DJ-sets, dansshows, kerstfeestjes, en 
talenten allerhande... Wil je weten wat er dagelijks gebeurt in de 
Glazen villa? Neem dan een kijkje op www.arrivee-velo-eu.

Heb je zelf nog een last-minute idee? 
Mail naar servaas.boucquey@wevelgem.be

Radio Roubaix van wo. 11 tot za. 15 september
Wevelgem maakt live-radio op 92.2 FM! 
Geef een flinke draai aan je radioknop en luister mee naar een bonte 
verzameling radioprogramma’s van en voor de Wevelgemnaar. 
Prachtige plaatjes, dolgedraaide presentatoren en liveoptredens van 
plaatselijke helden. 

Het zendschema vind je op www.arrivee-velo.eu.

Arrivee Cinema op za. 14 september 

Drive-in cinema op de aankomstlijn van Gent-Wevelgem. We draaien 
‘Rien à déclarer’, een Frans-Belgische komedie met Benoît 
Poelvoorde. Met leuke 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 die door de drie deelgemeenten trekt.

Praktisch:
vertrek om 19u00 aan de sporthal van Moorsele
start film in Wevelgem: tussen 20u30 en 21u00
Inschrijven: cultuurcentrum@wevelgem.be of tel. 056 433 495
Prijs: € 10 per wagen

Village Arrivee  op zondag 15 september
Ambiance op de Braderie met livemuziek, animatie en gezelligheid. 
We kruipen dit jaar helemaal in het hart van de braderie met het 
podium vlak naast de kerk. Er is doorlopend eigenzinnige animatie in 
het teken van de fiets en de geur van pastis hangt in de lucht!
 
11u00 - 12u00 jeugdharmonie C-Barré
12u30 - 13u30  Seppe & Jean-Marie: authentieke bal musette 
14u30 - 15u30  De Planken: popgroep voor de kinderen
16u15 - 17u15  Thinsleave: stevige rockcovers 
18u00 - 19u30  Eddy et les Vedettes: Frans chanson op geheel
  eigen wijze

Kinderfietsenstoet: Iedereen tussen 3 en 12 jaar kan zijn of haar fiets 
decoreren tot een uniek pareltje! Daarmee doen we een feestelijke 
optocht van een klein uurtje door de braderie. De mooiste fiets krijgt 
een leuke prijs. Afspraak om 13u30 op de speelplaats van de 
Gemeentelijke Basisschool, Hoogstraat 10, Wevelgem.

PROGRAMMA
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Een straat zonder auto’s is 
geen dode straat, integendeel! 
Er komt ruimte vrij om te spe-
len, te sporten, gezellig na te 
praten. Dit willen we bewijzen 
op zondag 22 september.

Het centrum van Gullegem 
wordt volledig afgesloten 
voor gemotoriseerd verkeer 
vanaf de middag. (Bankstraat, 
Poststraat, Nekkerplas, St.-
Amandusdreef, Peperstraat, 
Dorpsplein)

Vanaf 14u00 tot 18u00 kan 
je er terecht voor een mid-
dagvullend programma met 
standjes, animatie, allerhande 
nuttige info rond alternatieve 
vervoermiddelen,… De centrale  
ontmoetingsplaats is de parking 
van de Peperstraat, waar ook de 
inschrijvingen van de fietstocht 
‘Velomundo’ gebeuren (zie 
hiernaast).
Heb je altijd als eens willen 
fietsen, wandelen of skaten mid-
den op de weg? Dan is dit het 
uitgelezen moment!

Wat is er te doen
1. W’evilghem fixed en Mobiel 
    stellen hun werking voor.
2. Demostanden elektrische 
    fietsen.
3. Infostand De Lijn.
4. Gratis fietsen labelen.
5. Infostand met alle wandel- en 
   fietsroutes van Wevelgem en 
   trage wegenkaart.
6. Invulling van lege parkeer
    plaatsen door allerhande 

    initiatieven, van kunstwerkjes, 
    tot demo’s van verschillende 
    verenigingen,….
7. Openluchtschaakspel.
8. Startpunt fietstocht 
    ‘Velomundo’.

Speciaal voor de kinderen 
9. Kijk ik leer fietsen! In de voor-
    middag kunnen kinderen in 3 
    uur leren zonder steunwieltjes 

fietsen. (parking Peperstraat). 
Inschrijven hiervoor kan via 
de sportdienst, 
tel. 056 433 560.

10. Skatepark op straat.
11. Zeepkistenrace voor de 

allerkleinsten (van oude 
kasten werden zeepkisten 
gemaakt waarin de kinderen 
kunnen worden rondgetoerd).

12. Gekke fietsenparcours.

Je kan een (h)eerlijk drankje 
drinken op de parking voor 
Oxfam wereldwinkel. Ook de 
plaatselijke cafés zetten hun 
deuren open.

Opgelet: De straten zijn ver-
keersvrij van 12u00 tot 20u00.

AuTOVriJe 
zOnDAG 
in het centrum 
van Gullegem

Ter gelegenheid van deze 
autovrije zondag roepen 
we iedereen op om de lege 
parkeerplaatsen op parkings 
of in de autovrije straten in 
te vullen. Iedereen kan een 
plaatsje opeisen. 

Wou je altijd al eens je 
schilderwerkjes aan iedereen 
tonen? Een barbecue organi-
seren met vrienden op straat?  
Je vereniging voorstellen? 
Een kookdemo geven van je 
lievelingsgerechtje? Een stukje 
muziek brengen? Dit is je kans.

De plaatsen zijn 5 x 5 m of 
3 x 6 m groot. 

Er kunnen eventueel 2 naast 
elkaar gelegen plaatsen ge-
claimd worden.
Alles is bespreekbaar. 

Meer info
duurzaam@wevelgem.be 
tel. 056 433 908
Alle voorstellen moeten onher-
roepelijk binnen te zijn tegen 
8 september.

Kijk ik fiets ! 
22/09/2013
Gullegem – 9u00-12u00
Max. 20 deelnemers
Inschrijven vanaf begin 
september telefonisch of op 
de sportdienst met vermel-
ding van refertenummer 
1502. Deelname: 5 euro
Vooraf inschrijven noodza-
kelijk!

Oproep!
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Programma
Leef je uit op een duurzame fietslus langs trage en landelijke 
wegen tussen Menen en Wevelgem. 
Start in het verkeersvrije centrum van Gullegem (parking Peperstraat) 
waar van alles te beleven valt (zie p.6) OF de Wereldtuin van het Rode 
Kruisopvangcentrum (Poedermagazijnstraat 19 in Menen).
Je ligt een afstand van ± 35 km af en komt op enkele boeiende halte-
plaatsen waar je van een duurzaam hapje en/of drankje genieten. 
Brochure van de fietstocht kan je afhalen bij de startplaatsen.  

