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SPREEKT JE AAN

1000 km - Jullie waren fantastisch!

Cultuurseizoen 2015-2016

Nicole & Hugo. Voor de kleintjes is er het Supervliegdorp.
In dat dorp kunnen kinderen zorgeloos ravotten en staan
ook enkele culturele acts geprogrammeerd.

juni 2015 19u30
oraf reserveren

et volledige programma voor
iet, hoort en beleeft in priWevelgemse podia bestormt.
d geven de avond zelf al een
en ook enkele filmpjes. De
halve de presentatie van het
ontmoetingsfeest voor cultuurarom voor een passende sfeer
dj.

Alle optredens zijn gratis, behalve de
comedy-optredens van Ygor en Lukas Lelie
op zaterdag. Voor die shows betaal je
de kleine prijs van twee euro per act.
In ruil hiervoor heb je een zitplaats tijdens
de voorstelling. De ticketverkoop start
op dinsdag 9 juni. Tickets bestellen kan
via de webshop van het cultuurcentrum,
telefonisch of via mail.

s op donderdag 4 juni en op
s om 19u30. Toegang is gratis,
d gereserveerd worden.

Webshop via www.ccwevelgem.be
T 056 433 495
cultuurcentrum@wevelgem.be
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Op de cover

Doe mee aan de gemeentelijke
bebloemingswedstrijd

Op de cover van dit nummer herken je Maxiem Couckuyt (8) die onlangs
zijn verjaardag vierde met vriendjes in het zwembad. Meer info over de

Heb je een mooie voortuin, is je gevel versierd met mooie bloembak-

luchtkastelen vind je op pagina 14.

ken of woon je op een hoeve die met groen en bloemen is aangekleed,
schrijf je dan in voor de jaarlijkse wedstrijd.
Breng

onderstaand

strookje

binnen

in

het

gemeenteloket,

Vanackerestraat 12 t.a.v. Bart Seynhaeve of mail je gegevens naar:
bart.seynhaeve@wevelgem.be tegen eind juni.
Voornaam en naam:....................................................................................
Straat en nummer:......................................................................................
Deelgemeente:...........................................................................................
Ik schrijf me in voor:
O Grote voortuin 150 m²
O Middelgrote voortuin 100 m²
O Kleine voortuin 50 m²
O Enkel gevelversiering
O Hoeveverfraaiing
* Je kan je slechts voor 1 reeks inschrijven.
* Wie vorig jaar gewonnen heeft, moet zich niet opnieuw inschrijven.
Wie wint, krijgt een uitnodiging voor de receptie in CC Guldenberg
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in het najaar.

Samen bl
okken?
Dat kan!

15

18

Ommeganck
in Gullegem

Samen blokken
in Wevelgemse blokruimte

Gemeenteraad
het niveau van de gemiddelde schuld per inwoWevelgem sluit het boekjaar af met een resul-

Beheersing uitgaven

taat van 22,6 miljoen euro. Dit betekent dat er in

Het totaal aan exploitatieuitgaven ligt 1,46%

2014 2 miljoen euro meer werd uitgegeven dan

lager dan in 2013. Binnen de diensten werd met

Ademruimte voor de toekomst

ontvangen. Deze lichte achteruitgang was in-

de nodige zorg over het budget gewaakt, wat

De rekeningcijfers tonen een structureel over-

gecalculeerd en kan toegeschreven worden aan

resulteerde in een besparing binnen de rubriek

schot. Wevelgem wil in de toekomst verder

een verdere afbouw van de schuld met ongeveer

‘goederen en diensten’ met bijna 4%.

op een behoorlijk niveau investeren zonder

ner voor de Vlaamse gemeenten (940 euro).

verdere schuld op te bouwen. Dit vereist

3 miljoen euro.
De personeelsuitgaven kenden een heel lichte

spaarzaam omspringen met de beschikbare

Focus op investeringen

groei met 0,63% ten opzichte van vorig jaar.

