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Wevelgemse Kadobon
Nieuw vanaf september

Op de cover

Nieuwe openingsuren zwembad

Op de cover deze maand Tom Verhulst, het Wevelgemse gezicht

Vanaf 1 september zijn dit de nieuwe openingsuren van het zwembad.

van de UiTPAS, die behalve voor de UiTPAS (zie pag. 8-9) ook het

De publieke douches gaan vanaf dan dicht.

startschot geeft voor de gemeentelijke kadobon (zie pag. 6), het
schooljaar en het sportseizoen.

Openingsuren

Ma..................................................................................................... 6u00 – 8u00
Di en wo........................................................11u45 – 13u00 en 14u00 – 20u00
Do.......................... 11u45 – 13u00 en 16u00 - 17u00 (50+) en 17u00 – 21u00
Vr.................................................................... 11u45 – 13u00 en 15u00 – 20u00
Za......................................................................9u30 – 13u00 en 14u00 – 17u00
Zo......................................................................................................7u30 – 12u00
Openingsuren tijdens schoolvakanties

Ma.................................................................... 9u30 – 13u00 en 14u00 – 18u00
Di en wo......................................................... 9u30 – 13u00 en 14u00 - 20u00
Do..................................................................... 9u30 – 13u00 en 14u00 - 21u00
Vr..................................................................... 9u30 – 13u00 en 14u00 - 20u00
Za...................................................................... 9u30 – 13u00 en 14u00 - 17u00
Zo......................................................................................................7u30 – 12u00
Opmerking: het loket is tot een half uur voor sluitingstijd open. Je mag
zwemmen tot sluitingstijd.
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Activiteitenkalender
September - december

Verkeersveiligere schoolomgevingen
Vanaf 1 oktober

Gemeenteraad 3 juli
Woonprogrammatie

belasten en inbreidingsprojecten aanmoedi-

dit nieuwe reglement dat Noord- en Zuidwerking

De gemeente geeft in de woonprogrammatie

gen. Zo wordt werk gemaakt van de invulling

in een geïntegreerd reglementair kader giet.

een overzicht van de toekomstige woonprojec-

op de sites Stationsomgeving in Wevelgem,

ten. Het is belangrijk dat het bijkomend aan-

Parkzicht in Gullegem en Karrestraat in Moor-

De bestaande financiële ondersteuning van

bod woningen het stijgend aantal huishoudens

sele en kunnen op langere termijn ook de sites

de gemeente wordt uitgebreid. Binnen de

opvangt met aandacht voor jonge gezinnen,

van New Franco Belge en Brille (gedeeltelijk)

Noordsubsidie is de projectsubsidie voor het

sociale huisvesting en senioren. De concrete

een wooninvulling krijgen.

versterken van het draagvlak nieuw. Binnen de

uitwerking van deze projecten gebeurt in overleg met de projectontwikkelaars.

Zuidsubsidie kunnen jongeren tussen 18 en 30
Ook nieuwe projecten krijgen hun plaats.

jaar nu ook centen krijgen voor een inleefreis

Vlaanderen wil het stijgend aantal huis-

naar een ontwikkelingsland. De toegekende

Uit de bevolkingscijfers van Vlaanderen en de

houdens voornamelijk in stedelijk gebied

middelen (max. 500 euro) kunnen enkel

gemeente blijkt dat nog steeds een bijkomend

opvangen en heeft daarom het gebied Klei-

gebruikt worden voor een sensibilisatieproject

aantal woningen nodig is. Het aantal inwo-

ne Molen in Wevelgem en de gronden aan de

na de reis en/of voor het project ter plekke.

ners blijft stabiel, maar het aantal huishoudens

IJzerpoort in Gullegem aangeduid als nieuw te

neemt toe. De gezinsgrootte daalt verder: het

ontwikkelen

aantal koppels met kinderen loopt terug, het

moet bovendien een aantal sociale woningen

aantal alleenstaanden, koppels zonder kinde-

realiseren: 95 koopwoningen en 5 sociale kavels

ren en eenoudergezinnen stijgt. Tot slot is er de

tegen 2020 en 206 huurwoningen tegen 2023.

woongebied.

De

gemeente

Jaarlijks kan er max. 2500 euro toegekend
worden voor toelagen voor inleefreizen.
Het reglement gaat vanaf 1 september in.

toenemende vergrijzing en verzilvering.
Nieuw reglement ontwikkelingssamenwerking
De gemeente wil daarom speculatieve leeg-

Tot nu toe was er geen reglementair kader voor

stand

ondersteuning van de Noordwerking. Vandaar

aanpakken,

onbebouwde

percelen
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Typo opent seizoen
Bram Dobbelaere regisseert
Bram Dobbelaere, geboren en getogen Wevelgemnaar, coacht het gezelschap Deux Sans Trois bij de creatie van hun nieuwe voorstelling
‘Typo’. Deze show opent het podiumseizoen van CC Wevelgem. In een kort interview ontdekken we Brams tocht van zero tot hero in het
circuswereldje in Vlaanderen en zelfs daarbuiten…
Bram, je bent al een heel tijdje met circus

Zie je jezelf in de toekomst meer regisseren

Je regisseert deze voorstelling samen met

bezig. Waar en wanneer precies ben je daar-

én minder spelen of wil je beide blijven com-

danser Randi De Vlieghe. Wat is het verschil

mee begonnen?

bineren?

tussen jullie beiden?

Tijdens mijn studies voor onderwijzer in Brug-

Voorlopig vind ik het fijn te combineren. Mijn

We werken elk vanuit onze eigen achtergrond.

ge, leerde een goede vriend me jongleren met

regisseerwerk komt mijn eigen voorstellin-

Hij vanuit zijn bewegings- en dansachtergrond,

3 ballen, ideaal om tussen het studeren door

gen ten goede en vice versa. Het verschil zit

ik vanuit mijn circuservaring. Ikzelf werk heel

wat te ontspannen. Het duurde niet lang of ik

vooral in de betrokkenheid. Als je iemands an-

erg hard op het ritme van een voorstelling. Een

spendeerde meer tijd aan jongleren dan aan

ders project begeleidt, probeer je ergens een

jongleernummer of acrobatiestuk mag nog zo

studeren. Na mijn opleiding in Brugge ben

zekere afstand te bewaren. Je moet objectief

goed zijn, als het anderhalve seconde te laat

ik dan de pedagogische circusopleiding in

kunnen blijven. Een eigen voorstelling is on-

begint of de overgang ervoor of erna duurt een

Brussel gaan volgen. Dat was het echte begin.

vermijdelijk een stuk persoonlijker.

fractie te lang, is het al om zeep.

Dit leidde uiteindelijk tot de oprichting van

Hoe kwam je in contact met Deux Sans Trois?

Tot slot, waarom moet het publiek zeker ko-

een eigen circusgezelschap met vrienden.

We kennen elkaar van de kleine Vlaamse cir-

men kijken naar de voorstelling ‘Typo’?

Wanneer zette je de stap om ook voorstel-

cuswereld, maar we zijn voor het eerst aan

Omwille van het pretentieloze enthousiasme

lingen te gaan coachen en regisseren?

het praten geraakt na onze voorstelling ‘m²’

van de hele groep, voor de manier waarop ze

De allereerste keer werd ik gecontacteerd door

in Leuven. Toon en Hannah vertelden over

muziek en circus laten klinken en botsen. En

een jongleertrio uit Brussel, jonge gasten uit de

hun eigen project en niet veel later hebben

zeker voor de creatieve en persoonlijke manier

productiegroep van de circusschool. Ik vond het

ze me gecontacteerd. Het is geweldig om

waarop ze jongleren en acrobatie brengen.

bijzonder leuk om doen en heb er enorm veel uit

met hen te werken. Ze zijn bijzonder gemo-

geleerd. De circuswereld is, hoewel heel inter-

tiveerd en gezond ambitieus. Zij creëren al

‘Typo’: za 12 september, 19u00, CC Gul-

nationaal, toch klein. Iedereen kent iedereen, en

het materiaal en dan mag ik daar tijdens de

denberg Wevelgem. Tickets: webshop op

ik kreeg algauw de kans om in andere projecten

repetities wat mee spelen en samen met hen

www.ccwevelgem.be of 056 43 34 95

mee te stappen als coach of regisseur.

experimenteren. Heerlijk.
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Autodelen
Af en toe een (tweede) wagen nodig?
Het concept van autodelen raakt meer en meer ingeburgerd. Bij autodelen maken verschillende personen om beurten gebruik van gezamenlijke auto's. Ook Wevelgem start met een autodeelproject. De gemeente stelt twee wagens uit het eigen wagenpark ter beschikking voor de
inwoners en wil zo ook inzetten op autodelen als vorm van duurzame mobiliteit.
Beide wagens worden overdag (in de werkweek) door de gemeente gebruikt. Je kan de auto’s lenen op werkdagen tussen 19u00 uur en 7u00 en
tijdens het weekend van vrijdagavond 17u00 tot maandagmorgen 7u00. Op die manier worden ze optimaal gebruikt en worden er kosten bespaard.
Het principe van autodelen past dan ook perfect in het beleid van de gemeente rond duurzame mobiliteit. Autodelers maken meer gebruik van het
openbaar vervoer en zachte vervoersmodi. En omdat een gedeelde wagen gemiddeld zorgt voor het verdwijnen van 4 tot 12 wagens, komt in de
gemeente ook meer ruimte vrij. Extra plaats dus voor de aanleg van fietsenstallingen, parken, speeltuinen, ontmoetingsruimten, enz.
Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie?
Kom naar de infosessie op 10 september om 19u30 in de cafetaria van het cultureel centrum, Acaciastraat 1, Wevelgem (inschrijven niet nodig).
Hoe werkt het?
Vanaf 14 september kan je een uitleenovereenkomst laten opstellen bij de dienst milieu in het gemeenteloket.
• Om deel te nemen aan het autodeelsysteem moet je eerst lid worden van Autopia. Hiervoor betaal je 10 euro. (per jaar)
• Je ondertekent de uitleenovereenkomst, betaalt de waarborg van 75 euro en legt je geldig rijbewijs voor. Na de uitleg en demonstratie over het
gebruik van de auto, kan je die reserveren via het online reservatiesysteem of telefonisch op 0492 34 40 50. Alle gezinsleden moeten zich afzonderlijk registreren en het reglement ondertekenen.
• Een rit kost 0,35 euro per km en 1 euro per begonnen uur. (max. 4 euro/dag). Deze prijs is inclusief verzekering, onderhoud, taksen en benzine.
De gemeente laat zich in dit project ondersteunen door Autopia, het Vlaams Netwerk Autodelen. Autopia is hiermee niet aan haar proefstuk toe.
Momenteel ondersteunt ze 350 particuliere autodeelgroepen in heel Vlaanderen, goed voor meer dan 380 gedeelde wagens en 2500 particuliere
autodelers. Staat ook jouw wagen veel meer stil dan je lief is? Autopia helpt je samen met je buurt een wagen te delen.
Meer info: www.wevelgem.be/autodelen, duurzaam@wevelgem.be of 056 43 39 08
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Wevelgemse Kadobon
Vanaf 1 september kan je de Wevelgemse kadobon kopen. Je kan deze bon besteden in de deelnemende handelszaken in Wevelgem, Gullegem
en Moorsele.
Heel wat handelszaken doen al mee en het aantal groeit nog elke dag. De kadobon is te verkrijgen in 2 coupures: € 5 en € 20. Zo kan je makkelijk het
gewenste bedrag samenstellen. Er hoort ook een mooie verpakking bij. Dat maakt van deze kadobon een uitstekend geschenk voor groot en klein.
Je kan de Wevelgemse kadobon kopen in het gemeenteloket en de gemeentehuizen in de deelgemeenten tijdens de gewone openingsuren. Voor
wie nog op het laatste nippertje een kadobon wil kopen, biedt de kadobonautomaat de ideale oplossing. Eind september wordt de automaat geïnstalleerd in de Vanackerestraat aan het gemeenteloket.
De deelnemende handelaars en bijkomende info vind je op www.wevelgemsekadobon.be.
Het project van de gemeente Wevelgem met onder andere de ontwikkeling van een kadobon kreeg de steun van Agentschap Ondernemen in het
kader van de oproep kernversterkende maatregelen.