Stopplaatsen  
· Verkeersvrij centrum Gullegem (ook startplaats: parking Peperstraat)
· Passief woning Bostoen, Hadewijchplein in Gullegem
· Wereldtuin Rode Kruis Opvangcentrum in Menen (ook startplaats)

· Natuurgebied De Poel in Menen
· Bio-zelfpluk-boerderij ’t Goed ter Heule in Lauwe

uren gidsbeurten in de diverse plaatsen 
· Wereldtuin: 12u45 – 13u15 – 14u00 – 14u45 of vrij
· Natuurpunt (De Poel): 13u30 – 14u15 – 15u00 – 15u45
· ’t Goed ter Heule: 14u45 – 15u30 – 16u15 – 17u00
· Passiefwoning, Hadewijchplein 4-6: vrij toegankelijk van 13u00 - 
18u00

zondag 22 september vanaf 12u30 tot 18u30
Gratis! Schrijf je in vóór 15 september via 
duurzaam@wevelgem.be (tel. 056 43 39 08) of 
duurzaam@menen.be (tel. 056 52 93 92).

Velomundo 22 september, fiets mee de toekomst in!

VeLOMunDO 
Fiets mee de toekomst in!
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GuLLeGeM neem een kijkje naar vroeger en nu
In Gullegem is er een wandelcircuit waarlangs 26 kijkkastjes ge-
plaatst worden tussen 10u00 en 17u00. In de kijkkastjes zie je oude 
foto’s die genomen werden op diezelfde plaats. De wandelaar kijkt 
doorheen een “lens” naar de oude foto en kan meteen vergelijken 
met de huidige toestand. Het geeft een prachtig beeld van de veran-
dering van de Gullegemse dorpskern in de laatste eeuw.

MOOrSeLe bezoek de kerk en het kasteel
Je kan een bezoek brengen aan de kerktoren van de Sint-Marti-
nuskerk. Vijftig jaar geleden bezocht Paul Messely de kerktoren met 
zijn fototoestel in de aanslag en nam foto’s vanuit elk venstertje. Met 
een even scherpe blik en een nog nauwkeuriger toestel nam Ady 
Naeyaert in 2013 nieuwe panoramafoto’s, precies uit dezelfde hoek. 
Tussen 10u45 en 17u00 kan je aan de kerk de foto’s van 1964 en 
van 2013 met elkaar vergelijken, terwijl je wacht op je beurt om de 
torentrap te beklimmen.

Als je de kerk binnenwandelt, kan je het prachtig zilverwerk en de 
acht belichte schilderijen bezichtigen. De kerk blijft na de hoogmis 
open van 10u45 tot 17u00.

De kasteelpoort zwaait die dag voor iedereen open tussen 10u00 en 
17u00. Op het voorplein wordt in een kleine tentoonstelling de ge-
schiedenis van het kasteel verteld en tijdens een wandeling in de tuin 
kan je het kasteel van Moorsele langs alle kanten bewonderen.

WeVeLGeM ontdek de oude smidse Vanmaercke
Bezoek de oude smidse Vanmaercke tussen 10u00 en 17u00. 
Je wordt verwelkomd in de toonzaal van het Huis Vanmaercke, 
Kortrijkstraat 41 in Wevelgem.

In een aanpalende ruimte is er een toelichting over de geschiedenis 
van de smedenfamilie Vanmaercke die sinds 1836 actief is in 
Wevelgem. Via woord en beeld zal je kunnen vaststellen hoe de 
familie Vanmaercke zich in die 177 jaar voortdurend heeft moeten 

OPen MOnuMenTenDAG VLAAnDeren
VierT 25-jarige bestaan
Erfgoedcel Wevelgem viert op zondag 8 september 2013 de 25ste Open Monumentendag 
in de drie deelgemeenten met als thema “Het beste van...”.

©Ludo Vanhove I smidse Vanmaercke ©Magda Vanneste I K. Fabiolastraat Gullgem ©Berno Descherf I kasteel in Moorsele
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aanpassen aan de veranderende tijden. De Vanmaerckes begonnen 
als hoef- en kachelsmeden en zijn geëvolueerd naar werktuigkundigen 
die in het begin van de jaren 1900 tal van machines voor de vlasberei-
dende nijverheid hebben uitgevonden. Vandaag is het een gespeciali-
seerde zaak in kachels, inzethaarden en barbecues.

Daarna kan je een bezoek brengen aan de oude smidse, waar men 
een deskundige uitleg zal geven over de werking van de mechanische 
smidse en van de nog aanwezige machines en werktuigen. Een smid 
zal er demonstreren hoe men ijzer op traditionele wijze smeedde.

-
De jubileumeditie van Open Monumentendag is een organisatie 
van Erfgoedcel Wevelgem i.s.m. enkele lokale verenigingen per 
deelgemeente.

info
T 056 433 483 (Vrije Tijd) 
E omd@wevelgem.be 
W www.wevelgem.be/omd 

6 euro in een azalea steken,  

                        dat brengt op.

Koop een azalea voor 6 euro op 13 | 14 | 15 september

 

Kom op tegen kanker
Een kleine gift, een groot gebaar

Je kan ons vinden
· zaterdag 14/09: op de markt in Gullegem 
· zo-voormiddag 16/09: in het centrum in Gullegem
· vr 14/09 en za 15/09: komen wij in Moorsele en 
Wevelgem naar je toe.

Belangrijk
· Alle medewerkers hebben een herkenningsbadge.
· De azalea’s zijn verpakt in een plastiek hoesje 
waarop de benaming “Kom op tegen Kanker” en 
ook de prijs vermeld staan.
Wil je onze ploeg enthousiaste medewerkers 
vervoegen en wens je enkele uurtjes mee te wer-
ken? Laat het ons zo vlug mogelijk weten.

Meer info
Gullegem: Veerle De Pauw, Kon.Fabiolastraat, 
95, tel. 056 42 50 43, veerle.de.pauw@hotmail.com
Moorsele: Willy Rosseel, Ter Gracht, 52, 
tel. 056 42 09 65, gsm 0498 25 59 91, 
willy.rosseel@telenet.be 
Wevelgem: Chris Loosvelt, Vrijheidstraat, 1 , 
tel. 056 41 78 07, chris.loosvelt@skynet.be 

Ook je financiële bijdrage blijft welkom.
Overschrijven kan op rek 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? Je financiële bijdrage wordt dan 
meegerekend met de totale inbreng van onze 
gemeente. 
Giften vanaf € 40 zijn fiscaal aftrekbaar. 
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brADerie 
WeVeLGeM
43ste editie

ALPrO Leie-
MArATHOn
22 september

Verenigde handelaars Wevelgem centrum vzw
Brugstraat – Grote Markt-  Kortrijkstraat – Lode de Boningestraat –
Roeselarestraat – Lauwestraat.

Een verrassend nieuw en ook gevarieerd programma i.s.m. Arrivée 
Animée en onze gemeente.

Vrijdag 13 tot en met maandag 16 september
Superkoopjes bij de handelaars.

Zondag 15 september: verkeersvrije straten
· 11u00: aanvang van de Rommelmarkt in de Lauwestraat (info: ka-
rel@bijttebier.be) 
· 12u00: aperitiefconcert en optredens M.G.-band en Dance Academy.
· 14u00: kinderanimatie Speelbus, Trucktrein, Zwiermolen, Hindernis-
senpiste, Waterballen, Reuze volksspelen
· 14u00: Arrivee Animee (zie verder op p.5) Een heus wielerdorp met 
Franse accenten, zowel culinair als cultureel, Band, de Kazoom Band 
· 14u00: Podium aan Kerk Presentatie Gerrit Grobben: Jeugdharmonie 
Wevelgem, AS drums, Seppe Vande Walle, Kindercovers (De planken), 
Les Sacasacs(chanson), Eddy et les vedettes, Doorheen alle straten: 
Jong el Fuerte, Streetband de Maxima’s, Stone age Steltenlopers, Iron 
Wings,

Meer info
Kortrijkstraat 42, Wevelgem  gsm 0478 40 40 59
Organisatie: Comité van de braderie i.s.m. gemeente Wevelgem

Op 22 september is er terug de Alpro-Leiemarathon. Een evene-
ment met drie verschillende looponderdelen, voor klein en groot. 
Met de steun van het gemeentebestuur van Wevelgem organi-
seert de vzw Leiemarathon een jogging en een kids run. Beste 
sportievelingen, trek je loopschoenen aan en neem deel aan deze 
unieke sportieve happening. Naast de marathon zelf is er ook de 
Alpro Jogging 5 en 10 km en de Alpro Kids Run. 