middelen. De autofinancieringsmarge bedroeg

In 2014 werd in totaal 7 miljoen euro aan inves-

Het is evident dat dergelijke beheersing van de

in 2014 4,9 miljoen euro. Dit betekent dat de

teringsuitgaven geboekt. Dit is een stevig inves-

uitgaven mee te wijten is aan de heel lage infla-

gemeente het huidige investeringsritme aankan

teringsritme. De werken aan de nieuwe hoofd-

tie. De financiële uitgaven daalden met 9,38%,

zonder schuld op te bouwen.

bibliotheek werden opgestart maar vooral rond

wat voor de leningsintresten concreet 140 325

wegen- en rioleringswerken werden belangrijke

euro betekent.

dossiers gerealiseerd en/of gefinaliseerd. Het

In de huidige omstandigheden, waarin recent
door een adviesbureau nog gewaarschuwd werd

gemeentebestuur verwijst hierbij onder andere

Afbouw schuld

voor een mogelijke faillissement van gemeen-

naar de verbinding Parkstraat-Visserijstraat en

Lagere schulduitgaven zijn natuurlijk ook een

ten in 2019, blijft waakzaamheid de boodschap.

de werken in de Kijkuitstraat en Kruisstraat. Het

gevolg van een afbouw van de schuld. De totale

Maar de gemeente kan alvast, op basis van deze

grootste deel van de investeringen ging naar

schuld daalde met ongeveer 3 miljoen euro en

cijfers, de toekomst hoopvol tegemoet zien.

‘openbare infrastructuur en mobiliteit’, maar

bedroeg op 31 december 2014 32 404 098 euro.

ook naar ‘vrije tijd’ ging een bedrag van een 1,5

Dit is een uitstaande schuld van 1 036 euro per

miljoen euro.

inwoner. Hiermee daalt Wevelgem verder naar
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Van Worden... tot Vergaan... tot Worden
Op 18 januari 2014 werd het kunstwerk “Voor allen aan wie oorlog raakte” onthuld op het ereperk voor burgerslachtoffers op de begraafplaats
Menenstraat in Wevelgem. De reacties waren uitermate positief. Strakke lijnen, heldere vormen in hagelwit epoxy. De bewondering voor
het werk vertaalde zich al snel naar een nieuwe vraag. Kunnen we dit ook realiseren op de begraafplaatsen van Moorsele en Gullegem? Het
antwoord is ‘ja’. De nagedachtenis aan Wereldoorlog I is na 100 jaar nog altijd springlevend. Lijden en verlies zijn universele thema’s die Linda
Molleman met haar werk perfect vorm weet te geven. Ze kreeg dan ook de opdracht om twee werken te maken in dezelfde sfeer als het werk
in Wevelgem.
Onthulling
Op zaterdag 13 juni 2015 onthult de gemeente om 16u00 het nieuwe werk “Van Worden... tot Vergaan... tot Worden” op de begraafplaats in Moorsele.
Wie interesse heeft is welkom op deze onthulling, graag een seintje voor 8 juni via vrijetijd@wevelgem.be.
Linda Molleman licht toe:
‘Beeldend domineren hier twee symbolen het kunstwerk: Het Logaritmisch Spiraal en De Scarabee of Mestkever. Zij drukken in feite hetzelfde uit:
‘Veranderd en nog dezelfde, zal ik opnieuw opstaan’. De evolutie van het logaritmisch spiraal in het centrum van de installatie is eindeloos. Het
einde vloeit terug over naar het begin, ze visualiseert de herrijzenis. De scarabee wordt meegegeven met de dode en op de plaats van het hart
gelegd als zorg voor een nieuwe geboorte. Deze mestkever belichaamt de vernieuwing van het leven aangezien ze zichzelf verpopt in de mestbal
en zo uitkomt.”
Op zaterdag 12 september onthult de gemeente het derde werk op de begraafplaats in Gullegem, aansluitend opent de tentoonstelling van Linda
Molleman in OC de Cerf. Wil je hiervan op de hoogte gehouden worden? Stuur een mailtje naar vrijetijd@wevelgem.be.
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Verbeteringswerken
Vanaf 1 juni voert aannemer DeVriese uit Lichtervelde verbeteringswerken uit in onderstaande straten.
Torrestraat:
• Vernieuwen van de asfaltverharding vanaf nr. 72 tot aan de Kwadestraat
• Vernieuwen van voetpaden in slechte staat, vanaf nr. 4 tot nr. 72
• Uitvoeren snelheidsremmende maatregelen
Rommelen:
• Vernieuwen van de asfaltverharding
• Aanpassen snelheidsregime
Wittemolenstraat, deel vanaf gasthoeve Ter Gracht tot nr. 162, en vanaf Ketelstraat tot nr.
277 (molen):
• Breken van de betonverharding, aanbrengen nieuwe asfaltlagen over de volledige breedte van
rijweg en fietspad