WEDSTRIJD - WEDSTRIJD - WEDSTRIJD - WEDSTRIJD - WEDSTRIJD - WEDSTRIJD - WEDSTRIJD - WEDSTRIJD - WEDSTRIJD - WEDSTRIJD

Maak een vriend(in)/collega/familielid gelukkig
Om het goede voorbeeld te tonen, schenkt de gemeente de eerste bonnen zelf weg. Schrijf je in en schenk een
bon van 20 euro aan een vriend(in)/collega/familielid en krijg zelf een bon van 5 euro.
Surf naar wevelgemsekadobon.be en vul het wedstrijdformulier in. Vermeld:
		

1. De reden waarom die persoon een Wevelgemse kadobon verdient

		

2. Jouw eigen naam en adres

		

3. De naam en het adres van de persoon die je wil verrassen

Meedoen kan tot en met maandag 21 september om 12u00. De 4 inschrijvingen met de mooiste wens/beste
reden winnen. Naar aanleiding van de braderie zullen op zondag 20 september ook nog heel wat bonnen te
winnen zijn. Je bent welkom op het standje aan de kerk.

Vacatures
Bij de gemeente werken iets voor jou? Solliciteer dan vandaag nog voor één van onderstaande jobs.
Beleidsmedewerker financiële dienst
(voltijds (m/v) – Niveau A1a-A2a – contractueel onbepaalde duur)
Voor deze job kan je nog solliciteren tot en met 23 september. Het schriftelijk examen vindt plaats op
10 oktober.
Administratief medewerker financiële dienst
(voltijds (m/v) – Niveau C– statutair/contractueel onbepaalde duur)
Je kan solliciteren tot en met 16 september. Het schriftelijk examen vindt plaats op 3 oktober.
Administratief medewerker dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en wonen
(voltijds (m/v) – Niveau C– contractueel onbepaalde duur)
Je kan solliciteren tot en met 16 september. Het schriftelijk examen vindt plaats op 3 oktober.
Meer uitleg over bovenstaande functies vind je in de infokrant van juli-augustus, of op
www.wevelgem.be/vacatures of personeelsdienst@wevelgem.be – 056 43 34 30. Opgelet: de schriftelijke proeven vinden plaats in Syntra West, campus Kortrijk, Doorniksesteenweg 220A, 8500 Kortrijk.

Terugblik op een fantastische zomer
Jullie hebben gewerkt en gedanst tijdens Roefel, geravot bij speelpleinwerking Katjeduk en Haasje-over, avonturen beleefd met Checkta- tienerwerking, jullie creatief ontplooid met BAT. Bij deze wil de jeugddienst alle medewerkers, vrijwilligers, zelfstandigen en verenigingen bedanken voor
het engagement tijdens één van deze activiteiten.
Tot op één van de activiteiten dit najaar!
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Een pas voor je vrije tijd
In Zuid-West-Vlaanderen is het onmogelijk je te vervelen in je vrije tijd. In zowat alle gemeenten in de regio kun je concerten en theater- of
filmvoorstellingen bijwonen, een museum bezoeken, deelnemen aan een workshop of allerlei sportactiviteiten beoefenen. Met UiTPAS zuidwest
geniet je voortaan nog meer van dit grote aanbod. Als je deelneemt aan een activiteit kan je punten sparen en die ruilen tegen extra voordelen.
UiTPAS zuidwest staat op naam en is er voor
iedereen vanaf 3 jaar. Je kan de pas gebruiken

umvoorstelling van een cc in de regio
• 1 gratis toegang tot een museum in de regio

in Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke,

Een overzicht van de voordelen vind je op www.
uitinzuidwest.be. De omruilvoordelen kunnen
veranderen naargelang de activiteiten. Hou dus

Kortrijk, Kuurne, Menen, Waregem, Wervik,

Punten sparen

Wevelgem en Zwevegem. Je kan er ook mee

In het gebouw waar de UiTPAS-activiteit

terecht in gemeenten buiten de regio.

plaatsvindt, zal er een UiTPAS-zuil staan waar

UiTPAS met kortingstarief

zeker de website in de gaten.

je je pas kunt scannen of is er iemand met een

Als je denkt tot één van onderstaande cate-

Verkooppunten UiTPAS

mobiele scanner. Je kan bij elke activiteit 1

gorieën te behoren, dan heb je recht op een

Vanaf 14 september kan je je UiTPAS kopen.

punt sparen. Een overzicht van alle activitei-

UiTPAS met kortingstarief en kan je je wenden

Breng je e-ID mee. De pas kost slechts 3 euro

ten vind je op www.uitinzuidwest.be of in de

tot je maatschappelijk werker of tot de sociale

en je krijgt enkele fijne welkomstvoordelen.

infokrant aangeduid met een UiTPAS- logo.

dienst van het OCMW. Je betaalt maar 1 euro

Wevelgem: LDC Elckerlyc, CC Guldenberg,

voor je pas en je krijgt 80% korting bij deel-

Sportdienst, Jeugddienst, OCMW administra-

Omruilvoordelen in Wevelgem

name aan UiTPAS-activiteiten.

tief centrum, Hoofdbibliotheek

Als je genoeg punten gespaard hebt, kan je je

• een inkomen gelijk aan het leefloon

Moorsele: Bibliotheek

punten omruilen in CC Guldenberg, de jeugd-

• in budgetbeheer, budgetbegeleiding, col-

Gullegem: LDC Het Knooppunt, Bibliotheek

dienst, de sportdienst, LDC Elckerlyc en LDC

lectieve schuldbemiddeling

Het Knooppunt. Je kan ze ruilen voor een ticket

• leven met een krap leefgeld

Welkomstvoordelen in de regio

voor een kinderfilm, 3 euro korting in de uit-

• 1 gratis toegang zwembad in de regio

leendienst, een checkta-activiteit een Gaston

Meer Info:

• 1 x 2,5 euro korting op toegangsticket podi-

Rebry-kaart, 3 euro korting bij sportkampen,...

www.wevelgem.be, vrijetijd@wevelgem.be

Tom Verhulst, gezicht UiTPAS
“Deelnemen aan cultuur en sport is het ideale bindmiddel om mensen te leren kennen,” vertelt hij. “Het schenkt me heel veel voldoening om samen
met anderen iets te beleven of te organiseren. Het is goed dat de overheid creativiteit aanmoedigt. Het kan de lichamelijke en geestelijke gezondheid
van de bevolking deugd doen. De Uit-pas kan alleen maar helpen om de beleving en de verrassing nog groter te maken”.
Tom is onderwijzer. Hij is afkomstig uit Roese-

Ook levensgezellin Gudrun en de dochters Siel

tussen niet, want er zijn ook nog petanqueclub

lare, maar woont al vele jaren in Wevelgem. “Ik

en Fien zijn gulzig in hun vrijetijdsbeleving. “Mijn

La Bombe en schaakclub Les Amis du Roi…”

woon hier graag want er gebeurt erg veel. Ik

dochters spelen volleybal en we volgen hun

Toen Tom werd gevraagd of hij als Wevelgemse

ben vaak verwonderd door het ruime aanbod.

prestaties op de voet. Onlangs wonnen ze nog

ambassadeur een van de gezichten van de Uit-

Tegelijk verbaast het me soms dat de opkomst

een prijs bij een leesactie in de bib. Ze gaan naar

pas wilde worden, aarzelde hij geen seconde.

voor bijzondere initiatieven zo laag is”. Niet al-

de jeugdbeweging en volgend jaar willen ze naar

“Ik vind het een ontzettend goed initiatief. Ik

leen de voorstellingen op het podium van het

de techniekacademie. Net als ik zijn ze voortdu-

hoop dat iedereen op het aanbod ingaat en dat

cultuurcentrum, de leesacties van de biblio-

rend op zoek naar spannende avonturen.”

de UiTPAS een uitnodiging kan zijn om actief te

theek of de vaste sportmanifestaties dragen

participeren aan het gevarieerde vrijetijdsaan-

zijn belangstelling weg. “Ik hou erg van gedurf-

Als voorzitter van de Paris-Roubaixvrienden

bod in de regio. Ook wie het om allerlei redenen

de en originele initiatieven. Ik herinner me het

was Tom de voorbije jaren gangmaker van Arri-

moeilijker heeft in de samenleving, moet de

muziekfestival Chanté, de pop-up-activiteiten

vee Animee, het activiteitenprogramma tijdens

kans krijgen om zich te verrijken en te ontspan-

in de bibliotheek tijdens het Teek-project en de

de Wevelgemse braderie. Omdat er dit jaar een

nen. Stiekem hoop ik dat de UiTPAS ook de vele

fietstocht Au Milieu. Ik ben tuk op vernieuwin-

einde kwam aan het Europese project, komt er

organisatoren zal blijven motiveren en prikke-

gen en laat me graag verrassen. Zo nam ik deze

geen nieuwe editie van Arrivee Animee. Maar

len. En dan denk ik niet alleen aan de profes-

week nog plaats op een scheidsrechtersstoel

zorgen maakt Tom zich niet. “Op lange termijn

sionele programmatoren. Privé-initiatieven als

langs het jaagpad langs de Leie. Ik had vooraf

hoop ik binnen enkele jaren een groot project

’t Verdip en Zaal Vanboven moeten ook aange-

geen idee wat de bedoeling was, maar genoot

op stapel te zetten in Wevelgem. Er is een fan-

moedigd worden. Iedereen die mensen aanzet

van de inkijk op de rivier.”

tastisch idee, maar voorlopig laat ik het nog wat

om over het muurtje te kijken, verdient een se-

rijpen in mijn hoofd. Vervelen zal ik me onder-

rieuze klop op de schouder.”
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tot circa 32 graden. Alle middelen waren goed

Er zijn 3 schoorstenen in Gullegem, 3 in Moor-

om vuur te maken en de rook die uit de schoor-

sele en 9 in Wevelgem. Je kan zelf kiezen waar

stenen kwam was dan ook vaak zwart van het

en wanneer je de fietstocht begint en eindigt.

ooit op Wevelgems grondgebied waren te vinden?
Op donderdag 17 september (om 20u00)

roet en zwaar vervuild. Hoe hoger de schoor-

spreekt historicus Dries Claeys op uitnodiging

e
diz
Da

steen, hoe gezonder voor de omgeving…
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De fietstocht wordt ingereden op zondag 13

van heemkring De Meiboom over ‘De industrialisatie van de vlasnijverheid in Zuid-WestVlaanderen’. Claeys schreef hierover zijn the-

kel voor de vlasindustrie. Ook naast textielfa-
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brieksschoorstenen geven. De infobordjes blij-
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september. Tijdens Open Monumentendag is

Maar de hoge schoorstenen waren er niet en-A19 er op 3 plaatsen langs het parcours (1 per deel-
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Activiteiten


VRIJE TIJD

www.wevelgem.be/uitinwevelgem · september - december

Jouw activiteit in de infokrant? Vul hem in via het aanvraagformulier op www.wevelgem.be/infokrant. Of via ww.uitdatabank.be in Vlaanderen.
Koop je tickets met ons webshopicoon op de vernieuwde website!
Ga naar wevelgem.be en klik rechts op het icoon van de webshop.