Alpro Jogging 5 en 10 km
In navolging van de jogging tijdens vorige marathoneditie, wordt er dit 
keer een competitieve wedstrijd georganiseerd. Weliswaar wordt er 
gemikt op de recreatieve loper/jogger, die eens de sfeer wenst op te 
snuiven van een wedstrijd, en dit in een mooi natuurlijk kader. Voor 
de jogging kan je kiezen tussen een parcours van 5 of 10 km. De wed-
strijden starten om 10u30 in de Lauwestraat. Een prachtige jogging 
voor iedereen door Wevelgem en langs de Leieboorden. Deels op het 
parcours van de Leiemarathon. Deelnemers kunnen zich omkleden en 
douchen in de Porseleinhallen. 

Alpro Kids Run
Om 9u30 start de niet-competitieve kids run voor kinderen vanaf het der-
de kleuter tot het zesde leerjaar op de piste van het Sint-Pauluscollege. 

De meer getrainde lopers kunnen zich meten in de marathon tussen 
Deinze en Wevelgem. 

Start, aankomst, parcours, prijzenpot, deelnamegeld, inschrijvingen, ... 
kortom alle info vind je terug op: www.alproleiemarathon.be.
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DATUM UITVOERDER TITEL GENRE

za. 28/09 V. Gents Volkstoneel Sinatra theater

za. 05/10 Les Truttes Letter be light muziek

za. 12/10 David Galle Overleven in de chaos humor

zo. 13/10 De Waancel Niels familie

wo. 16/10 The Bony King of Nowhere Bartiest cultuurcafé muziek

do. 17/10 Steph Goossens Opgejaagd & Wild matinee

wo. 23/10 W. Borgmans & D. Leue De diepte van het dal theater

za. 26/10 De Schedelgeboorten Veel is mogelijk muziek

wo. 30/10 Scala Black Moon muziek

do. 31/10 Han Solo Han Solo bedankt humor

do. 14/11 Hof van Eede Waar het met de wereld… theater

za. 23/11 Scarlattine The day before the … familie

wo. 27/11 Sherman Bartiest cultuurcafé muziek

vr. 29/11 Joost Van Hyfte Kok humor

za. 14/12 Esmé Bos & Bart Voet Duveltjeskermis (try-out) muziek

za. 21/12 Bart Cannaerts Wanneer gaan we nog… humor

zo. 29/12 Radio Oorwoud Radio Oorwoud familie

DATUM UITVOERDER TITEL GENRE

vr. 10/01 De Beenhouwerij Bioritme muziek

za. 18/01 Jeroen Leenders Geen idee humor

za. 25/01 Van Gucht & Van der Elst Met de ogen dicht theater

wo. 29/01 Lucas Van den Eynde e.a. Kleinkunsteiland muziek

vr. 31/01 Twijfel vzw Costa Blanca theater

vr. 07/02 Duett Complett Grandioso circus

za. 08/02 Fabuleus Girls dans

zo. 09/02 Piv Huvluv Speelvogel familie

za. 15/02 Johan Verminnen En avant la muzik! muziek

wo. 19/02 Stoomboot Bartiest cultuurcafé muziek

za. 22/02 Wim Helsen Spijtig! Spijtig! Spijtig! humor

za. 01/03 Judasprodukties Pauline & Paulette musical

wo. 19/03 Walrus Bartiest cultuurcafé muziek

vr. 21/03 Kommil Foo Breken humor

za. 22/03 Kommil Foo Breken humor

ma. 24/03 Koen Crucke Caruso matinee

do. 27/03 De Queeste Odiel theater

za. 29/03 Op Sterk Water Alfa humor

zo. 06/04 I-luna Wolf-hond-kat familie

vr. 11/04 Freddy De Vadder Freddy twijfelt humor

za. 12/04 La Guardia Flamenca Club Flamingo muziek

za. 19/04 Het Kip Becky Shaw theater

vr. 16/05 The Broken Circle Bluegrass Band muziek

za. 17/05 Wennie De Ruyck Het Verbond theater

20142014

20132013

WWW

Naamloos-1   1 15/08/13   22:57
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VORMING

Upcycling

wo. 16/10/2013 van 19u tot 22u in 
Porseleinhallen - Katrijn Verstraeten 
€ 15 + € 5 te betalen aan docent

Tover samen met Katrijn Verstraeten van 
‘Style Me Green’ al jouw rommel om tot 
nieuwe, hippe hebbedingen. Je maakt 
juwelen uit kroonkurken, oude knopen, 
magneten en fietsbanden. Breng zelf 
wat oude knopen, kroonkurken en klein 
speelgoed (puzzelstukken, pionnen, 
boerderijdieren) mee. 

Zingen voor je plezier

ma. 16/09, 23/09, 30/09, 7/10/2013 
van 19u30 tot 22u in OC de Cerf
Katrien Vandekerckhove - € 45

Zing je graag, maar weet je niet hoe er-
aan te beginnen? Dan is deze cursus voor 
jou. Je hoeft geen noten te kunnen lezen 
en ook geen zangervaring te hebben. We 
gaan aan de slag met allerlei liederen uit 
diverse stijlen en genres, zoals folk, musical, 
gospel en evergreens. We zingen in groep.

meebrengen: pen en mapje

Mindfulness

do. 3/10, 10/10, 17/10, 24/10/2013 
van 19u tot 21u30 in OC de Cerf
Ann Deschacht - € 55

Mindfulness is een combinatie van Oos-
terse meditatietechnieken en Westerse 
psychologie. De workshop leert je beter 
om te gaan met stress en rust te vinden. In 
de training werken we met zit- en stapme-
ditatie, yoga en ademhalingsconcentratie.

meebrengen: matje, dekentje en mak-
kelijke kledij

Vervolgcursus gitaar

ma. 14/10, 21/10, 4/11, 18/11, 25/11, 
2/12, 9/12, 16/12 van 19u30 tot 22u 
in OC de Cerf - Jonas Vanhove - € 85

Dit is een vervolgreeks op ‘Gitaar voor be-
ginners’. Je leert op je eigen tempo het in-
strument beter kennen. Aan de hand van 
nieuwe nummers breiden we je akkor-
denkennis uit en we wagen ons ook aan 
intro’s en tussenstukken. Basiservaring 
gitaarspelen is vereist. (i.s.m. WiSPER vzw)

meebrengen: gitaar

Kleur- en stijladvies

wo. 6/11, 13/11 en 20/11/2013 van 
19u tot 22u in OC de Cerf
Monia Vanlancker - € 45

Aan de hand van de kleur van je ogen, 
huidskleur en natuurlijke haarkleur be-
paal je jouw kleurkwaliteiten met een 
kleurenanalyse. Je voert een figuuranaly-
se uit en leert je troeven uit te spelen. Je 
komt meer te weten over het aanbren-
gen van make-up in gepaste kleuren, in 
combinatie met advies voor je kapsel. Je 
komt best zonder make-up naar de les.