Mobiliteit
N8
In opdracht van het Agentschap Wegen en

• Plaatsen oeververstevigingen (grachten)

Verkeer voerde het studiebureau Vectris de

• Plaatsen veiligheidspaaltjes tussen rijweg en fietspad

voorbije jaren een diepgaande mobiliteits-

• Uitvoeren snelheidsremmende maatregelen

en verkeersstudie uit voor de herinrichting
van de N8 vanaf het kruispunt met de Gulle-

Oude Tramweg, deel vanaf de Wittemolenstraat tot Ledegemstraat:

gemsesteenweg in Bissegem tot en met de

• Vernieuwen asfaltverharding rijweg

kruispunten van het complex met de E403

• Vernieuwen greppels

in Wevelgem.

• Plaatselijk vernieuwen voetpaden en boordstenen
Deze studie heeft geleid tot een visie over hoe
Vooraf worden door de nutsmaatschappijen werken uitgevoerd in:

die drukke gewestweg kan verbeterd worden

• de Torrestraat, vanaf nr. 2 tot 12, langs beide kanten van de weg

op het vlak van veiligheid en doorstroming

• de Oude Tramweg, zuidkant

maar ook op het vlak van leefbaarheid en ont-

In de Oude Tramweg worden ook de elektriciteitsnetten ondergronds gebracht vanaf de Lede-

sluiting van het bedrijventerrein.

gemstraat tot de Ieperstraat.
Infotentoonstelling
De totale uitvoeringstermijn van de verbeteringswerken bedraagt 90 werkdagen. De bewoners

Op woensdag 24 juni van 16u30 tot 20u30

worden schriftelijk geïnformeerd over de precieze uitvoeringsperiode. Meer informatie volgt ook

worden de resultaten van deze studie

via de website van de gemeente.

getoond aan het brede publiek in de
Porseleinhallen, Cultuurpad 1, 8560 Wevel-

De nodige omleidingen zullen voorzien worden.

gem. Je bent van harte welkom.
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kalendertip