AUGUSTUS
ZO 6 SEPTEMBER

FAMILIE | FIETSZOEKTOCHT
Fietszoektocht van het volleyteam Gullegem.
Onderweg krijg je een aperitiefje.
€ 4/€ 3 | Dwarsschuur ’t Goet te Wynckele,
Peperstraat, Gullegem| Inschrijven ter plaatse
9u00 en 11u00 | www.volleyteamgullegem.be

eulestraat

an

Kalender

VR 11 SEPTEMBER

FAMILIE | OUDE GULLE SPEEL TIJD
Jong en oud kunnen samen spelen in de
sfeer van vóór de jaren ’50: hinkelen, bikkelen, springtouw, tollen, knikkeren, hoepelen,
touwtrekken, steltlopen, jojo, zaklopen en
oude volksspelen.
15u00 | € 1 aan de receptie van het Gulle Heem
of de Gulleboom | Gulleboom – Gulle Heem en
Processieweg in Gullegem

de Boningestraat/Roeselarestraat, Lauwestraat,
Brugstraat en Kortrijkstraat. Op 22 september is
er vanaf 10u00 rommelmarkt in het begin van
de Lauwestraat. Inschrijven kan via karel@bijttebier.be. Vanaf 12u00 kan je in het verkeersvrije centrum genieten van animatie met onder
andere 2 dino’s die de straten van Wevelgem
onveilig maken en mini-flamingodanseressen.
Menenstraat 1, Wevelgem. tel. 056 41 19 68 |
facebook: wevelgembraderie

ZO 13 SEPTEMBER

VR 18 – ZA 19 & ZO 20 SEPTEMBER

ZO 6 SEPTEMBER

FAMILIE | FIETSTOCHT
Via stille mooie ongekende natuurpaadjes
fiets je naar Kortrijk en terug. Onderweg zijn
er activiteiten rond het thema ‘hart’: hartslagmetingen, bloeddrukmetingen,… Maaltijd en
namiddagprogramma in de Porseleinhallen.
9u00 – 18u00 | Porseleinhallen Wevelgem
www.familie-happening.be
ZO 6 SEPTEMBER

Pastoor
n
Diericklaa

e
Oud str.
gem
Gulle

FAMILIE | FIETSDAGUITSTAP
Fietstocht van 48 km aan rustig tempo. Met
middagmaal, koffie en gebak en fotoquiz.
10u00 | € 15 (3-12 jaar) - € 27 (volwassenen)
inschrijven tot 30 augustus bij Marnik Couvreur 056 51 47 36 of marnik.couvreur@telenet.be| www.gezinsbondmoorsele.be
MA 7 SEPTEMBER – 23 NOVEMBER

SPORT
| ZUMBA FITNESS
Zonnekestraat
19u45 – 20u45 | €2/sessie en €10/lessenreeks
OC De Stekke in Moorsele | Inschrijven ter
plaatse | Geen les op 12/10 en 2/11
ZO 6 EN DI. 8 SEPTEMBER

ONTSPANNING | BOOTTOCHTEN NAAR
ROESELARE
Ga
t mee aan boord voor een dagje culinair en
traa
ijks muzikaal genot. Eenmaal aangekomen kan
r
t
r
Ko
je op zondag terecht op ‘Paris Montmartre’,
de streekproductenmarkt of genieten van de
koopzondag. Op dinsdag kan je de stad intrekken voor wat shopplezier of een bezoek
brengen aan Brouwerij Rodenbach.
10u00-17u30 | € 45 (+ bezoek aan Brouwerij
Rodenbach € 49,50) | Inschrijven via het gemeenteloket | info: dienst toerisme 056 43 35 25

FAMILIE | ROMMEL- EN TWEEDEHANDSMARKT
In de Wevelgemse wijk de Zwaenebloeme kan
je naar hartenlust kuieren en batjes doen bij 150
standjes met ook een eet- en drankstandje.
8u00 – 16u30 | Plein Blauwbloemstraat en veld
Zwanebloemstraat | wdzw.be – info@wdwz.
be – 0470 57 44 79
DI 15 SEPTEMBER

SPORT | PROV. KAMPIOENSCHAP PETANQUE 50+
Vanaf 9u00 onthaal met koffie + aanmelden.
Om 10u00 start het tornooi. Om 12u00 is er een
met warme maaltijd. Om 13u30 start het tornooi
terug. Om 18u30 volgt de prijsuitreiking.
Sportcentrum Lendelede , Steuren Ambacht 2
Sportdienst Wevelgem, 056 43 35 60, sportdienst@wevelgem.be, www.wevelgem.be
DI 15 SEPTEMBER

INZAMELING | BLOEDINZAMELING RODE
KRUIS WEVELGEM
17u00 - 20u30 | OC de Cerf, Kerkstraat 1, 8560
Gullegem
VR 18 TEM MA 21 SEPTEMBER

FAMILIE | BRADERIE

JEUGD | JEUGDFEESTEN GULLEGEM
26ste editie met onder andere Majistrate (uk),
Mr Polska (NL), Wout (Sylver) ft. Linda (Milk
Inc.), Dj Frank (laundry day), 2empress (Tomorrowland), Stepherd & skinto (gaan met die
banaan), Dj Rakka, Dj neon,... De zondag is een
familiedag (gratis) met een oldtimer brommerrit, comedians (Thomas Smith (foute vrienden)
en lukas lelie (Humo's comedy cup), ter land,
ter zee en in de lucht,... 's Avonds zijn er nog
leuke bands.
www.jfgullegem.be | Kerkstraat Gullegem
DO 24 SEPTEMBER

ONTMOETING | MOSSELFESTIJN
Op het menu staat dagsoep, een glaasje wijn,
mosselen met frieten en een ijsje. Kom samen
meegenieten.
Vanaf 11u45 | € 10 | Inschrijven voor 18 september aan het onthaal van Elckerlyc
ZA 26 SEPTEMBER

THEATER | THEATER FABULEUS – LIEFDESVERKLARING
Zes jongeren brengen een ode aan het theater
en aan alle toeschouwers. Liefdesverklaring is
een verleidelijke en verwarrende lofzang aan
het theater en het publiek; uitgesproken, gedanst en gebeatboxt door zes jonge spelers
en voortgestuwd door de onweerstaanbare
elektronische beats.
20u15 | € 14, -26-jarigen € 12 | CC Guldenberg
tickets: CC Wevelgem, 056 43 34 95, cultuurcentrum@wevelgem.be
ZO 27 SEPTEMBER

WO 9 SEPTEMBER

INZAMELING | BLOEDINZAMELING RODE
KRUIS WEVELGEM 17u00 - 20u30 | De Stekke, Sint-Maartensplein 12, 8560 Moorsele

Op deze act krijg je
UiTPAS punten.

Tijdens deze vierdaagse zijn er koopjes bij
alle handelaars op de Grote Markt, Lode

SPORT | ALPRO LEIEMARATHON
5de editie met kidsrun, jogging van 5 en 10 km,
halve marathon en marathon.
9u00 – 18u00 | Start en aankomst: Lau11

westraat ter hoogte van Porseleinhallen | info
en inschrijvingen: www.alproleiemarathon.be
ZA 3 OKTOBER

FAMILIE | TWEEDEHANDSBEURS13u00 –
17u00 | gratis | Porseleinhallen, Cultuurpad 1,
8560 Wevelgem | Inschrijven als standhouder
kan vanaf 5 september via www.gezinsbondwevelgem.be
ZO 4 OKTOBER

ONTSPANNING | VELO MUNDO

WO 7 OKTOBER

LITERATUUR | LEESCLUB BIBLIOTHEEK
Tijdens de bijeenkomsten van de leesclub
spreken deelnemers vrijuit over hun leeservaringen. Een van de deelnemers heeft het gesprek voorbereid en schetst het gelezen boek
in het oeuvre van de schrijver en legt verbanden met andere romans. Tijdens de eerste
leesclubavond van het nieuwe leesjaar staat
de roman ‘Tot ziens daarboven’ van Pierre Lemaître op het programma.
19u30 | gratis | Noodbib Ter Mote | bibliotheek,
056 43 35 40, bibliotheek@wevelgem.be,
www.wevelgem.be
WO 7 OKTOBER

Velo Mundo, een gezinsvriendelijke fietstocht
waarbij mondiale thema’s aan bod komen. Dit
jaar ligt de focus op het belang van insecten
voor de mens en de bedreiging van hun habitat. Daarnaast is er ook aandacht voor Fair
Trade, Voedselteams en 11.11.11. met infostand
’Sociale Bescherming voor iedereen’.
Starten tussen 12u30 en 14u30 | € 2 | Startplaatsen: Keuze tussen Porseleinhallen, Cultuurpad 1, Wevelgem OF Wereldtuin, Bruggestraat 148, Menen | Vanaf 17u00 slotfeest
in de Porseleinhallen, met zuiderse hapjes, insectenhapjes, en een sfeervol optreden | info:
dienst Ontwikkelingssamenwerking Menen
en Wevelgem, 056 43 34 16, nele.heytens@
wevelgem.be, www.wevelgem.be

FILM | FC DE KAMPIOENEN: KAMPIOEN ZIJN
BLIJFT PLEZANT
Organisatie: CC Wevelgem + dienstencentra
+ ouderenraad | 14u30 | € 3 | CC Guldenberg
| info & tickets: CC Wevelgem, 056 43 34 95,
cultuurcentrum@wevelgem.be, www.ccwevelgem.be
ZA 10 OKTOBER

ONTMOETING | VERWENDAG IN DE BIB
Tijdens de jaarlijkse verwendag is de bibliotheek nét iets feestelijker. Elke bezoeker
wordt extra in de watten gelegd. Dit jaar staat
de verwendag in het teken van het afscheid
van noodbib Ter Mote. De verwendag is ook
de start van de grote boekenverkoop.
9u00 - 12u30 | gratis | In noodbib Ter Mote en
de filialen Gullegem, Moorsele en Wijnberg
bibliotheek 056 43 35 40, bibliotheek@wevelgem.be, www.wevelgem.be
ZO 11 OKTOBER

FAMILIETHEATER | SALIBONANI LUCHTSCHIP

WO 7 OKTOBER

MA 12 OKTOBER

ONTMOETING | KERMIS IN OC DE STEKKE
OC De Stekke wordt omgetoverd in een ware
kermis. Zin om de verschillende attracties uit
te proberen? De niet te missen oliebollen zullen ook aanwezig zijn.
14u00 tot 16u00 | € 5 | OC De Stekke Moorsele
Henk Vandenbroucke, 0470 93 67 67, henk.
vandenbroucke@ocmwwevelgem.be
DI 20 OKTOBER

WORKSHOP | BLOEMSCHIKKEN HERFST
Heb je groene vingers of ben je creatief? Grijp
dan je kans om het bloemschikken onder de
knie te krijgen. De creaties mogen dan vrij
eenvoudig te maken zijn, het resultaat is toch
verbluffend.
14u00 -16u00 | € 10 (materiaal inbegrepen)
Inschrijven in LDC Het Knooppunt, hetknooppunt@ocmwwevelgem.be of 056 43 20 80
VR 23 OKTOBER

ACTIEF | DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
Meer dan 30 jeugdverenigingen zijn actief in
de gemeente. Naar jaarlijkse gewoonte worden de leden en de leiding ook dit jaar weer in
de bloemetjes gezet. Na een gemeenschappelijke activiteit zijn er afterparties in de verschillende deelgemeentes.
Info: Jeugddienst 056 43 35 50, jeugddienst@
wevelgem.be, www.wevelgem.be
20, 21, 22 NOVEMBER

MUZIEK | MIRA – BARTIEST CULTUURCAFÉ
Op deze try-out komt Mira met enkel een piano en een reeks nagelnieuwe songs. Ze test
haar nieuwe muzikale bespiegelingen op jou
uit: breekbaar én krachtig, soms speels en cabaretesk, altijd indringend en oprecht.
20u15 | € 14, -26j €12 | OC De Stekke | info &
tickets: CC Wevelgem, 056 43 34 95, cultuurcentrum@wevelgem.be, www.ccwevelgem.be

12

bouwd schip. Het Luchtschip is een voorstelling voor kleuters vanaf 4 jaar, maar zal ook
geen enkele volwassene vervelen.
14u30 | € 8 (€2 op spaarkaart gezinsbond) | OC
De Stekke | tickets: CC Wevelgem, 056 43 34
95, cultuurcentrum@wevelgem.be, www.ccwevelgem.be