Vegetarisch koken

ma. 18/11, 9/12 en 15/01/2013 vanaf 
19u in Porseleinhallen
Kook het voort - € 10 per les

Drie kookavonden in het kader van 
11.11.11 waarbij de vegetarische keu-
ken wordt toegelicht. Neem deel aan 
deze workshop en beloof dat je het ge-
leerde gerecht daarna ook voort kookt. 
Dat is kook het voort. Proeven, genie-
ten en delen. Inschrijven kan per avond. 
(i.s.m. 11.11.11)



13

U dient vooraf in te schrijven 

voor al onze vormingsactiviteiten

tel. 056-433 495

Digidokter: Is gratis software 

wel degelijk?

wo. 20/11/2013 van 19u30 tot 21u30 
in Porseleinhallen
Karl Duc - € 12

Voor elke softwaretoepassing bestaat 
wel een gratis alternatief. Karl Duc, IT-
verantwoordelijke bij Vormingpus, geeft 
je een overzicht. Je kan aan de slag met 
GoogleDocs (kantoor), Thunderbird 
(mail), InfraRecorder (cd’s branden), ... 
Voor software hoef je dus nooit meer 
aan de kassa te passeren!

Sociale media in het gezin

ma. 18 november van 13u45 tot 
15u45 in Buurthuis ’t Gekleurde kot-
je, Wallaysplein 3, Wevelgem
Danny Verlinden -  € 2

De digitale wereld schept massa’s moge-
lijkheden, maar er zijn ook enkele geva-
ren. Hoe ga je om met digitale media in 
huis? Wat is cyberpesten? We wisselen 
ervaringen uit over omgaan met digitale 
media in het gezin. ( i.s.m. CC Wevel-
gem, Gezinsbond en OCMW Wevelgem)

budgetvriendelijk koken

ma. 2 december van 13u30 tot 16u30 
in Porseleinhallen Wevelgem
Berlinda Ovyn - € 17

In tijden van economische crisis is het 
toch haalbaar met een beperkt budget 
leuke, smakelijke en eenvoudige ge-
rechtjes te bereiden. Dit varieert van sei-
zoengroentjes stomen met verscheidene 
vis- en vleesgerechten tot een lekker 
hapje voor bij de koffie. (i.s.m. CC We-
velgem en OCMW Wevelgem)

omgaan met hedendaagse kunst

wo. 4/12 en 11/12 van 19u30 tot 22u 
in Porseleinhallen - David Vergauwen  
€ 24,50 (Amarant-leden € 21) 

Heel wat hedendaagse kunst kan op 
weinig begrip rekenen. Daarom bieden 
we in deze cursus een soort ‘eerste hulp 
bij moderne kunst’ aan. Moet kunst 
mooi zijn? Is kunst meer dan vakkennis? 
Wat is goede kunst? Waar moet men op 
letten? Alles wordt met vele voorbeelden 
aanschouwelijk gemaakt en er is ruimte 
voor debat.

Budgettips voor uw energiefac-

tuur

ma. 9 december van 13u30 om 16u30 
in Porseleinhallen 
Christophe Houttekier - € 10

Je kan echter eenvoudig besparen door 
de leveranciers en hun prijzen goed te 
vergelijken en door bepaalde gedrags-
veranderingen toe te passen. Verwacht 
geen technische uiteenzetting maar wel 
praktische en bruikbare info die een be-
sparing kan opleveren. (i.s.m. CC Wevel-
gem en OCMW Wevelgem)

Examens, hoe help je je kind 

hiermee omgaan?

wo. 27/11/2013 van 19u tot 21u30 
in OC de Cerf
Kristel Vanmaele - € 12

Is je kind is zo angstig dat niets nog wil 
lukken? Vaak heeft je kind ook last van 
vervelende symptomen zoals bevende 
handen, buikpijn, tranen, niet meer 
kunnen slapen, ... Op deze avond wor-
den je instrumenten aangereikt waar-
mee je jouw kind kan helpen om te 
gaan met examenstress.
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DaGUItStap

Gent: StaM en  100 jaar Vooruit

za. 19 oktober 2013 
vertrek om 09u15 op de parking 
zwembad, Vanackerestraat 14, 8560 
Wevelgem - € 36  

We starten de dag in het STAM, het 
gloednieuwe stadsmuseum van Gent. 
In de 14de-eeuwse abdij maak je kennis  
met het verhaal van de stad in een eigen-
tijds, multimediaal circuit. Je vindt er niet 
alleen het geheugen van de stad, maar 
ook een blik op de toekomst. Net voor 
de middag nemen we de boot tot aan 
de Vooruit. Er zijn tal van eetgelegenhe-
den in de buurt, maar je kan ook zelf een 
picknick meenemen. 

Na de lunch worden we door de Voor-
uit gegidst en je komt op plekken waar 
je anders niet bij kan! Onderweg krijg je 
sprekende foto’s te zien en ontdek je ge-
luids- en video-installaties. Ze tonen het 
Vooruit-erfgoed door de bril van verschil-
lende artiesten. 

amsterdam:

Hermitage en Rijksmuseum

za. 21 december 2013  
vertrek om 06u30 op de parking van 
het zwembad, Vanackerestraat 14, 
8560 Wevelgem

In de voormiddag trekken we naar het 
Hermitage voor de tentoonstelling ‘Rus-
sische liefde voor Franse kunst’. Die 
draait rond de ‘Nabis’, een invloedrijke 
groep Franse kunstenaars die zich vooral 
door Gaugin en de impressionisten liet 
inspireren en de nadruk op kleur en 
compositie in de natuur legden.  Je kan 
de tentoonstelling ook overslaan en de 
buurt verkennen. Met de onder andere 
de jodenwijk, het stadhuis, de opera en 
de markt is er meer dan voldoende te 
zien. 

Na de lunch kan je het volledig ver-
nieuwde Rijksmuseum bezoeken. De 
wereldberoemde collectie vertelt het 
verhaal van 800 jaar Nederlandse kunst 
en geschiedenis. Met als kroonjuweel 
Rembrandts ‘Nachtwacht’. We sluiten 
ons bezoek af met een feeërieke boot-
tocht op de Amsterdamse grachten. 
Dankzij het ‘Amsterdam Light Festival’ 
zijn alle bruggen en vele huizen op unie-
ke wijze verlicht. 

prijs
busreis + begeleiding + boottocht: € 55
bezoek aan Rijksmuseum: € 15
bezoek aan Hermitage: € 17,5

Italianen in Limburg

Za. 14 september vertrek om 7u50 op 
de parking zwembad, 
Vanackerestraat 14, 8560
Wevelgem - € 45 (bus, middagmaal 
en ticket mijndepot)

Het Mijndepot in Waterschei, de tuinwij-
ken, terrils en multiculturaliteit zijn sporen 
van een rijk mijnverleden in Limburg. Bar-
tolomeo, Claudio en Mario, Italianen in 
hart en nieren, brengen de geschiedenis 
tot leven met persoonlijke anekdotes en 
straffe verhalen. Ze nemen ons mee op 
sleeptouw door Winterslag, Waterschei 
en Zwartberg. Afronden doen we met een 
koolputtersbier.
10u30-12u15: Wandeling met Sleutelfi-
guur Claudio in Zwartberg  (samenkomst 
in Risstraat 3, Zwartberg)
12u30-13u30: Lunch bij Acli (typische Ita-
liaanse club in het hart van de cité (Rond-
puntlaan 25, 3600 Genk) 
13u45-15u30: Wandeling met Sleutelfi-
guren Barto en Mario in Winterslag (vanaf 
Acli)
15u45-17u30: Bezoek aan het Mijndepot 
+ drankje

I.s.m. Vormingplus, vzw Het Vervolg, 
CC Wevelgem, CC De Steiger & 
CC De Schakel.