1 mei
Op 1 mei was er de bloemenmarkt, Steps Shopping
Day, tuin- en hobbysalon en KUBB-wedstrijd.
Wie op deze stralende dag het
Cultuurpad infietste,
botste op een fotograaf…
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8ste Leie Lekker Zoete Tocht
De 8ste Leie Lekker Zoete Tocht op zondag 28 juni is een gezinsvriendelijke fietstocht van een 25-tal kilometer waarbij je op drie verschillende
halteplaatsen kan proeven en genieten van diverse lekkernijen uit de Leiestreek. Een ijsje, een kopje grootmoederskoffie met een stukje rijsttaart,
een drankje en een lekkere pudding, een vanillewafel met sinaasappeladvocaat voor de volwassenen of een chocolademousse voor de kinderen.
Dit jaar is er ook een halte voorzien midden in het groen waar je de benen kunt strekken voor een korte wandeling. Je wordt er beloond met een
prachtig uitzicht en een verfrissend vruchtensapje. Op iedere halteplaats is er kinderanimatie. Op de laatste halte kan, wie dat wil, genieten van een
professionele voet-, been- of rugmassage met natuurlijke oliën in een prachtig groen kader (15€/20min. ter plaatse te betalen).
Leie Lekker Menu, het leuke extraatje voor de lekkerbekken.
In zaal Barthel kan je genieten van het heerlijk streekmenu, een glas cava gevolgd door beenhesp met saus, rauwe groentjes en frietjes. Het
menu wordt ’s middags geserveerd tussen 11u30 en 13u30 en ’s avonds van 18u00 tot 20u30. Prijs: 10€/pers. Het aantal deelnemers is beperkt tot
2 x 250 personen.
Info en inschrijven
Startplaats: Zaal Barthel, Moeskroenstraat 525, 8930 Rekkem. Vrije start tussen 10u00 en 15u00. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Inschrijfdag op
zaterdag 6 juni van 9u00 tot 12u00 bij Toerisme Wevelgem (Gemeenteloket). Als er nog plaatsen vrij zijn na die dag, kan je ook inschrijven vanaf
maandag 8 juni t.e.m. zondag 21 juni. Prijs: 7€ per persoon. Het aantal deelnemers is beperkt tot 1200.
Toerisme Wevelgem, Vanackerestraat 12, 8560 Wevelgem, T 056 43 34 00, toerisme@wevelgem.be

kalendertip

Steun de slachtoffers
in Nepal
Op 25 april werd Nepal getroffen door een aardschok met een kracht van 7,8 op de schaal
van Richter. Op 12 mei volgde nog een naschok van 7,3. De 2 grote aardschokken hebben
er een enorme ravage aangericht… .
Herstel- en opbouwwerken zijn volop aan de gang, maar de noden blijven hoog. De gemeente
start een samenwerkingsverband met OCMW Wevelgem, ’t Veer, Veerkracht 4, de Kringloopwinkel vzw en Stad Menen. Er wordt een benefietverkoop op touw gezet waarbij koekjes worden verkocht. De pakjes, met een 20-tal cigarillos, worden gebakken in ’t Veer en verkocht
voor maar € 3. De opbrengst van de verkoop (€ 2,6 per blister) zal aan het Rode Kruis Vlaanderen-Internationaal overgemaakt worden, dat gespecialiseerd is in noodhulp.
Koekjes zijn te koop in het gemeenteloket, de bibliotheken, het CC, de jeugddienst, de spordienst,
het OCMW en de Lokale Dienstencentra. Meer info: 056 43 34 16 of nele.heytens@wevelgem.be

7
OCMW WEVELGEM

De Zomer van het Spannende Boek
De zomer en de vakantie zijn in aantocht. Vele lezers verheugen zich op de zon, de stoelen op het terras of de hangmat boven het gazon. Ook
de uitgevers maken zich klaar voor de zomer en verrassen met nieuwe titels voor veel zomers leesplezier. De Zomer van het Spannende Boek
is een vaste waarde op de leeskalender. Ontspannen met spanning… voor veel lezers is het de ideale combinatie.
Misdaadromans, detectives en psychologische en literaire thrillers winnen nog steeds aan populariteit. Vele boeiende personages uit spannende
boeken kregen een geslaagde versie in veelbekeken series op de televisie. Vooral de Scandinavische en Britse reeksen zijn erg populair en kijkers
vinden moeiteloos de weg van de film naar het boek. Of omgekeerd. Het kan allebei in de bibliotheek.
De bibliotheek zet de komende weken het spannende boek in de kijker. Want tijdens de zomer is er eindelijk tijd om eens wat bij te lezen.
Ruth Rendell
Op 2 mei overleed op 85-jarige leeftijd Ruth Rendell, de Britse schrijfster van psychologische misdaadromans. Haar romans zijn ontzettend populair
en werden vaak verfilmd. Ruth Rendell wordt vooral geroemd om haar taalgebruik, de diep uitgewerkte personages en haar sociale ingesteldheid.
Buiten haar psychologische werk, is ze ook bekend geworden door haar reeks over Inspector Wexford.
Ruth Rendell is de Queen of Crime, maar er zijn nog veel meer vrouwelijke thrillerauteurs met een heel groot en trouw lezerspubliek. De bibliotheek
zet deze auteurs dit jaar speciaal in de kijker.