SPORT | ZWEMBADDAGEN
Ook dit jaar neemt Wevelgem deel aan de
Zwembaddagen. Naast de kidsfuif vinden opnieuw tal van activiteiten plaats in het zwembad van Wevelgem.
Meer info binnenkort op www.wevelgem.be
MA 26 OKTOBER

Kapitein Zonneschijn verzamelt de gekste
klanken en geluiden. Die stopt hij in zijn klankendoos om mee te nemen in zijn zelfge-

WORKSHOP | BLOEMSCHIKKEN
Zin om je eigen bloemstuk voor Allerheiligen
te creëren?
14u00 tot 16u00 | € 5 | OC De Stekke Moorsele

info: Henk Vandenbroucke, 0470 93 67 67,
henk.vandenbroucke@ocmwwevelgem.be

WO 4 NOVEMBER

FAMILIETHEATER | STEFAAN BOONEN –
HIER WAAKT OMA

DI 27 OKTOBER

WORKSHOP | IEDEREEN MONDIAAL: KNAP
RECYKLEREN
In deze workshop geef je je oude, versleten
of ongedragen kledij op een verrassende manier een tweede leven. Je gaat aan de slag en
tovert de mooiste creaties tevoorschijn. Geschikt voor handige én minder handige Harry’s.
14u00 - 16u00 | € 5 | breng enkele oude (versleten of ongedragen) kledingstukken, beddengoed of ander textiel mee. Graag ook een
katoenen T-shirt. Wie een stofschaar heeft,
mag deze ook meebrengen. | Inschrijven in
LDC Het Knooppunt, hetknooppunt@ocmwwevelgem.be, 056 43 20 80
ZA 31 OKTOBER

THEATER | DE VERWONDERING-SOCRATES
In deze theatertekst kijkt Socrates tijdens de
laatste uren voor zijn dood terug op zijn leven
en denken. Een stuk dat ontroert, verwart, aan
het lachen maakt en te denken geeft. Kortom,
een stuk op het lijf geschreven van Bruno Vanden Broecke.
20u15 | € 14, -26j € 12 |CC Guldenberg | info &
tickets: CC Wevelgem, 056 43 34 95, cultuurcentrum@wevelgem.be
DI 3 TOT VR 6 NOVEMBER

ACTIEF | SPEELPLEIN HAASJE-OVER
HERFSTVAKANTIE.
Ook in de herfstvakantie staat het team van
Speelplein Haasje-over klaar met tal van leuke
activiteiten en spelletjes. Deze vakantie zal
het een echte BEESTENBOEL zijn.
8u30-17u30 | Porseleinhallen | inschrijven kan
vanaf woensdag 30 september op de jeugddienst, 056 43 35 50, jeugddienst@wevelgem.
be, www.wevelgem.be
WO 4 NOVEMBER

ACTIEF | CHECKTA TIENERWERKING: HALLOWEENACTIVITEIT: SHOOT THE ZOMBIE.
Door middel van lazers moet je proberen om
alle zombies uit te roeien. Een toffe lazershoot
in Halloween-stijl voor 12 tot 15-jarigen.
18u30-20u30 | € 6 | inschrijven op de jeugddienst, 056 43 35 50, jeugddienst@wevelgem.be
www.wevelgem.be

Een voorstelling gebaseerd op de gelijknamige
graphic novel. Het vertelt het verhaal van een
geweldig weekend. Over een bos, een oud
huis, tien kleinkinderen en een bijzondere oma.
Soms is ze als een heks, dan weer als een wolf.
Een verhaal over verbeelding en durf.
14u30 | € 8 | CC Guldenberg | info & tickets:
CC Wevelgem, 056 43 34 95, cultuurcentrum@
wevelgem.be, www.ccwevelgem.be
DI 10 NOVEMBER

WORKSHOP | WORKSHOP BIETEN MAKEN
Gullegem viert Sint-Maarten met een workshop St-Maartensbiet. Jong en oud(er) kunnen op dinsdag 10 november een biet maken.
14u00 - 16u00 | gratis | Inschrijven in LDC
Het Knooppunt, hetknooppunt@ocmwwevelgem.be, 056 43 20 80
16, 17 EN 18 NOVEMBER

ONTMOETING | SENIORENFEESTEN

WOUTER VERVAECK, SEBASTIAAN GEERAERT
Deze expositie brengt lokaal talent samen in
een groepstentoonstelling in OC de Cerf. Sézart, (Sebastiaan Geeraert) brengt grappige
doodles en cartoons, Wouter Vervaeck toont
kunstfoto’s en Brecht Carton is schilder van
levendige portretten. I.s.m. Culturele Raad.
Weekdagen 10u00 - 12u00, wo., za., zo. ook
van 15u00 - 18u00 | gratis, inschrijven voor
openingsreceptie op 20 november via cultuurcentrum@wevelgem.be | OC de Cerf | info:
www.ccwevelgem.be
VR 20 NOVEMBER

ONTMOETING | IEDEREEN MONDIAAL: CHOCOLADE PROEVEN
Dompel je onder in (h)éérlijke chocolade! Proef
chocolade in al zijn geuren en kleuren en leer
wat je er zelf mee kan maken. We maken een
lekkere moulleux, een spicy chocolademelk,
een heerlijke mousse en chocoladerotsjes.
14u00 - 16u00 | € 5 | Inschrijven in LDC Het
Knooppunt, hetknooppunt@ocmwwevelgem.
be, 056 43 20 80
VR 23, VR 30 NOVEMBER EN MA 7 DECEMBER

ONTSPANNING | KERSTVERSIERING KNUTSELEN
In een reeks van 3 sessies maak je mooie
kerstversiering. Zin om je eigen woonst wat op
te fleuren in het teken van de Kerst? Dan mag
je dit niet missen.
14u00 tot 16u00 | € 5/sessie | OC De Stekke Moorsele | info: Henk Vandenbroucke, 0470 93 67 67,
henk.vandenbroucke@ocmwwevelgem.be
WO 25 NOVEMBER

MUZIEK | MARCO Z | BARTIEST CULTUURCAFÉ

Optreden van Dario en De Domino’s. Kaarten
te koop vanaf 1 oktober.
16 november in OC
de Cerf, 17 november in de Porseleinhallen, 18
november in OC De Stekke| 14u00 | € 5 | info:
cel welzijn 056 43 35 27, welzijn@wevelgem.be
20 NOVEMBER T.E.M. 6 DECEMBER

EXPO | #KUNST8560: BRECHT CARTON,

Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is en bij
Marco Z valt dat reuze mee. Je (her)kent hem
ongetwijfeld van zijn doorbraaksingle ‘I’m a
bird’ uit zijn cd 'The Ordinary Life of Marco Z'.
13

Marco bracht in 2015 opvolger ‘Hold me like
the world is ending’ uit, een dubbelaar met
twee afzonderlijke albums.
20u15 | € 14, -26j € 12 | OC De Stekke | info &
tickets: CC Wevelgem, 056 43 34 95, cultuurcentrum@wevelgem.be, www.ccwevelgem.be
DO 26 NOVEMBER

CULTUUR | DE BIECHT VAN STEVEN VANACKERE
Steven Vanackere vertelt graag over zijn lang
vervlogen kindertijd in Wevelgem, koestert de
herinneringen aan zijn vroeg gestorven vader
en onderhoudt steeds banden met de familie.
Als mens is hij geboeid door religie en cultuur.
org. CC Wevelgem en Bib Wevelgem
20u15 | € 10, -26j € 8 |OC De Stekke| info & tickets: CC Wevelgem, 056 43 34 95, cultuurcentrum@wevelgem.be, www.ccwevelgem.be
ZA 28 NOVEMBER

MUZIEK | FLIP KOWLIER – THEATERTOUR
‘FLIP DOET HET ZELF’

Flip Kowlier, muzikale duizendpoot, behoort
tot het artiestenras dat alle hoeken van de
kamer wil gezien hebben. Nu gaat hij opnieuw
de uitdaging aan door alles van a tot z volledig
zelf te doen. Verwacht je tijdens deze solotournee aan een overzicht uit zijn uitgebreide
oeuvre, gebracht met een kwinkslag op zijn
Kowliers.
20u15 | € 18, -26j € 16 | CC Guldenberg | info &
tickets: CC Wevelgem, 056 43 34 95, cultuurcentrum@wevelgem.be, www.ccwevelgem.be
ZO 29 NOVEMBER

FEEST | SINTFEEST
Het staat genoteerd in het grote boek! Op
zondag 29 november komt de Sint, samen met
zijn pieten weer een bezoekje brengen aan de
gemeente. Hopelijk zijn er ook dit jaar weer
14
enkel
brave kindjes aanwezig!

14u00-17u00 | gratis | Info: Jeugddienst 056 43
35 50, jeugddienst@wevelgem.be, www.wevelgem.be
ZO 29 NOVEMBER

MUZIEK | ST. GEORGE KWINTET – APERO
CLASSICO
St. George Quintet debuteerde in 2013 en heeft
een bijzondere samenstelling: twee violen, altviool, cello en contrabas. De contrabas geeft
het kwintet een extra orkestrale dimensie en
biedt de musici de gelegenheid uit het rijke repertoire voor strijkensembles te putten.
11u00 | € 12, -26j € 10, gratis voor abonnees
Jeugd en Muziek | CC Guldenberg | info & tickets: CC Wevelgem, 056 43 34 95, cultuurcentrum@wevelgem.be, www.ccwevelgem.be
VR. 11 DECEMBER

ONTMOETING | BEZOEK RODE KRUIS OPVANGCENTRUM MENEN
Migratie is een actueel thema. Op een verhelderende wijze wordt uitgelegd hoe de opvang
van asielzoekers ineen zit en welke rol het Rode
Kruis erin speelt. Theorie wordt afgewisseld
met praktijk want ook een concrete rondleiding
in het centrum komt aan bod. Om jullie helemaal welkom te heten, kan er bij een drankje
nagepraat worden met de bewoners tijdens
het vrijdagavondcafé ‘De Kosmopoliet’. i.s.m.
OCMW Wevelgem en Vormingplus
18u30 | € 2 | Rode Kruis opvangcentrum Menen | info & tickets: CC Wevelgem, 056 43 34
95, webshop, cultuurcentrum@wevelgem.be,
www.ccwevelgem.be

ZO. 13 DECEMBER

UITSTAP | DAGUITSTAP PARIJS:
Paris en Fondation Louis Vuitton. Rond 10u00
komt de bus aan in Parijs en staat als eerste bezoek de concertzaal van Philharmonie de Paris op het programma. We begeven
ons vervolgens naar Place de la Concorde. Je
krijgt er over de middag een stuk vrije tijd in
het centrum van Parijs, om in te vullen naar
eigen keuze. Om 15u00 bezoek je Fondation
Louis Vuitton. Tot slot trek je in de late namiddag nog richting quartier latin. De terugreis is
voorzien om 20u00. Org. CC Wevelgem i.s.m.
Sportlart vzw. Vertrek om 6u30 aan parking
zwembad, Vanackerestraat Wevelgem | € 50
busreis, zonder bezoeken | € 60 busreis met
bezoek Philharmonie | € 60 busreis met bezoek Louis Vuitton | € 70 busreis met alle bezoeken | info & tickets: CC Wevelgem, 056 43
34 95, webshop, cultuurcentrum@wevelgem.
be, www.ccwevelgem.be
DI 15 DECEMBER

VOORDRACHT | ‘BIJ OMA EN OPA MAG IK
MEER’ I.S.M. DE GEZINSBOND GULLEGEM
Kleinkinderen betekenen veel voor de grootouders. Toch stellen we ons als grootouder ook
wel eens vragen. Samen met gespreksleider
Marc Vandenberghe gaan we met de aanwezigen op zoek naar een antwoord op een aantal
vragen rond onze rol als grootouder.
14u00 - 16u00 | € 3 met koffie en taart | Inschrijven in LDC Het Knooppunt, hetknooppunt@ocmwwevelgem.be, 056 43 20 80
DO 31 DECEMBER

ZA 12 DECEMBER

ONTMOETING | FEESTELIJKE OPENING VAN
DE NIEUWE BIB
Net geen twee jaar duurden de verbouwing en
herinrichting van de bibliotheek in het park.
Maar nog voor de jaarwisseling opent ze trots
de deuren. Laat je verrassen door de nieuwe
inrichting, de vele collecties, de verrassende
hoekjes en de vele kansen voor een nieuwe,
levendige bibliotheekwerking. De bib is de
hele dag open. Verwacht je aan muziek, vertellingen en verrassingen!
9u00 - 17u00 | gratis | Hoofdbibliotheek Vanackerestraat (park) | info: bibliotheek 056 43 35 40,
bibliotheek@wevelgem.be, www.wevelgem.be

ONTMOETING | OUDEJAARSFEEST

18u30 | € 25 (Wevelgem), € 40 (niet-Wevelgem) | Porseleinhallen | info: cel welzijn 056 43
35 27, welzijn@wevelgem.be

Kalender


vormingen

www.wevelgem.be/uitinwevelgem · september - december

Jouw activiteit in de infokrant? Vul hem in via het aanvraagformulier op www.wevelgem.be/infokrant. Of via ww.uitdatabank.be in Vlaanderen.
Koop je tickets met ons webshopicoon op de vernieuwde website!
Ga naar wevelgem.be en klik rechts op het icoon van de webshop.