Het deelnemersaantal per 

vormingsactiviteit is beperkt. 

Vooraf inschrijven en betalen 

is noodzakelijk. 

Inschrijven kan in CC Wevelgem: 

tel. 056 433 495 

cultuurcentrum@wevelgem.be 
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De SLiMSTe GeMeenTe
keerT TeruG
04 oktober 2013

"Wevelgem gaat opnieuw op zoek naar de 
slimste bollen van de gemeente."

in 2013 pakte Vier uit met de gloednieuwe tv-quiz De Slim-
ste Gemeente, gepresenteerd door Michiel Devlieger. onze 
gemeente zette toen een puike prestatie neer: burgemeester 
Jan Seynhaeve en zijn teamgenoten Dennis en Aline bereikten 
de halve finales.

Volgend jaar komt er alvast een tweede editie van de Slimste Ge-
meente. Kan Wevelgem opnieuw hoge toppen scheren? Zit er deze 
keer een finaleplaats in? Daar kan jij alvast voor zorgen! Wij zijn 
namelijk opnieuw op zoek naar het Slimste duo van onze gemeente 
dat zijn kansen waagt samen met onze burgemeester.

Hoe deelnemen?
Per gemeente mag opnieuw één uitverkoren duo meedingen naar 
deze titel. Dit duo bestaat uit één man en één vrouw, de link tussen 
beide doet er niet toe. Heb jij een slimme partner, collega, buurman- 
of buurvrouw? Wil jij je grijze hersencellen bundelen met die van je 
vriend of vriendin, neef of nicht, tante of nonkel? Wil je je samen met 
je minnaar of minnares aan een slim avontuurtje wagen? Of wil je je 
individueel kandidaat stellen en ons een ideale intellectuele partner 
voor je laten kiezen? Geen probleem.

Doen dan mee aan de gemeentelijke quiz op vrijdag 4 oktober. 
Daar selecteren wij de primussen die het laatste weekend van okto-
ber deelnemen aan de preselectie met andere gemeentes.

De opnames van het programma starten begin 2013. Van dan af is 
het de bedoeling dat de ploeg uitgebreid én aangevoerd wordt door 
de burgemeester van de gemeente.

De winnende gemeente mag zich één jaar lang 'De Slimste gemeente 
van Vlaanderen' noemen, en mag daarbij gebruik maken van alle 
welkomstborden op de invalswegen of de gemeentelijke website. Ze 
krijgen bovendien de mogelijkheid om een door Woestijnvis gemaak-
te promospot uit te zenden in een reclameblok op VIER.

Praktische info
vrijdag 4 oktober
Porseleinhallen, Cultuurpad 1 Wevelgem.
De quiz start om 20u00.
Quizploegen checken in vanaf 19u30 tot 19u50.

Hoe kan je inschrijven?
Schrijf je in voor 30 september 2013.
Elk quizduo bestaat uit 1 man en 1 vrouw.
Leeftijd of de link tussen beide personen doet er niet toe.
Beide personen moeten wel in Wevelgem, Gullegem of Moorsele 
wonen.

Dit jaar kan je je ook individueel inschrijven. Wij stellen dan zelf de 
teams samen aan de hand van de poule van individuele kandidaten. 
Een intellectuele blind-date zeg maar.

E-mail: deslimstegemeente@wevelgem.be
Tel.: 056 433 412

Deelname is gratis.
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Voor wie?
Ben je zorgbehoevend en kan je zelf niet meer instaan voor het on-
derhoud van je woning? Dan kan je, ongeacht je leeftijd of financiële 
situatie, beroep doen op de poetsdienst van het OCMW.

Welke hulp?
Met een professioneel team staan wij in voor het wekelijkse of het 
14-daagse onderhoud van je woning.

Onze medewerkers krijgen op regelmatige basis vorming over de 
professionele schoonmaaktechnieken en het omgaan met klanten in 
een zorgsituatie.

Bij iedere aanvraag komt een maatschappelijk werker bij je langs om 
je hulpvraag te bespreken. Samen met jou organiseert hij/zij de zorg 
op maat die je nodig hebt. Indien je recht hebt op bepaalde premies 
en tegemoetkomingen brengt de maatschappelijk werker de nodige 
papieren hiervoor in orde.

kostprijs
De poetshulp wordt betaald met dienstencheques waarvan de kost-
prijs € 8,50 per uur bedraagt. Aangezien de dienstencheques fiscaal 
aftrekbaar zijn, krijg je 30% van de aankoopprijs terug. Dit komt neer 
op € 2,55 per cheque. 
De maatschappelijk werker doet voor jou het nodige om het werken 
met dienstencheques mogelijk te maken.

Meer info
Dienst Thuiszorg, Deken Jonckheerestraat 9 in Wevelgem
Open iedere werkdag: tel. 056 435 500

LDC Het Knooppunt, Gulleheemlaan 20 in Gullegem
Dinsdag open tussen 11u00 en 12u00 
Donderdag open tussen 15u30 en 16u30

E-mail: thuiszorg@ocmwwevelgem.be
Website: www.ocmwwevelgem.be

THuiSzOrG 
Poetsdienst met dienstencheques

Poetsdienst van het OCMW
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Ontdek onze nieuwe sportreeksen 
voor september – oktober – november – december 2013

Vanaf vandaag kan je ons nieuwe aanbod 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.

Je kan onze folder vinden via www.wevelgem.be/sport of afhalen 
bij onze sportdienst.

Hoe inschrijven?
• Sportdienst, bureel zwembad, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem
• Tel. 056 43 35 60
• www.wevelgem.be/inschrijven

Gratis zwemabonnement voor 
kinderen geboren in 2007
Voorwaarden
Aan Wevelgemse kinderen, geboren in het jaar 2007, wordt een 
gratis zwemabonnement aangeboden. Dit abonnement is strikt 
persoonlijk en is niet cumuleerbaar met een gezinsabonnement. 
Het is geldig van 1 september 2013 t.e.m. 30 juni 2014, enkel tij-
dens de publieke openingsuren van het zwembad (dus niet geldig 
tijdens het school- of clubzwemmen).

Het abonnement is vanaf 30 augustus 2013 verkrijgbaar op de 
sportdienst. Pasfoto is vereist.