Er binnenkort bij glasbollen
waar vaak gesluikstort wordt
camera’s geplaatst zullen
worden om de daders te
identificeren?

Er weer een heleboel
Je voor de meeste diensten

zomerse boottochten te

(vuilzakken, attesten, …)

boeken zijn?

terecht kan in het gemeen-

Info en inschrijvingen aan

teloket, Vanackerestraat 12?

het onthaal van het
gemeenteloket.
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Cultuurseizoen 2015-2016
Wie of wat zit er in het nieuwe cultuurseizoen?
Donderdag 4 en vrijdag 5 juni stelt het cultuurcentrum het nieuwe seizoen voor. Je komt in
primeur te weten wat het zomerprogramma en seizoen 2015-2016 te bieden hebben: De pro-

Donderdag 4 en vrijdag 5 juni

grammatoren overlopen het podiumaanbod en enkele acts geven live al een voorproefje.

OC De Stekke – 19u30
Gratis toegang, maar vooraf te reser-

De seizoensvoorstelling is behalve de presentatie van het komend seizoen ook een ontmoe-

veren via:

tingsfeest voor cultuurliefhebbers. Er is daarom voor een passende sfeer met een drankje, hapje

• de webshop www.ccwevelgem.be

en dj achteraf gezorgd.

• tel. 056 43 34 95
• cultuurcentrum@wevelgem.be

Kan je er niet bij zijn? Dan kan je vanaf 9 juni de seizoensbrochure ophalen aan de balie van het
CC of bekijk hem online op de site van het cultuurcentrum.
Abonnementen 2015-2016
Dinsdag 9 juni start de abonnementenverkoop van CC Wevelgem. Bij een abonnement van minstens 4 voorstellingen krijg je korting op de gekozen
shows en een gratis smaakmakende voorstelling. Jongeren onder de 26 krijgen vanaf 3 voorstellingen 25% korting op de basisprijs.
Voordelen van een abonnement:
1. Korting: mooie procentuele kortingen op de basisprijzen.
2. Voorrang: je kan de beste plaatsen kiezen en al losse tickets kopen.
3. Aanvullen: het abonnement kan later op het jaar uitgebreid worden met extra voorstellingen.
4. Flexibiliteit: ben je onverwacht verhinderd, dan kunnen tickets op voorhand ingeruild worden voor een andere voorstelling.
5. Smaakmaker: gratis 1 leuke voorstelling uit een selectie van 8 bovenop je abonnement.
Bestellen kan via het abonnementsformulier dat bij de seizoensbrochure zit. Je kan het ook downloaden op de site van het cultuurcentrum of eentje bekomen aan de balie van het CC. Per formulier kan er één persoon bestellen. Abonnees die naast elkaar willen zitten, moeten hun formulieren
samen indienen. Bestelformulieren worden in volgorde van ontvangst behandeld. Na verwerking wordt de afrekening opgestuurd of doorgemaild.
Losse tickets voor een voorstelling worden pas vanaf maandag 24 augustus verkocht.
Extra info: tel. 056 43 34 95 of cultuurcentrum@wevelgem.be
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Computercursussen
Computers en digitale toepassingen zijn niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. CC Wevelgem en de dienstencentra organiseren
computercursussen voor beginners en gevorderden. Deze lessen zijn ideaal voor al wie zijn of haar pc-vaardigheden wil bijschaven. Beginners
kunnen terecht in de lessenreeks ‘pc initiatie deel 1’.