WEKELIJKS VANAF MA. 14 SEPTEMBER

COMPUTER | E-COMMERCE, CLOUD, SKYPE
Online kopen en verkopen, opslaan van documenten en foto’s op internet om te kunnen
doorgeven aan vrienden of kennissen en digitale
communicatie via het internet (Skype, Facebook).
9u00 - 12u00 | € 105 (15 sessies) | LDC Het Knooppunt | tickets: CC Wevelgem, 056 43 34 95, cultuurcentrum@wevelgem.be, www.ccwevelgem.be

iPad, apps, iPhone, e-reader, … kun je nog volgen?
Tijdens deze voordracht worden de nieuwe media
op een bevattelijke manier voorgesteld.
14u00 - 16u00 | € 5 | Inschrijven in LDC Het
Knooppunt, hetknooppunt@ocmwwevelgem.
be of 056 43 20 80

COMPUTER | DIGIDOKTER: WHATSAPP,
SKYPE EN ANDERE COMMUNICATIE-APPS
10u00 – 12u00| 3 euro | Noodbib Ter Mote | info:
bibliotheek 056/43 35 40, bibliotheek@wevelgem.be, www.wevelgem.be

ZA. 26 SEPTEMBER

DI. 27 OKTOBER, 10 EN 24 NOVEMBER

MULTIMEDIA | COMPACTCAMERA
Hier leer je de belangrijkste knopjes en functies
van je toestel. Maar je ontdekt ook de rol van de
fotograaf: juiste moment, een goede kadrering ,...
13u30-16u30 | LDC Elckerlyc | €40 – (5 sessies) tickets: CC Wevelgem, cultuurcentrum@wevelgem.
be, 056 43 34 95, www.ccwevelgem.be

COMPUTER | DIGIDOKTER: JE E-MAIL,
AGENDA EN ADRESBOEK IN DE CLOUD
De Digidokter kun je één keer per maand consulteren in de leeshoek van de bib. Elke sessie
begint met een korte lezing over een bepaald
onderwerp, hierna volgt een 'spreekuur' waarin
je je eigen pc-vragen kunt stellen.
10u00 – 12u00 | 3 euro | Noodbib Ter Mote | info:
bibliotheek 056 43 35 40, bibliotheek@wevelgem.be, www.wevelgem.be

WEKELIJKS VANAF VR. 18 SEPTEMBER

ELKE DI. VAN 6 OKTOBER T.E.M. 17 NOVEMBER

WEKELIJKS VANAF WO. 16 SEPTEMBER

COMPUTER | PUBLISHER BASIS
De cursus is voor iedereen die met een heel gebruiksvriendelijk opmaakprogramma snel foto’s,
illustraties en teksten een mooie lay-out wil geven: visitekaartjes, affiches, A5-boekjes, ,…
13u30-16u30 | LDC Knooppunt | €105 (15 sessies) | tickets: CC Wevelgem, www.ccwevelgem.be
cultuurcentrum@wevelgem.be, 056 43 34 95
DI. 22 SEPTEMBER

MILIEU | ZUINIG MET ENERGIE IN HUIS
Wat verbruikt het meest: een goed gevulde koelkast of een weinig gevulde koelkast? Met kleine
ingrepen kan je een verschil maken in jouw energiebudget. Deelnemers mogen ook hun recentste energiefacturen meebrengen.
19u00 tot 21u00 | € 12 | Buurthuis Wallaysplein | tickets: CC Wevelgem, webshop, 056 43 34 95, cultuurcentrum@wevelgem.be, www.ccwevelgem.be
ELKE DO. VAN 24 SEPTEMBER T.E.M. 15 OKTOBER

MUZIEK | KLASSIEKE MUZIEK
Ook dit najaar verwent Katelijne Dessein je opnieuw
met een reeks luistersessies Klassieke muziek.
14u00 - 16u00 | € 35 voor de reeks van 4 luistersessies | Inschrijven in LDC Het Knooppunt, hetknooppunt@ocmwwevelgem.be of 056 43 20 80
VR. 25 SEPTEMBER

COMPUTER | SOCIALE MEDIA
Wat is er nieuw in medialand? Facebook, Skype,

Op deze act krijg je
UiTPAS punten.

CURSUS | DRUKTECHNIEKEN
Deze cursus introduceert je in de eerste stappen van druktechnieken. Je leert spelen met
inkten en verkent op een creatieve manier de
basisprincipes van druktechnieken. 6 sessies
19u00 - 22u00 | Atelier Plastische Kunsten | € 99
+ cursusmateriaal (ca. 30 euro) | info & tickets:
CC Wevelgem, 056 43 34 95, webshop, cultuurcentrum@wevelgem.be, www.ccwevelgem.be
WO. 21 OKTOBER

KOKEN | HERFSTKOKEN MET WILD EN BOSCHAMPIGNONS
Docent is Patrick De Groote
19u00 - 23u00 | Porseleinhallen | € 36 (incl. voedselwaren) | info & tickets: CC Wevelgem, 056 43
34 95, webshop, cultuurcentrum@wevelgem.be,
www.ccwevelgem.be
WEKELIJKS VANAF WO. 21 OKTOBER

COMPUTER | PICASA
In vijf sessies word je op weg gezet met Picasa,
een gratis programma van Google waarmee je
foto’s kan bewerken, beheren en delen. Ook
verken je de verschillende mogelijkheden om
jouw foto’s online te plaatsen.
13u30-16u30 | LDC Elckerlyc | €40 | info & tickets:
CC Wevelgem, 056 43 34 95, cultuurcentrum@
wevelgem.be, www.ccwevelgem.be

ZA. 24 OKTOBER

MULTIMEDIA | FOTOGRAFEREN
Tijdens deze drie avonden krijg je eenvoudige
tips en ontdekt handige trucjes.
19u00 21u00 € 38 | Buurthuis Wallaysplein | info & tickets:
CC Wevelgem, 056 43 34 95, webshop, cultuurcentrum@wevelgem.be, www.ccwevelgem.be
DO. 5, 12 EN 19 NOVEMBER

WOORD | COMEDY-IMPROVISATIE
Improvisatie kan je leren. Wil je ontdekken
of het iets voor jou is? Kom dan drie avonden
proeven van improvisatie.
20u00 - 22u30 |
OC de Cerf | € 60 | info & tickets: CC Wevelgem,
056 43 34 95, webshop, cultuurcentrum@wevelgem.be, www.ccwevelgem.be
VR. 6 NOVEMBER

CURSUS | LABS
Naar jaarlijkse gewoonte kunnen begeleiders
in het jeugdwerk enkele nuttige vormingen of
workshops volgen tijdens de vormingsdag LABS.
17u30 - 20u30 | Info: Jeugddienst 056 43 35 50,
jeugddienst@wevelgem.be, www.wevelgem.be
WEKELIJKS VANAF MA. 30 NOVEMBER

COMPUTER | EHBO-PC
Hoe houd je jouw PC gezond? In deze cursus
sta je stil bij belangrijke onderhoudstaken.
Deze zijn noodzakelijk om je PC steeds vlot te
laten draaien. Opschonen van de pc, automatische defragmentatie, programma’s correct en
volledig verwijderen van de computer, ...
9u00 - 12u00 | LDC Elckerlyc | €40 (5 sessies) | info
& tickets: CC Wevelgem, 056 43 34 95, cultuurcentrum@wevelgem.be, www.ccwevelgem.be
WEKELIJKS VANAF WO. 9 DECEMBER

COMPUTER | FOTOALBUMS MAKEN
Je leert een fotoalbum maken dat je kan printen via een fotoservice. 13u30-16u30 | LDC Elckerlyck €40 (5 sessies) tickets: CC Wevelgem,
056 43 34 95,cultuurcentrum@wevelgem.be
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De

DIGIDOKTER

Daar is de Digidokter weer
Ook dit jaar komt de Digidokter naar de bib. Hij helpt je zelfredzamer te worden aan je pc en loodst je door de snelle nieuwe evoluties in de
digitale wereld. Een keer per maand geeft hij een uiteenzetting over een nieuwe trend of technologie en na het ‘spreekuur’ beantwoordt hij
vragen van de deelnemers.
Een Digidoktersessie kost 3 euro en vindt plaats elke vierde zaterdag van de maand, van 10u00 tot 12u00 in de bibliotheek. Vooraf inschrijven is
noodzakelijk. Dat kan voor de hele reeks of voor elke sessie afzonderlijk.
Programma 2015-2016

Info en inschrijvingen

26 september		

• aan de balie van de bibliotheek

Je e-mail, agenda en adresboek in de cloud

24 oktober		 WhatsApp, Skype en andere communicatie-apps

• telefonisch 05643 35 40

23 januari		 Windows 10: een vloeiende ervaring?

• via bibliotheek@wevelgem.be

27 februari		Online nieuws: wat moet je ervan geloven?
26 maart		 Foto's en documenten bewaren in de cloud
23 april		 Streaming-producten en -diensten
28 mei		 Smartwatches en andere draagbare technologie
25 jun

De beste apps anno 2016

Sportraad zoekt leden
De sportraad is één van de adviesraden die actief zijn in de gemeente. Deze adviesraad is de gestructureerde gesprekspartner van het lokale sportlandschap met het gemeentebestuur. De bestaande
werking was aan vernieuwing toe. In de gemeenteraad van juli 2015 werd een nieuw huishoudelijk
reglement goedgekeurd dat het mogelijk moet maken om over te stappen van een eerder klassieke
naar een meer hedendaagse organisatievorm.
Een belangrijke voorwaarde voor een goed werkende sportraad, is de samenstelling ervan. De
sportraad is bij voorkeur een spiegel van het lokale sportlandschap én van de lokale samenleving.
Een verscheiden samenstelling blijkt bepalend voor de kwaliteit van het advieswerk: jong en oud,
competitief en recreatief, individueel en ploegen, vereniging en school, …
Om zo’n adviesraad samen te stellen, is de gemeente op zoek naar verenigingen die een vertegenwoordiger willen afvaardigen maar ook naar individuen die erg geïnteresseerd, betrokken of
deskundig zijn in sport.
Heb je een ruime kijk op sport en sportbeleid? Wil je de komende jaren meewerken aan de vernieuwde sportraadwerking? Of heb je frisse ideeën omtrent sport? Stel je dan kandidaat als lid
van de sportraad door het kandidaatsformulier in te vullen en te bezorgen aan de sportdienst
tot en met dinsdag 15 september. Je kan een formulier afhalen op de sportdienst of invullen via
www.wevelgem.be/vrije-tijd/sport/sportraad.
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Informatie: Sportdienst, Vanackerestraat 14, Wevelgem, 056 43 34 60 of sportdienst@wevelgem.be.