SPOrT Je FiT 

Wielertoeristentocht 
Wevelgem-Roubaix
8 september 2013

Vertrek vanuit Wevelgem
100 km: tussen 7u30 en 10u00
60 km: tussen 7u30 en 11u00

inschrijvingen de dag zelf 
Sporthal, Vanackerestraat 16, Wevelgem 

Prijs € 2

Voor het derde jaar op rij organiseren Wevelgem en Roubaix een 
wielertoeristentocht in het kader van het Europees samenwer-
kingsproject Arrivee. Je kan kiezen voor de 60 of de 100 kilometer, 
met respectievelijk 1 of twee bevoorradingen. Van de aankomst 
van Gent-Wevelgem rijd je richting de beroemde wielerpiste van 
Roubaix in een prachtig landschap.

info
servaas.boucquey@wevelgem.be
tel. 056 433 495
www.arrivee-velo.eu

Org. WTC Bondtrappers Gullegem, Osantus Wevelgem, Trappers 
Wevelgem, Véloclub de Roubaix, Gemeente Wevelgem en Ville de 
Roubaix

West-Vlaams kampioenschap
Petanque voor senioren
Dinsdag 24 september 2013 in het sportcentrum in Lendelede

Meer info 
tel. 056 43 35 63
sportdienst@lendelede.be

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 12 en een extra € 13 voor een 
warme maaltijd en één consumptie. Je mag altijd je eigen lunch-
pakket meebrengen.

Je kan het inschrijvingsgeld storten op de rekening van de Ge-
westelijke Sportwerking BE 70 4656 3548 5125 met de vermel-
ding van de volledige naam van de triplette en de naam van de 
kapitein.
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Middagtoezicht(st)
er (m/v) 

Voor de gemeentelijke 
basisschool.

Vanaf 2 september t.e.m. 
20 december 2013 
(schooljaar 2013-2014).

Jouw taak
Je helpt de kinderen bedienen 
en houdt toezicht houden 
tijdens de maaltijd. Je houdt 
ook toezicht op de speel-
plaats.

Wanneer?
Op maandag, dinsdag, don-
derdag en vrijdag van 11u35 
tot 12u55

Selectiegesprekken 
Maandag 9 september 2013 
vanaf 14u00
 
Meer info 
Lynn Geeraert
diensthoofd personeel 
gemeentebestuur Wevelgem 
tel. 056 433 431
lynn.geeraert@wevelgem.be

Vrijwilliger stagi-
airbrandweerman 
(m/v)

Het brandweerkorps van 
de Gemeente Wevelgem 
zoekt vrijwilligers stagiair-
brandweerman. Wil jij hen 
vervoegen? Stuur dan vóór 
15 september 2013 jouw kan-
didatuur schriftelijk naar de 
heer burgemeester, Vanacke-
restraat 16, 8560 Wevelgem.

Aanwervingsvoorwaarden
· Onderdaan zijn van de EU-
lidstaat;
· Minstens 18 jaar oud zijn bij 
het in dienst treden van de 
brandweerdienst;
· Tenminste 1,60 m groot zijn;
· Van goed zedelijk gedrag zijn;
· In orde zijn met de dienst-

plichtwetten;
· Geschikt bevonden zijn inge-
volge een geneeskundig
onderzoek;
· Slagen in de proeven inzake 
lichamelijke geschiktheid, 
zoals vastgesteld;
· Onder de kandidaten die 
de gestelde voorwaarden 
vervullen, wordt voorrang 
verleend aan de houders van 
brevetten, afgeleverd door 
een erkend opleidingscentru-
minzake brandweer.

Elke kandidaat dient de op-
leiding te volgen die daartoe 
wordt georganiseerd.
 
Meer info 
Brandweerarsenaal
tel. 056 42 41 20

VACATureS 
WIj ZOEkEN jE !

Leid(st)er (m/v) 

Haal het speelbeest uit jezelf!

Speelplein Haasje-Over zoekt leiders/leidsters voor de speelplein-
werking in de herfstvakantie (28/10-31/10)

Meer info 
www.haasjeover.be
www.facebook.com/haasjeover
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Lezen 
DOe Je nieT 
ALLeen!

In september begint een nieuw leesjaar 
van de Kinder- en Jeugdjury (KJV).

Lezers vinden het erg fijn om over een 
boek dat ze hebben gelezen te kunnen 
praten met iemand die het ook heeft 
gelezen. Het maakt de leeservaring nog 
rijker en boeiender. Dat is het uitgangs-
punt van een leesclub. 

De leden wisselen leeservaringen met elkaar uit waardoor lezen nog 
prettiger wordt. Een van de leden heeft de bespreking voorbereid en 
modereert het gesprek. Hij/zij stoffeert met recensies uit kranten en 
tijdschriften en verwijst naar terugkerende thema’s in het werk van 
de auteur. Heel vaak leidt de bespreking van een boek naar boeken 
van andere auteurs.

De Wevelgemse Leesclub bestaat al tientallen jaren en iedereen 
kan aansluiten. Er zijn vijf bijeenkomsten per leesjaar (telkens op 
woensdagavond om 19u30). Elke keer wordt één roman bespro-
ken. Deelnemen is gratis en vrijblijvend. De bibliotheek zorgt voor 
voldoende exemplaren van het boek. 

Iedereen is van harte welkom!

Leesbijeenkomsten 2013-2014
Woensdag 9 oktober: De regels van het ciderhuis / John Irving
Woensdag 4 december: De kleur van de sterren / 
                                           Eveline Vanhaverbeke
Woensdag 5 februari: Post Mortem / Peter Terrin
Woensdag 2 april: Het leven van Pi / Yann Martel
Woensdag 4 juni: Het dwaallicht / Willem Elsschot

Meer info
De bibliotheek
tel. 056 433 922
koen.dhaene@wevelgem.be

Deelnemers aan de KJV lezen gedurende het jaar tien uitgekozen 
jeugdboeken. Tijdens bijeenkomsten in de bibliotheek wisselen zij 
hun leeservaringen uit met leeftijdsgenoten. Een volwassen bege-
leider zorgt ervoor dat de jonge lezers op een prettige manier nog 
meer leesplezier in de boeken vinden. 

Op het einde van het leesjaar kiezen de lezers van elke groep hun 
mooiste boek. De auteur die dat boek heeft geschreven, krijgt zijn 
prijs tijdens een groot Kinderboekenfeest. Ook de leden van de 
Wevelgemse KJV reizen naar dit feest.

Jongens en meisjes van het derde tot het zesde leerjaar kunnen aan-
sluiten bij een KJV-leesgroepje (vijf keer per jaar op vrijdagnamiddag).
Wie dat wil, kan de boeken ook gewoon thuis lezen en toch deelne-
men aan de eindstemming en het boekenfeest. De bibliotheek legt 
de boeken voor hen klaar (in de hoofdbibliotheek of in de filialen 
Gullegem en Moorsele).

Ook jongeren van 12 tot 16 jaar kunnen op deze manier lid worden 
van de KJV.

Deelnemen is gratis en iedereen is van harte welkom!

Op vrijdag 27 september (om 16u00 in de vertelhoek van de 
hoofdbib) is er een startmoment. Je kan er alles vernemen over de 
werking van de KJV en alvast je eerste leesboeken meenemen.