CURSUS

LESSEN

LESLOCATIE

MOMENT

START

EIND START-DATUM EIND-DATUM PRIJS

iPad vervolg

10

LDC Elckerlyc

Ma (vm)

09:00

12:00

14-09-15

23-11-15

€80,00

EHBO-PC

5

LDC Elckerlyc

Ma (vm)

09:00

12:00

30-11-15

11-01-16

€40,00

Photoshop elements deel 2

15

LDC Elckerlyc

Ma (nm)

13:30

16:30

14-09-15

11-01-16

€105,00

PC initiatie deel 2

15

LDC Elckerlyc

Di (vm)

09:00

12:00

15-09-15

12-01-16

€105,00

Android: tablets en smartphones

10

LDC Elckerlyc

Di (nm)

13:30

16:30

15-09-15

24-11-15

€80,00

Mailen en surfen

15

LDC Elckerlyc

Wo (vm)

09:00

12:00

16-09-15

20-01-16

€105,00

Werken met compactcamera

5

LDC Elckerlyc

Wo (nm)

13:30

16:30

16-09-15

14-10-15

€40,00

Picasa

5

LDC Elckerlyc

Wo (nm)

13:30

16:30

21-10-15

02-12-15

€40,00

Fotoalbums maken

5

LDC Elckerlyc

Wo (nm)

13:30

16:30

09-12-15

20-01-16

€40,00

E-commerce, cloud en skype

15

LDC Het Knooppunt

Ma (vm)

09:00

12:00

14-09-15

11-01-16

€105,00

PC initiatie deel 1

15

LDC Het Knooppunt

Ma (nm)

13:30

16:30

14-09-15

11-01-16

€105,00

Android: tablets en smartphones

10

LDC Het Knooppunt

Wo (vm)

09:00

12:00

16-09-15

02-12-15

€80,00

Mailen en surfen

15

LDC Het Knooppunt

Do (nm)

13:30

16:30

17-09-15

14-01-16

€105,00

Multimedia

15

LDC Het Knooppunt

Vr (vm)

09:00

12:00

18-09-15

15-01-16

€105,00

Publisher basis

15

LDC Het Knooppunt

Vr (nm)

13:30

16:30

18-09-15

15-01-16

€105,00

Info en inschrijvingen:
De cursussen vinden telkens plaats in een lokaal dienstencentrum. Je kan inschrijven via CC Wevelgem vanaf dinsdag 2 juni om 9u00.
Per cursus is er plaats voor 16 deelnemers. Voor cursussen die volzet zijn wordt een wachtlijst aangelegd. Bel 056 43 34 95 of mail naar
cultuurcentrum@wevelgem.be. Bij het inschrijven zal je rijksregisternummer gevraagd worden. Deze cursusreeks loopt i.s.m. CVO VIVO en de dienstencentra Elckerlyc en Knooppunt. Meer info over de inhoud van de cursussen vind je ook op www.cvovivo.be.
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Nooit te oud om te leren
Van Windows beginners tot Photoshop voor gevorderden, er is voor elk wat wils. Een gesprekje met een enthousiaste leerling. Oud-bibliothecaris en duivel-doet-al Lieven Vervenne
is 84 maar nog niet te oud om te leren.
Welke opleiding volgde je?

Voldeed de opleiding aan de verwachtingen?

‘Ik volgde de initiatie Windows. Een cursus

‘Zeker. Ik kan nu zelf mijn mails openen, be-

voor de absolute beginners. Dat was ook no-

antwoorden of een bijlage bekijken. Boven-

dig, want veel meer dan een computer aan- en

dien leer je nog veel meer zaken kennen. Bij-

uitzetten kon ik niet. Als ik zie hoe snel mijn

voorbeeld op het internet surfen. Het was een

kleinkinderen met al hun apparaatjes zijn, be-

wereld die voor mij openging.’

gint het me al te duizelen. Ik hoor mijn tienjarig kleinkind soms aan oma uitleg geven, en

Geen moeite met de cursus?