Sport
Ontdek de nieuwe sportreeksen en zwemlessen september-december 2015
Het najaarsaanbod sportreeksen: zwemlessen, sport voor jongeren en volwassenen, kleuters en kinderen van het lager onderwijs, 50-plussers en personen met
lichte tot matige beperking.
Nieuwe reeksen zwemlessen september-december 2015
De sportdienst biedt vanaf oktober nieuwe zwemreeksen aan. Je kan inschrijven in
verschillende niveaugroepen: watergewenning, initiatie I (aanleren van schoolslag
coördinatie met hulpmiddelen), initiatie II (behalen zwembrevet 25m mogelijk) of
vervolmaking.
Testlesjes: watergewenning of zweminitiatie I (gratis)
Kinderen die geen brevetten van watergewenning hebben (van sportdienst Wevelgem), moeten starten in de watergewenning, tenzij ze slagen in het afleggen
van eenvoudige motorische vaardigheden.
De testen vinden plaats op ma 7/09 en wo 9/09 tussen 16u30 en 18u30. Inschrijven
is noodzakelijk voor 1/09. Deze testlessen zijn gratis.
Gratis abonnementen
Ijsschaatsen: voor kinderen geboren in 2005
In samenwerking met de gemeentelijke sportdienst schenkt
Ijsschaatspiste Finlandia aan alle kinderen die geboren zijn in
het jaar 2005 en die in Wevelgem wonen een gratis jaarabonnement ijsschaatsen.
Je kan dit abonnement nog aanvragen voor dit najaar. Het is
strikt persoonlijk en geeft recht op gratis schaatsen (= beurt
+ huur schaatsen) tijdens alle publieke schaatsbeurten. Het
abonnement geeft geen recht op gratis schaatsen op weekdagen tijdens de vakantieperiodes. Het is geldig tot eind 2015.
Gratis zwemabonnement voor kinderen geboren in 2009
Wevelgemse kinderen geboren in het jaar 2009 krijgen een gratis zwemabonnement. Dit abonnement is strikt persoonlijk. Het
is geldig van 1 september 2015 t.e.m. 30 juni 2016, enkel tijdens
de publieke openingsuren van het zwembad (dus niet geldig
tijdens het school- of clubzwemmen). Je kan het abonnement
vanaf 24 augustus afhalen. Breng een pasfoto mee.
Week van de sportclubs
In september organiseert de sportdienst samen met de Wevelgemse sportverenigingen “De Week van de Wevelgemse Sportclubs”. Van zaterdag
13 september t.e.m. zondag 21 september krijgen kinderen, jongeren en volwassenen de kans om gratis te proeven van verschillende sporten in
clubverband in de gemeente.

Inlichtingen en inschrijvingen:
Sportdienst Wevelgem - Vanackerestraat 14 ( bureel zwembad ) - 056 43 35 60 - sportdienst@wevelgem.be - www.wevelgem.be/sport
Je vindt de najaarsfolder op www.wevelgem.be/sport of op de sportdienst of het gemeenteloket.

Verkeersveiligere schoolomgevingen
voor Wevelgem
Mensen gaan voortdurend op weg. Het gebruik van de wagen is met de jaren sterk gestegen. De verkeersleefbaarheid vereist dat volop
ingezet wordt op het zogenaamde STOP-principe. Stappen en Trappen staan hierbij voorop als verplaatsingsmiddelen. Gevolgd door Openbaar vervoer en Personenwagens.
Stappen en trappen wordt op heel wat manieren aangemoedigd:
• met goed onderhouden en nieuwe fietspaden;
• veilige oversteekplaatsen waaronder aan de Overheulestraat één met LED-lampjes en cameradetectie;
• degelijke fietseducatie voor de schoolgaande jeugd;
• fietsenstallingen die in de eerste plaats beveiligen tegen diefstal;
• ontsluiten van trage wegen voor een vlottere doorsteek;
• creatie van fietsstraten zoals in de Artoisstraat;
Het gemeentebestuur zet in het kader van het beleidsplan 2015-2019 ook in op verkeerseducatie bij de schoolgaande jeugd. Daarvoor organiseert
ze een fietsexamen, zijn onlangs nieuwe pijlen voor dat examen over de gemeente gezet, enzovoort. Voor een mooie en veilige start van het nieuwe
schooljaar, investeert de gemeente voor alle leerlingen en medewerkers van de Wevelgemse scholen in fluohesjes of boekentashesjes. Dit gebeurt
na overleg met de scholen.
Bij de opmaak van een fiets- en parkeerplan werden ook de schoolomgevingen van dichterbij bekeken. Het college van burgemeester en schepenen
besliste op 20 mei over een aantal maatregelen. Op 2 juli was er een overleg met de scholen en werden de voorstellen definitief vastgelegd.
De maatregelen die het woon-schoolverkeer en de schoolomgevingen verkeersveiliger moeten maken gaan in vanaf 1 oktober. Via de scholen
wordt gecommuniceerd en gesensibiliseerd. Na 6 maanden worden de maatregelen geëvalueerd.
Wat zal er precies waar veranderen?
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Gemeentelijke Basisschool, Hoogstraat
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1. Schoolstraten zijn straten waarin een school gevestigd is en die tweemaal per dag, bij begin en einde van de schooldag, tijdelijk (gedurende

als schoolstraat ingericht.
In de zijstraat van de Stationsstraat wordt een zoen-en-vroemzone ingericht.
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Gemeentelijke Basisschool, Goudenregenstraat
Hier wordt eveneens een schoolstraat ingericht. Je parkeert best
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aan de kerk en wandelt zo met je kindje naar school.
Wijnbergschool, Kleine Wijnbergstraat

= Schoolstraat
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Hier wordt een schoolstraat ingevoerd.

2.Fietsstraten zijn straten waar de fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn en de auto ten allen tijde achter de fietser moet blijven, maar
waar ook motorvoertuigen zijn toegestaan. In een fietsstraat mag je maar 30km/uur rijden.

Sint Pauluscollege, Deken Jonckheerestraat
Gezien het parkeren leidt tot conflicterende situaties tussen fiet-
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Gulleboom, Poststraat
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3. Specifieke maatregelen
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Posthoornschool, Normandiëstraat
De straat wordt geknipt ter hoogte van de school.
MOORSELE
Bamo en Waterlelie, Kasteeldreef / Sint-Maartensplein
Er worden 2 doodlopende wegen gemaakt van de weg naar het
Sint-Maartensplein door manueel verzink- of neerklapbare paal-
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Kleuterschool Gulleboom, Bissegemstraat
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Er komt een parkeerverbod aan de linkerkant en er wordt een

parkeerstrook uitgelijnd aan de rechterkant.
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Gulleboom, Processieweg
Hier wordt mogelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd in het deel
tussen de Gulleheemlaan en de Koningin Fabiolastraat.
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Alle info vind je op www.wevelgem.be/veiligeschoolomgeving
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Vlaamse energielening
In heel wat huizen lopen de energiekosten hoog op en wordt het comfort verminderd door kapotte of verouderde infrastructuur. Enkele beglazing
in ramen of een niet-geïsoleerd dak zorgen bijvoorbeeld voor een grote verwarmingsfactuur, zonder dat het echt gezellig warm is in huis. Door het
huis beter te gaan isoleren, hebben we minder energie nodig en kan de temperatuur in huis beter geregeld worden.
Door de soms hoge kostprijs van dergelijke investeringen worden deze noodzakelijke energiebesparende werken niet uitgevoerd of te lang uitgesteld en betalen heel wat gezinnen een onnodig hoge energiefactuur. Via de Vlaamse Energielening kun je je energiebesparende investeringen
uitvoeren en je energiefactuur lager houden. Je kan deze goedkope lening (2%) of zelfs renteloze lening (0%) afsluiten voor volgende energiebesparende werken:
• Dak- of zoldervloerinstallatie

• PV Zonnepanelen

• Hoogrendementsbeglazing, - deuren en - poorten

• Zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water

• Muurisolatie

• Re-lighting (aankoop van een nieuwe verlichting) of re-lamping

• Vloerisolatie
• Luchtdichting en blowerdoortest
• Energiezuinig ventilatiesysteem
• Zuinige verwarmingsinstallatie

(aankoop van nieuwe lampen)
• Aankoop van energiezuinige wasmachine of koelkast (enkel voor sociale doelgroep)
• Laten uitvoeren van een energieaudit

De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen:
• je bent eigenaar, huurder of verhuurder van een woning gelegen op het grondgebied Wevelgem, Moorsele of Gullegem.
• de woning dient als hoofdverblijfplaats (of zal na de uitvoering van de werken als hoofdverblijfplaats fungeren)
• de woning is minstens 5 jaar oud
• de werken moeten uitgevoerd worden door een aannemer. Uitzondering: dak- of zoldervloerisolatie mag eventueel zelf geplaatst worden.
De aanvraag voor deze lening moet vóór de uitvoering van de werken gebeuren.
0 of 2% ?
Lenen aan 0% kan indien je behoort tot één van de 4 door de federale overheid bepaalde categorieën (verhoogde tegemoetkoming, OMNIOstatuut, in schuldbemiddeling, in OCMW-begeleiding). De Vlaamse Overheid neemt dan de 2% rente voor je lening op zich. Je wordt ook begeleid
van bij de aanvraag van de lening tot het contracteren, opvolgen van de werken en aanvragen van de premies. Er kan max. 10.000 euro ontleend
worden, maximum ontleentermijn is 10 jaar. Iedereen kan een 2% energielening krijgen voor een woning die hij/zij verhuurt of bewoont. Het moet
steeds gaan over een hoofdverblijfplaats. Er kan maximum 10.000 euro per woning ontleend worden, maximum ontleentermijn is 5 jaar.
Interesse?
0% dossier: Christophe Houttekier, 056 43 55 00, 0478 63 71 16, christophe.houttekier@ocmwwevelgem.be
2% dossier: Nele Heytens, nele.heytens@wevelgem.be of 056 43 34 10 voor meer info of opmaak van een aanvraagdossier
Of neem een kijkje op www.wevelgem.be/energielening
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Sociaal
dakisolatieproject
Binnen enkele jaren wordt dakisolatie in alle Vlaamse woningen verplicht. Verhuur je een woning? Wacht dan niet langer en laat nu het dak
isoleren. Vanaf 2020 is het ontbreken van dakisolatie voldoende om een
woning ongeschikt te laten verklaren. Als verhuurder kan je de woning
dan niet langer verhuren. Met dit sociaal dakisolatieproject kan je een
premie krijgen van € 23/m² voor het isoleren van het dak (of de zoldervloer indien de zolder enkel als bergruimte wordt gebruikt) van uw
verhuurde woning.
Voorwaarden:
• je verhuurt een woning aan een kwetsbare huurder.
• je mag de huurprijs niet verhogen naar aanleiding van de dakisolatie
• je mag het lopend huurcontract niet voortijdig opzeggen conform de
bepalingen van de geldende huurwetgeving
• je dient de premie aan te vragen bij een promotor én voor de aanvang
van de werken.
Voorbeeld: de factuur voor 60 m² dakisolatie bedraagt 2100 euro (incl.

Gratis
energiescan

btw). Dat komt neer op 35 euro per m². De premie van 23 euro per m²

Wil je ook minder betalen voor je energie?

is goed voor 1380 euro (60 m² x 23). Daarvan wordt een begeleidings-

Tijdens een huisbezoek geven de Energiesnoeiers Zuid-West-

kost van 250 euro afgetrokken. De restfactuur bedraagt nog 970 euro

Vlaanderen jou een heleboel energietips. Niet alleen krijg je tips van

(2100–1380+250) waarvan 291 euro (30%) mag ingebracht worden in de

deze persoon, hij of zij doet onmiddellijk ook een aantal energiebe-

belastingvermindering. De verhuurder betaalt dus slechts 679 euro voor

sparende aanpassingen in je huis: vervangen van enkele gloeilampen

de dakisolatie.

door spaarlampen, isoleren van buizen waar warm water doorstroomt,
aanbrengen van radiatorfolie, vervangen van een gewone douchekop

Interesse?

door een spaardouchekop,…

Neem contact op met Nancy Versavele van de Energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen (promotor sociale dakisolatie), nancy.