Meer info 
De bibliotheek 
tel. 056 433 550 
conny.vansteenkiste@wevelgem.be
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In het kort · Wevelgemnaars klaar voor bollengrasland

Wevelgemnaars klaar 
voor bollengrasland?
Duurzaamheidsambtenaar 
Christine Descheemaeker legt uit

Met deze actie willen wij je aanmoedigen om een deeltje van je 
kortgemaaid gazon om te vormen tot een bollengrasland met 
vroegbloeiende botanische bolgewassen. Waarom?
C.D.: "In de eerste plaats krijg je in de lente een mooi bloementapijt. 
Daarnaast  vermijd je een hoop grasafval in het voorjaar en help je 
de bijtjes aan voedsel. De laatste jaren is de bijenpopulatie enorm 
uitgedund door ziekte en voedseltekort na de winter. Met behulp van 
deze bollenmix kun je van je tuin in het vroege voorjaar een bollenpa-
radijs maken."

Welke bollen zijn dit dan wel?
C.D.: "We hebben gekozen voor vroegbloeiende botanische krokus-
sen en narcissen. Botanische bollen blijven heel dicht bij de originele 
soort. Ze bevatten een open bloem waar de bijen zonder problemen 
nectar en pollen kunnen vinden.

We hebben 2 pakketjes: het eerste bevat gemengd paarse en witte 
krokussen, het tweede gele, klein bloemige narcissen. De bloeiperi-
ode loopt van februari tot maart. Het planten gebeurt in september."

Wat kost zo’n pakketje?
C.D.: "Pakketjes (100 krokussen of 50 narcissen) kan je kopen aan 
de zeer gunstige prijs van 3 euro/stuk, waarmee je 2 m² van je tuin 
kan omvormen tot een bollengraslandje. Dus waarom zou je het niet 
doen?"

Waar te verkrijgen?
C.D.: "Geïnteresseerden kunnen een pakket verkrijgen in de verschil-
lende gemeentehuizen op de dienst burgerzaken. Graag contant 
betalen.

De gemeente is reeds 10-tallen jaren bezig met ecologische groenbe-
heer in de openbare groenzones. We zien daar reeds mooie resul-
taten van op terrein. Als we samen met jou de krachten bundelen, 
dan kunnen we de biodiversiteit in onze gemeente beetje bij beetje 
verhogen. "

Vakantie-
aanbod voor 
kinderen biedt 
extra keuze

Het gemeentelijk vakantie-
aanbod voor kinderen in de 
herfstvakantie wordt licht 
uitgebreid. 

De speelpleinwerking Haas-
je-over biedt de keuze om per 

dag te kiezen uit ofwel een 
sportieve ofwel een culturele 
activiteit. 
Of je kan gewoon blijven spe-
len op de reguliere speelplein-
werking. 

Afhankelijk van welke soort 
activiteit je kiest, betaal je een 
verschillende deelnameprijs.

Zowel voor als na de keu-
zeactiviteit is er opvang en 

begeleiding voorzien via de 
speelpleinwerking. Inschrijven 
vooraf is wel noodzakelijk. Je 
kan inschrijven via de jeugd-
dienst.

Alle praktische info en het aan-
bod keuzeprogramma’s zijn 
terug te vinden in de komende 
Doewa Herfstvakantie. Dit 
magazine biedt per schoolva-
kantie een overzicht van alle 
gemeentelijke vakantie-acti-

viteiten voor kleuter en lager 
onderwijs. Het wordt bedeeld 
in de Wevelgemse scholen via 
het  oudste kind van elke ge-
zin. Je kan ook een exemplaar 
bekomen aan de balie van de 
vrijetijdsdiensten.
_
Info
Jeugddienst
Hanne Deman 
tel. 056 433 909 
haasjeover@wevelgem.be 
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Lessenaanbod Atelier Plastische Kunsten · Nacht van de schlagers, schrijf je nu in! · In het kort

Atelier Plastische Kunsten 2013-2014
Het Atelier voor Plastische Kunsten te Wevelgem biedt voor schooljaar 
2013-2014 opnieuw een sterk lessenaanbod.
Inschrijven kan nog steeds voor volgende lessenreeksen:

info 
Frank Demeulemeester
coördinator Atelier voor Plastische Kunsten
E-mail Demeulemeester.frank@scarlet.be
Tel. 056 42 13 02
GSM 0495 24 52 60

Waar Wie / wat Dag Uur

Wevelgem 3e kleuter woensdag 13u30 – 14u45

3e kleuter woensdag 15u00 – 16u15

Observatie 1 
(12j.-13j.)

vrijdag 18u30 – 21u00

Observatie 2  
(14j.- 15j.)

vrijdag 18u30 – 21u00

Observatie 1 
(12j.-13j.)

zaterdag 9u00 – 11u45

Observatie 2 
(14j.-15j.)

zaterdag 9u00 – 11u45

Striptekenen 
secundair

zaterdag 13u30 – 16u00

Video- en 
animatiefilm

zaterdag 13u30 – 16u00

Figuurtekenen 
volwassenen

woensdag 19u00 – 21u30

Keramiek 
volwassenen

dinsdag 19u00 – 21u30

Keramiek 
volwassenen

vrijdag 19u00 – 21u30

Vrij atelier tekenen 
en schilderen

woensdag 13u30 – 16u00

Vrij atelier tekenen 
en schilderen

woensdag 18u45 – 21u15

Vrij atelier tekenen 
en schilderen

vrijdag 18u45 – 21u15

Vrij atelier tekenen 
en schilderen

zaterdag 9u15 – 11u45

Vrij atelier tekenen 
en schilderen

zaterdag 13u30 – 16u00

Gullegem 3e kleuter zaterdag 10u30 – 11u45

Observatie 
(12j. – 15j.)

vrijdag 18u30 – 21u00

Moorsele 3e kleuter zaterdag 10u30 – 11u45

Schrijf je in voor 
de nacht van de schlagers
Zaterdag 14 december 2013

Op het programma staan toppers als: Willy Sommers, Chris-
toff, Laura Lynn, Bart Kaëll, Peter Koelewijn, 
Swoop, De Romeo’s, Paul Severs, Jo Vally, Yves Segers, 
Jettie Pallettie, Sam Gooris, ...

Programma
De bus vertrekt om:
· 18u15 in Gullegem op het marktplein (Kerkstraat)
· 18u30 op het Sint-Maartensplein in Moorsele 
· 18u45 uur op de parkeerplaats aan het zwembad in 
  Wevelgem (Vanackerestraat). 

Na de optredens vertrekt de bus terug naar de 
deelgemeenten. Wie wil deelnemen aan de afterparty 
gaat best met eigen vervoer.

Kaarten
€ 50 (toegangsticket en busvervoer) 

Inschrijven
Cel welzijn
tel. 056 43 35 27 
welzijn@wevelgem.be

De deelnameprijs kan gestort worden via het rekeningnummer 
BE52068213621309 op naam van de gemeentelijke ouderen-
raad met vermelding van de namen van de deelnemers en de 
opstapplaats.

Het gaat om genummerde, voorbehouden zitplaatsen.
Er zijn slechts 50 plaatsen, snel inschrijven is de boodschap!

inschrijven kan tot en met vrijdag 20 september.
Verkochte kaarten worden in geen enkel geval terugbetaald.

Organisatie: gemeentelijke ouderenraad i.s.m. 
gemeentebestuur
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kalender 
september
2013

@

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

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

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

13-15 
vrijdag - zondag

Jeugdfeesten Gullegem
www.jfgullegem.be

Opnieuw heel wat te beleven in 
het centrum van Gullegem.