dan vraagt ze heel nonchalant: “En oma, be-

‘Nee hoor, de lesgever houdt rekening met ie-

grijp je het?” (lacht). Het werd dus wel tijd om

ders tempo. Er wordt veel herhaald, zodat ie-

met een computer te leren werken.’

dereen mee kan. Een voordeel is ook dat we
maar met vijftien zijn. Daardoor kan je veel vra-

En dan maar ingeschreven voor de cursus in

gen stellen en heeft de lesgever tijd voor je. Het

Wevelgem?

is natuurlijk wel erg belangrijk dat je ook oefent

‘Ja, het was een noodzaak geworden. Om eer-

buiten de lessen. En eerlijk is eerlijk, het ont-

lijk te zijn: ik ben nooit een computerfan ge-

breekt me vaak aan tijd om dat te doen.’

weest. Ik ben een man van boeken. Als ik iets
moest opzoeken, gebruikte ik nog altijd mijn

Hoe is de sfeer in de klas?

oude vertrouwde encyclopedie. Vandaag de

‘Die is prima. Ik kende eigenlijk niemand toen

dag wordt er constant met de computer ge-

ik aan de cursus begon, maar geleidelijk aan

communiceerd. Aangezien ik in enkele vereni-

kwam iedereen goed overeen. We hielpen el-

gingen en bestuursraden zit, krijg ik veel mails.

kaar en in de koffiepauze was er tijd om wat

Om goed te functioneren moet ik dat medium

te babbelen.’

toch min of meer beheersen. Ik zag dat er cursussen waren en ik heb me ingeschreven.’

Snoei mee tegen kanker
Heb jij een taxushaag? Dan ben jij één van de vele Vlamingen die dankzij deze plant levens kan redden. Een
taxushaag bevat baccatine, een belangrijke grondstof om geneesmiddelen tegen kanker aan te maken. Bij
50% van de behandelingen kiest men voor geneesmiddelen op basis van taxus. Uit het jonge snoeisel van 50
meter taxushaag wordt één chemotherapie gewonnen. Meer info: www.vergrootdehoop.be
Snoei tussen 15 juni en 31 augustus jouw taxushaag en breng het snoeisel naar het recyclagepark. Tijdens de actieperiode kan taxussnoeisel die voldoet aan de voorwaarden aangebracht worden in de groene groep. De opbrengst
van deze inzameling op de recyclageparken schenken de gemeente en MIROM aan kankerbestrijdende projecten.
Enkel dit taxussnoeisel is toegelaten: Zuiver->snoeisel zonder aarde, gras, onkruid of bladafval,
Jong->enkel eenjarige scheuten van max. 30 cm lang.
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Rijbewijzen
van voor 1989
In de media verschenen berichten dat de rijbewijzen
die afgeleverd werden voor 01/01/1989 niet meer geldig
zouden zijn in het buitenland. Deze informatie is niet
correct. Deze rijbewijzen (het oude Belgische model)
blijven geldig tot 2033.

RUP Menenstraat

Wanneer moeten deze rijbewijzen dan wel omgewisseld
worden? Als de foto op het rijbewijs niet meer gelijkend is
(wat wel eens kan gebeuren na 26 jaar) en/of het rijbewijs
beschadigd is.

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Menenstraat Noord b werd goedgekeurd. Voor
de wijk De Posthoorn in Wevelgem – met 2500 à 3000 inwoners - werden

Wat moet je dan doen? Kom naar één van onze loketten

in 2012 drie ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) opgemaakt. Eén van deze

met één recente pasfoto, je oude rijbewijs en 24 euro.

plannen, het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Menenstraat Noord b’, werd door de
Raad van State vernietigd op 25 maart 2014.