Bij iedere gescande woning kan het energieverbruik met tien pro-

versavele@bndkortrijk.be of 056 28 27 73 voor extra informatie of

cent dalen. Maar door energie te besparen help je niet alleen je

de opstart van jouw dossier of vraag meer info bij de gemeen-

portemonnee, maar ook het milieu. De energiescan is gratis en mogelijk

te, Cel Wonen, 056 43 34 77 of neem voor meer info een kijkje op

in volgende situaties:

www.energiesparen.be/socialedakisolatie of www.wevelgem.be/SDIP

• je betaalt een huur onder de 450 euro (het oorspronkelijk bedrag vermeld in het huurcontract telt, niét de geïndexeerde huurprijs)
• je hebt recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas
• je beschikt over een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas
• je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds
• je hebt een laag inkomen
• je doet beroep op schuldbemiddeling of wordt begeleid door het
OCMW/CAW
• je huurt een woning van een sociaal verhuurkantoor of sociale huisvestingsmaatschappij
• je huurt een woning bij het OCMW of lokaal bestuur
• er werd een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit ingediend bij
de Lokale Adviescommissie
Interesse?
Christophe Houttekier, 056 43 55 00, 0478 63 71 16,
christophe.houttekier@ocmwwevelgem.be of neem een kijkje op
www.energiescans.be/regio2
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Het Absolute Nulpunt
van Linda Molleman
Mijd de Oorlog
De kunstwerken op de Wevelgemse begraafplaatsen zijn van de hand van kunstenares Linda Molleman. In 2014 werd haar werk ‘Voor allen aan wie
de oorlog raakte’ in Wevelgem onthuld. Op 13 juni 2015 onthulden we in Moorsele ‘Van Worden... tot Vergaan,... tot Worden’ en in Gullegem wordt
‘Mijd de oorlog’ op 12 september 2015 onthuld.
Het werk bestaat uit een voorstelling van 2 kinderbenen gemaakt uit polyester en witte verf met daaronder 220 kogels. Molleman verwoordt het
zo: “Het zien raakt, emotioneert en hoeft geen grootse uitleg. Hoe ziet onze toekomst eruit als onze jeugd psychisch en fysisch door geweld verminkt wordt? Welke invloed heeft het op de opvoeding van de kinderen van deze kinderen? We moeten onszelf niet meer beschermen tegen onze
vijanden, maar onze vijanden beschermen tegen ons! Dat is de Sleutel tot de Eeuwige Vrede.”
Het Absolute Nulpunt
Naast de kunstwerken op de begraafplaats is Linda Molleman klaar voor een uitgebreide tentoonstelling met nieuw werk. Linda over de tentoonstelling: “De laatste vijf jaren komt mijn inspiratie hoofdzakelijk uit mijn jeugd, een welbepaalde te verwerken periode in mijn leven. Ik droomde,
stond op en realiseerde de doorgegeven gedachten in beelden. Ik was niet vrij om te maken. Het moest gemaakt worden, het onbewuste dirigeerde
de weg. Ik volgde. Het realiseren van de kunstwerken gebeurde in een bevrijdende roes. Het gaf een grote voldoening en opluchting. Drie jaar gebakerd in een plaasteren korset van hals tot halverwege het bovenbeen heb ik het ABSOLUTE NULPUNT beleefd, het totaal niets meer kunnen. En
toch bestond ik nog, was er en leefde. Alleen de hersenmassa werkte. Het fantaseren nam een grote plaats in.
Mijn belangstelling gaat nog steeds uit naar het leven voor en na de geboorte, de dood, het leven na de dood, de wedergeboorte, astrologie, natuurfilosofie, het bovennatuurlijke, het al dan niet afweren van het geloof. Zij bieden de spirituele ondertoon voor al mijn beeldend doen en denken.
De aanwezigheid van schoonheid doet mij opleven. Mijn kunstwerken zitten dan ook vol meerduidigheid, die geïnterpreteerd kan worden binnen
een context die door het werk zelf wordt gecreëerd. Ik weet dat ik altijd iets zal te vertellen hebben.”
Uitnodiging
Het gemeentebestuur Wevelgem nodigt je vriendelijk uit op de onthulling van het werk op de begraafplaats in Gullegem, gevolgd door de openingsreceptie van de expo “Het Absolute Nulpunt” op zaterdag 12 september. Afspraak om 16u00 op de begraafplaats in Gullegem om daarna naar
de expo in OC de Cerf te trekken.
Iedereen is welkom, graag inschrijven tegen 7 september. Dit kan via tel. 056 43 34 95 of cultuurcentrum@wevelgem.be met vermelding van het
aantal personen.
De tentoonstelling “Het Absolute Nulpunt” is gratis te bezichtigen van 13 september tot en met 11 oktober.
Van ma. tot vr. van 10u00 tot 12u00, op wo., za. en zo. van 10u00 tot 12u00 en van 15u00 tot 18u00. Meer info: www.ccwevelgem.be
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Werken
N8 in
Bissegem
De herinrichting van het kruispunt ter hoogte van de exlocatie van De Kreun in Bissegem
gebeurt in opdracht van AWV en

Sociale toelagen
personen met een handicap

start op 14 september.
De

herinrichting

duurt

tot

eind november en omvat opbraakwerken en de aanleg van
verkeerslichten.

Vanaf
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september: aanleg nutsleidingen,

nazicht

en

verplaatsen

1. De sociaal-pedagogische toelage.

kabels. Deze werken zullen voor

Jaarlijks wordt, onder bepaalde voorwaarden, een sociaal-pedagogische toelage verleend aan de gezinnen

verkeershinder zorgen voor wie

waarvan de moeder en/of vader de verzorging en opvoeding op zich nemen van een kind met een handicap

langs het centrum van Bissegem

(tot de leeftijd van 21 jaar). De toelage wordt ook uitbetaald aan de gezinnen waarvan een ander lid dan de

rijdt. Zowel de Gullegemsesteen-

moeder en/of vader voor de verzorging en opvoeding van het kind instaat.

weg als de Heulsestraat worden
tijdens de werkzaamheden af-

2. De toelage voor thuisverzorging.

gesloten. Verkeer vanuit de Gul-

Jaarlijks wordt, onder bepaalde voorwaarden, een sociale bijdrage toegekend aan de personen met een han-

legemsteenweg wordt omgeleid

dicap (vanaf de leeftijd van 21 jaar) die, vanaf 1 januari van het jaar waarin de toelage voor thuisverzorging

via de R8 (Gullegem - Waterven).

wordt aangevraagd, een tegemoetkoming genieten van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en die
bestendig thuis verzorgd worden.

De N8, in de richting van Kortrijkcentrum zal berijdbaar blijven.

3. Vakantietoelage.

Het verkeer dat vanuit Kortrijk

Jaarlijks wordt, onder bepaalde voorwaarden, een toelage toegekend aan de personen met een handicap en

komt, wordt omgeleid via de R36,

langdurig zieken als tussenkomst in de kosten van een aangepast verblijf van minimum 5 dagen in het bin-

N43 naar de Pottelberg en de R8

nen- of buitenland voor zieken of personen met een handicap. Deze vakantie dient georganiseerd te zijn door

(Gullegem - Waterven).

een sociale vereniging, erkend ziekenfonds, medisch-pedagogisch instituut of dagcentrum. De aanvraagformulieren en meer informatie over de voorwaarden kan je bekomen bij de dienst burgerzaken of op www.wevel-

De werken kunnen mogelijks uit-

gem.be/toelagen of via mail: doris.verstraete@wevelgem.be; ann.verhaeghe@wevelgem.be.

gesteld worden. Meer info volgt.

De aanvragen voor een sociaal-pedagogische toelage 2015 en de aanvragen voor een toelage voor thuisverzorging 2015 moeten ingediend worden uiterlijk op 30 september 2015. De aanvragen voor een vakantietoelage 2015 moeten ingediend worden uiterlijk op 31 maart 2016.
Het indienen van de aanvragen kan:
• schriftelijk: Gemeente Wevelgem, loket sociale zaken, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem
• persoonlijk bij het loket sociale zaken:
Gemeenteloket - gelijkvloers, loket ‘sociale zaken’, Vanackerestraat 12
Gemeentehuis Gullegem, Peperstraat 10
OC De Stekke, Sint-Maartensplein 12
• (ingescand) per mail op doris.verstraete@wevelgem.be
Wie voor het dienstjaar 2014, de sociaal-pedagogische toelage of de toelage voor thuisverzorging heeft ontvangen, krijgt voor 2015 automatisch een aanvraagformulier toegestuurd.
Meer info: www.wevelgem.be/webloket-sociale-zaken
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Beschermde monumenten tonen zich
Vlaanderen telt ongeveer 11000 beschermde monumenten en 1500 beschermde stads- en dorpsgezichten. Ze worden
bewaard en gekoesterd, zodat ook toekomstige generaties ervan kunnen genieten. Het agentschap Onroerend Erfgoed ontwikkelde een nieuw herkenningsteken voor deze gebouwen en sites. Het nieuwe bordje heeft een vaantjesachtige vorm met
een gele driehoekige punt rechtsonder. Het schildje vervangt de koningsblauwe bordjes die tot nu op sommige beschermde
monumenten prijkten.
In Wevelgem zijn er 47 monumenten en 2 dorpsgezichten beschermd door de Vlaamse gemeenschap. Aan de monumenten of
gebouwen in gemeentelijke eigendom werd de voorbije weken het nieuwe herkenningsteken opgehangen. Ook privé-eigenaars werden uitgenodigd om de zichtbaarheid van hun beschermd erfgoed te vergroten. Zo kan het grote publiek elke dag ook
dichtbij huis genieten van waardevolle gebouwen, gezichten en monumenten.
Meer info
Vrije tijd, Vanackerestraat 16, 056 43 39 22, vrijetijd@wevelgem.be

Word jij lid van de Kinder- en jeugdjury?
In september begint het nieuwe leesjaar van de Kinder- en Jeugdjury

Broodje Bib – Frietje Bib

Deelnemers aan de KJV lezen gedurende het jaar 8 jeugdboeken en

Jongeren uit het eerste en tweede jaar secundair onderwijs die school

wisselen hun leeservaringen uit met leeftijdsgenoten. Een volwassen

lopen in Wevelgem, kunnen aansluiten bij ‘Broodje Bib’. Deze leesgroep-

begeleider zorgt ervoor dat de jonge lezers op een prettige manier nog

jes komen bijeen over de middag (in afspraak met de schooldirecties).

meer leesplezier in de boeken vinden. Op het einde van het leesjaar kie-

Tijdens de eerste bijeenkomst zorgt de bib voor boeken en… frietjes!

zen de lezers van elke groep hun mooiste boek.

Leesdata: vrijdagmiddagen 2/10, 30/10, 8/1, 5/2 en 4/3 (om 12u00 in de bib).