8 
zondag

Gezinsfietszoektocht 
& Beenhesp

Volleyteam Gullegem

Inschrijvingen gezinsfietszoektocht 
gebeuren ter plaatse van 9u00 tot 11u00.
Prijs: volwassenen 4 euro, kinderen 3 euro 

(inclusief aperitief of drankje)

Inschrijvingen Beenhesp 
(frikadellen voor de kinderen)

“Aan tafel”: 12u30 – 13u30
Koffie & gebak: vanaf 13u30

Prijsuitreiking: +/- 15u00

Prijs: volwassenen 20 euro (incl. fietszoek-
tocht of 4 drankbonnen), kinderen* 

(* t.e.m. 12 jaar, incl. fietszoektocht of 2 
drankbonnen)

Verplicht om vooraf in te schrijven voor de 
maaltijd en dit uiterlijk tot 2 september. 

Kaarten kan je krijgen bij de leden van VTG of 
door te bellen naar 0473 49 25 85

Jongensschool, Poststraat 20, 8560 Gullegem

1 
zondag

Spinnen en 
insectenwandeling

Begeleide uitstap
Spinnen zijn fascinerende unieke wezens! 

Ze zijn er in alle soorten en maten, met 
en zonder web, lang en kort behaard, 

angstaanjagend en teder… Ontdek deze 
wondere wereld en reken af met de voor-

oordelen over deze bijzondere diertjes. 
Andere insecten doen je opkijken van 
hun kleurenpracht, hun biceps en hun 

vliegkunsten!

van 15u00 tot 17u00 
Provinciedomein Bergelen

Rijksweg z/n, 8560 Gullegem
Gratis 

johan.vandenberghe@west-vlaanderen.be 
gsm 0472 59 24 05

www.west-vlaanderen.be/bergelen
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15 
zondag

Rommelmarkt  
wijk de zwaenebloeme

op Centraal plein op de Blauwbloemstraat 
- iedereen welkom - gratis voor bezoekers, 
Meer info op www.wijkdezwaenebloeme.

tk. Ook standhouders welkom zie ook www.
wijkdezwaenebloeme.tk

Schrijf je nu in!
Meer info: www.wdzw.be

Bezoekers gratis

14 
zaterdag

2e Omertocht
Guldenbergstappers

Volledig nieuw parcours in de mooie vlas-
streek, ideaal voor een mooie

zomerwandeling. Om het uur wordt een fles 
Omer van 75cl verloot onder

al de wandelaars.

Vrije start van 7u30 tot 15u00.
Afstanden 6-12-18 en 24 km.

De 6 km is voorzien voor rolstoelgebruikers 
en kinderwagens.

Inschrijving: leden € 1,10 niet-leden € 1,50. 
Info: gsm 0472 41 13 11

22 
zondag

Alpro Leiemarathon

"Het loopevenement van de Leiestreek!"
Alpro-Kids-run in de Lauwestraat, Alpro-

Jogging van 5 en 10 km, Alpro-Leiemarathon 
42,195 km, van Deinze naar Wevelgem

Meer info
www.alproleiemarathon.be

27 
vrijdag

Opendeurdag 
Vrijwilligerswerk

Familiezorg West-Vlaanderen
www.familiezorg-wvl.be

Vind je het belangrijk dat mensen, jong en 
oud, thuis kunnen (blijven) wonen, ook als ze 
ziek zijn of andere problemen hebben? Wil je 
graag wat ademruimte geven aan partners, 

zonen, dochters… die dag in dag uit thuis zor-
gen voor hun familielid? En heb je er wat vrije 

tijd voor over?

Familiezorg West-Vlaanderen vzw zoekt vrij-
willigers voor de thuiszorg in uw gemeente!

Iets voor jou? Welkom op onze opendeurdag!
Doorlopend van 9 tot 17.30 uur.

Familiezorg West-Vlaanderen vzw
Heilige Geeststraat 11, 8500 Kortrijk

Tel. 056 20 15 48 

15 
zondag

Fietslabellen

Maandag 9 september van 16u00 tot 
18u15 nabij het station van Wevelgem

Woensdag 11 september van 9u00 tot 
12u00 tijdens de markt in Wevelgem

Zondag 15 september van 14u00 tot 
17u00 tijdens de braderie in Wevelgem

Zondag 22 september van 14u00 tot 
17u00 autovrije zondag in de Peperstraat 

in Gullegem

Donderdag 26 september van 9u00 tot 
12u00 in Moorsele op de markt
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MeLDPunT
Meldingen en klachten
   056 433 433
    meldpunt@wevelgem.be@

COnTACTeer Je GeMeenTe
    Gemeentebestuur
    Vanackerestraat 16
    8560 Wevelgem
    056 433 400

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

@

HUISARTSEN 
Centraal oproepnummer    056 40 47 48

TANDARTSEN 
Centraal oproepnummer    090 33 99 69
De tandarts is beschikbaar in het weekend en op feestdagen van 9u00 tot 18u00

pOLITIEZONE GRENSLEIE
Centraal oproepnummer    056 51 01 11

WACHTDienSTen
deelgemeente Wevelgem
ApOTHEkERS

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

Weekend van vrijdag 19u00 tot maandag 19u00

Week van maandag 19u00 tot vrijdag 19u00

deelgemeenten Gullegem en Moorsele

30/08-1/09 ~ Ap. Desmet, Bissegemstraat 38, Gullegem ~ 056 41 15 22
6-8/09 ~ Ap. Tack-Ghesquiere, Papestraat 10, Ledegem ~ 056 50 00 05
13-15/09 ~ Ap. Decoutere, Karrestraat 40, Moorsele ~ 056 41 72 89
20-22/09 ~ Ap. Multipharma, Bankstraat 4, Gullegem ~ 056 41 34 61
27-29/09 ~ Ap. Goethals, Secr. Vanmarckelaan 3, Moorsele ~ 056 41 11 14

2-5/09 ~ Ap. Goethals, Secr. Vanmarckelaan 3, Moorsele ~ 056 41 11 14
9-12/09 ~ Ap. Tack-Ghesquiere, Papestraat 10, Ledegem ~ 056 50 00 05
16/09-19/09~ Ap. Vanderstichele, Rollegemstraat 228, R.-Kapelle ~ 056 50 66 30
23-26/09 ~ Ap. Vander Stichele, K. Fabiolastraat 17, Gullegem ~ 056 41 21 06
30/09-03/10 ~ Ap. Popelier, Gullegemsestraat 21, St.-E.-Winkel ~ 056 50 90 30 

31/08-6/09  ~ Ap. Storme, Wevelgemsestraat 9, Lauwe ~ 056 40 16 52
7-13/09  ~ Ap. Vanweehaeghe, L. De Boningestraat 43, Wevelgem ~ 056 41 20 13  
14-20/09 ~ Ap. Cossey-Houssin, Grote Markt 44-46, Wevelgem ~ 056 41 11 13
21-27/09 ~ Ap. D’Haeyere, Spoorwegstraat 20A, Lauwe ~ 056 41 12 20
28/09-4/10 ~ Ap. Cossey-Houssin, Grote Markt 44-46, Wevelgem ~ 056 41 11 13

Al fan van onze facebookpagina? Volg ons op www.facebook.com/wevelgem8560