Leesgroepjes

Thuis lezen

Jongens en meisjes van het derde tot het zesde leerjaar kunnen aan-

Kinderen en jongeren die niet kunnen of willen aansluiten bij een lees-

sluiten bij een KJV-leesgroepje (5 keer per jaar op vrijdagnamiddag).

groepje, kunnen de boeken toch lezen dankzij de ‘postjury’. Ook jon-

De KJV start op vrijdag 2 oktober om 16u00 in de bibliotheek. Volgende

geren uit het derde en vierde jaar secundair kunnen postjurylid worden.

data: 30/10, 8/1, 5/2, 4/3 (groep 3 om 15u45 – groep 4 om 16u30).
Meer info Noodbib Ter Mote, bibliotheek@wevelgem.be

De Schelp
Sportstraat

Basket

Je van 18 tot en met 21
september naar de braderie

SV Wevelgem

Voetbal

De Vlaschaard

Volleybal

kan in Wevelgem?
ne

Me

De jeugdwerkbrochure met
het overzicht

Je vanaf september voor

van het aanbod aan

basket in de Schelp moet

jeugdverenigingen vanaf 5

zijn en voor volleybal in

september in de jeugddienst

de Vlaschaard.

ligt én online staat?
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Duurzame en
voordelige start
van het schooljaar
1. Maak een inventaris
Stel een inventaris op voordat je aan je boodschappenlijst begint. Veel
kans dat er in huis nog schoolmateriaal ligt dat je opnieuw kan gebruiken. Vele Wevelgemse scholen hebben op het einde van het schooljaar een ‘diamantvormige sticker’ op herbruikbaar schoolmateriaal gekleefd. (diamantactie MOS-scholen)
2. Koop niet om het even welk schoolmateriaal
Ga voor degelijke schoolbenodigdheden, zonder oplosmiddelen, zware
metalen of bewaarmiddelen. Koop houten materiaal of papier aan met
een FSC of PEFC-label. Deze labels garanderen dat het hout of het papier afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Voor duurzame artikelen kan je terecht op www.ecoplan.be.
3. Stel een tweedehands schoolset samen
Verschillende kringwinkels (www.dekringloopwinkel.be) zetten hun
schoolmateriaal centraal. Wees er op tijd bij als je nog mappen, schriften, pennenzakken of een boekentas nodig hebt. Ook tweedehandssites hebben aparte rubrieken met schoolgerief.
4. Kaft je boeken met recuperatiemateriaal
Waarom kaftpapier kopen als je boeken en schriften origineel kan inpakken met oude affiches, posters, tijdschriften, wereldkaarten en
resten behangpapier? Wil je toch liever nieuw kaftpapier, kies dan rollen uit ecologisch papier. www.labelinfo.be geeft info over duurzame
papierlabels.

Inschrijvingen
kunst
muziek
woord

5. Zoek tweedehands studieboeken

Kunst-muziek-woord

Sommige scholen organiseren zelf een ruildienst en ook op internet

Na de vakantie goesting gekregen om iets creatiefs te doen? Je kan je

wordt er duchtig verhandeld. www.stubooks.be brengt kopers en ver-

kindje of jezelf nog inschrijven voor de academie of voor muziek of woord.

kopers met elkaar in contact. Ook via De Slegte en webwinkel bol.com
kan je op zoek naar tweedehands studieboeken. Via Bookboon.com

Muziek-woord

kan je gratis pdf's van studieboeken downloaden.

In Wevelgem (Grote Markt 26) kan dat op 1 september van 16u30 tot
19u30 en op 3 september van 16u00 tot 19u30. Op woensdag 2 septem-

Meer info www.bewustverbruiken.be

ber kan je zowel in Wevelgem als Moorsele (Sint-Jansstraat 18) inschrijven van 14u00 tot 19u30.
Meer info: www.menen.be/samw
Over het conservatorium Kortrijk, afdeling Gullegem vind je meer info
via www.kortrijk.be/conservatorium of op 056 41 08 07
Kunst
Meer info en inschrijvingen: www.wevelgem.be/kask | atelierplastischekunsten@wevelgem.be of telefonisch 0495 24 52 60. Vanaf september
kan je ook inlichtingen krijgen tijdens de lesmomenten op woensdagnamiddag, vrijdagavond en zaterdagvoormiddag – tel. : 056 41 97 19.
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Aangepast rijbewijs voor iedereen met diabetes

Gezocht: vrijwilligers (m/v) in de palliatieve zorg

Wanneer diabetes is vastgesteld, heb je een aangepast rijbewijs

Vrijwilligers zijn vaak een onmisbare schakel in de palliatieve zorg.

nodig met een welbepaalde geldigheidsduur. Dit geldt ook als je

Vrijwilligers bieden aanwezigheid bij palliatieve patiënten bij ont-

diabetes enkel wordt behandeld via een aangepaste levensstijl of

brekende of overbelaste mantelzorg.

met tabletten.
Luisteren, steun geven, rust brengen, samen een wandeling maken,
Je kan zo’n rijbewijs aanvragen bij burgerzaken in het ge-

de krant voorlezen, foto’s bekijken … Er zijn voor de patiënt en zijn

meenteloket van Wevelgem of in de gemeentehuizen in Gulle-

familie, dat is de belangrijkste opdracht van een vrijwilliger. Heb je wat

gem en Moorsele. Openingsuren vind je op www.wevelgem.be.

vrije tijd en wil je die graag zinvol besteden door je in te zetten voor
zwaar zieke mensen? Kom dan naar het infomoment op dinsdag 29

Surf naar www.diabetes.be voor meer informatie. Voor alle vragen

september om 14u00 en om 20u00 in het Kasteel van Heule, Heulse-

over diabetes, contacteer gratis de Diabetes Infolijn 0800 96 333 of

kasteelstraat 1, 8501 Heule. Een specifieke vooropleiding is niet nodig.

infolijn@diabetes.be.

Een grote luisterbereidheid en een warm hart hebben des te meer.
Meer info: Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen vzw,
Doorniksewijk 168, 8500 Kortrijk, tel. 056 63 69 50, palnet.zwvl@yucom.be, www.pzwvl.be
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ereperk oudstrijders Wevelgem

1/200

ontwerp

2,5

beukenhaag
gazon

1,5

boom
boordsteen met naamplaatjes

Opwaardering
oudstrijders
Met deze ingreep willenereperk
we het ereperk
voor de oudstrijders opwaarderen.
We doen dit in dezelfde trant als het ereperk voor de burgerlijke slachtoffers.

Opendeurdag assistentiewoningen Tilia

nemen de oude
kruisjes
weg, leggen
mooi gazon aan,
InWeseptember
wordt
het ereperk
van een
de oudstrijders
op de begraaf-

Pal in het centrum van Gullegem werd in juni Tilia geopend. Tilia wordt

plaats
Wevelgem
in van
de Menenstraat
Dat zal in dewaar de
naamplaatjes
de overledenenopgewaardeerd.
op komen.

uitgebaat door het OCMW van Wevelgem en telt 15 nieuwe, goed

zelfde
tranteen
als het
ereperk
voor de
burgerlijke
slachtoffers gebeuren.
We creëren
gesloten,
ingetogen
ruimte
die

uitgeruste assistentiewoningen voor zowel koppels als alleenstaan-

Achteraan
komt een
gedenkboom,
een meerstammige
kerselaar.
De
oude kruisjes
worden
weggenomen,
er wordt een
mooi gazon aan-

die graag zelfstandig blijven wonen in een comfortabele en veilige

gelegd, centraal wordt er een gedenksteen in blauwe arduin gezet,

woning. Wie verhuist naar een assistentiewoning kan immers reke-

waar de naamplaatjes van de overledenen op geplaatst zullen worden.

nen op professionele bijstand. Bovendien is er ook veel aandacht voor

plaatsen centraal een gedenksteen in blauwe arduin,

afgebakend wordt door een haag in haagbeuk.

den. Assistentiewoningen zijn de ideale oplossing voor senioren

sociaal contact.
Er wordt een gesloten, ingetogen ruimte gecreëerd die afgebakend
wordt door een beukenhaag. Achteraan komt als gedenkboom een

Op dit moment zijn al een tiental assistentiewoningen verhuurd. Er

meerstammige kerselaar.

zijn nog enkele beschikbaar. Heb je interesse en wil je vrijblijvend
meer weten over deze assistentiewoningen, kom dan op zaterdag 19
september tussen 13u30 en 17u30 naar de opendeurdag.
Meer info tijdens de kantooruren in Het Gulle Heem: 056 43 20 90.
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Sta jij graag in de spotlights?

Maak ook een vuist tegen kanker

Dan is dit iets voor jou. De gemeente heeft af en toe figuranten no-

Je kan een plantje kopen in Gullegem op de markt op vrijdag 18 en in

dig die goed op beeld plakken. Je hoeft geen topmodel te zijn. Alle

het centrum op 20 september. Op vrijdag 18 en zaterdag 19 septem-

soorten en maten zijn welkom.

ber komen er vrijwilligers in Moorsele en Wevelgem bij je thuis langs.

Wil jij bijvoorbeeld graag eens op de cover van de infokrant staan,

De plantjes worden ieder jaar verkocht in het derde weekend van

mail dan als de bliksem een foto ten voeten uit én een pasfoto met

september, een plantje kost dit jaar € 7.

je contactgegevens (naam, telefoonnummer en mailadres) naar
communicatie@wevelgem.be. Opsturen kan ook: Dienst communi-

Zou je ook graag de handen uit de mouwen steken?

catie, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem.

Voor meer info: www.komoptegenkanker.be
• Gullegem: Veerle De Pauw, Kon.Fabiolastraat, 95, 056 42 50 43,
veerle.de.pauw@hotmail.com
• Moorsele: Filiep Wittouck, Ieperstraat, 74, 0478 50 61 69
filiep.wittouck@skynet.be
• Wevelgem: Chris Loosvelt, Vrijheidstraat, 1, 056 41 78 07
chris.loosvelt@skynet.be, Peter Vermoere, Lagestraat, 22, 056 41
51 91, peter.vermoere@telenet.be
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Doven openbare verlichting

Rode kruis Wevelgem zoekt brugfiguren

In het kader van het burgemeestersconvenant (20% minder C02-

Dit schooljaar doen de Wevelgemse kleuter- en lagere scholen terug

uitstoot tegen 2020), heeft de gemeente beslist om vanaf sep-

beroep op de brugfiguren van het Rode Kruis.

tember van maandag tot en met donderdag alle straatverlichting
te doven tussen 00u30 en 4u30. De straatverlichting blijft ’s nachts

Vrijwillige brugfiguren helpen de leerkrachten om kinderen met

branden op vrijdag-, zaterdag- en zondagnacht. De verlichting op

een taalachterstand en kinderen uit kansarme of allochtone

de gewestwegen blijft de hele week branden.

gezinnen bijkomende individuele ondersteuning te geven.
Persoonlijke positieve aandacht kan een kind motiveren en zich

Infrax is eerder dan verwacht met de werken gestart in Gullegem en

beter laten voelen. Er is permanente opvolging en communicatie

Moorsele. Daarna is Wevelgem centrum aan de beurt. De zijstraten

tussen school en brugfiguur. De school bepaalt welk kind welke

van de gewestwegen worden als laatste afgeschakeld.

vorm van ondersteuning nodig heeft op school. Later kan ook
gedacht worden aan huiswerkbegeleiding.

Klimaat en energie zijn en blijven ‘hot’. De opwarming van de aarde
valt niet te ontkennen. Op elk niveau zullen inspanningen moeten

Ben je geïnteresseerd, geef dan je naam en adres op bij de Carine

geleverd worden. Ook de gemeente wil hiermee zijn bijdrage leveren

Masselis (0478 32 79 24) of Catherine Christiaens (056 40 02 02) of

aan een leefbare toekomst voor onze (klein)kinderen.

mail naar socialehulpverlening@wevelgem.rodekruis.be.
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@ axellederyckere_parkies_
moatjes

@ hidihi_hidiho_Een zomerse picknick

Contacteer je gemeente

langs de leie

Gemeentebestuur
Vanackerestraat 16
8560 Wevelgem
056 433 400
@ gemeentebestuur@wevelgem.be
www.wevelgem.be
@ jurgenlemaire_pa8_Gullegem

@Wevelgem8560 · #Wevelgem
www.facebook.com/wevelgem8560

Wachtdiensten
Apothekers
De apotheek van wacht is terug te vinden via:
0903 99 000 (€ 1,5/ minuut)
geowacht.be
Huisartsen
Centraal oproepnummer 056 40 47 48
Tandartsen
Centraal oproepnummer 090 33 99 69

@ mdclerck_Zonet het fietsdiploma
uitgereikt aan de flinke leerlingen

@ NeleDeneut_NOg een dagje in het

van het 6de leerjaar van SPWe Basis

koninkrijk Katje-duk!

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
@ sjokke_Zalig zomeren in eigen

@ stevenlapauw_Camping cosmos

gemeente_Bergelen

(slaapplaats van vannacht) Wijnberg

056 433 433
@ meldpunt@wevelgem.be
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