Om de veiligheid van het huidige rijbewijs te verhogen werd
ook gekozen om een administratieve geldigheidsduur van

Het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Menenstraat Noord b’ bevat onder meer de sites

10 jaar te voorzien en niet meer een onbeperkte geldigheid

van het gesloopte rusthuis Sancta Maria naast de kerk en de leegstaande site van

zoals die nu bestaat. Wevelgem is sinds september 2013 op

het bedrijf Stow. Naast de Sint-Theresiakerk kiest het gemeentebestuur voor

die geldigheidsduur van 10 jaar overgeschakeld.

een kwaliteitsvol woonproject op maat van de buurt. Voor de site Stow is een
toekomstige invulling als KMO-zone toegelaten en dus niet langer milieubelas-

Heb je nog vragen?

tende industrie.

Neem dan gerust contact op met onze diensten via
burgerzaken@wevelgem.be of 056 43 34 00.

De gemeenteraad heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan opnieuw definitief vastgesteld op 12 september 2014. De raad hield hierbij rekening met de opmerkingen van de Raad van State. Het plan werd door de provincie goedgekeurd en
verscheen in het Belgisch Staatsblad op 24 maart 2015. Dit betekent dat stedenbouwkundige aanvragen vanaf 7 april 2015 getoetst worden aan de nieuwe
voorschriften van dit plan.
De voorschriften van dit ruimtelijk uitvoeringsplan zijn integraal te raadplegen
op de website van de gemeente (www.wevelgem.be/overzicht_rups).

Op reis?
Vergeet je reisdocumenten niet! Enkele tips:
• Check via www.diplomatie.belgium.be, rubriek reisdocumenten welke documenten je nodig hebt.
De medewerkers van de dienst burgerzaken kunnen je deze informatie ook bezorgen.
• Hou de vervaldatum van je huidige reis/identiteitsdocumenten in het oog. Vraag, indien nodig,
minimum 1 maand voor de afreisdatum de nodige documenten aan bij de dienst burgerzaken.
• Voor

meer

info

over

de

verschillende

identiteitsdocumenten

kan

je

terecht

op:

www.wevelgem.be/leven-en-welzijn/burger.
• Bij het begin van de vakantieperiode willen veel burgers nog snel hun reisdocumenten in orde brengen. Hou
er rekening mee dat dit bij de dienst burgerzaken voor net iets langere verwerkings- en wachttijden aan het
loket zorgt. Voorzie dus zeker voldoende tijd om jouw reisdocumenten in orde te brengen.
• Voor nog meer tips, bekijk zeker ook eens ‘Reis wijs’ op www.diplomatie.belgium.be
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Inschrijvingen kunst-muziek-woord
Kunst
Inschrijvingen KASK
De inschrijvingen voor nieuwe leerlingen voor het Atelier Plastische Kunsten, in de volksmond tekenschool genoemd, starten vanaf 1 juni. Je kan
inschrijven vanaf de 3de kleuterklas. Er zijn ook lesmomenten voor jongeren en volwassenen kunstonderwijs. Je kan kiezen uit: striptekenen, video
– en animatiefilm, keramiek, waarneminsgstekenen, modeltekenen, tekenen & schilderen.
Inlichtingen: www.wevelgem.be/kask – Inschrijvingen: atelierplastischekunsten@wevelgem.be of tijdens de lesuren van het atelier 056 41 97 19 of
op andere momenten 0495 24 52 60 – of 056 42 13 02. Betalen kan via overschrijving.
Muziek en woord
Inschrijvingen SAMW
Je bent 8 en je wilt wat … meer dan alleen zingen in het bad - fluiten op je vingers - trommelen op buik en billen? In de Academie voor Muziek kan je
voluit zingen en ongeremd met noten spelen… Er bestaan trouwens zoveel verschillende instrumenten dat er zeker één voor jou moet tussen zitten.
Muziek lijkt niks voor jou hoe graag je ook zou willen. Maar toch ben je 8 en je wil wat meer dan alleen je verhaal vertellen aan je ma of pa - de held
zijn van je poppen en je beer - met je eigen spiegel-beeld staan grappen?
In de Academie voor Woord kan je honderduit vertellen aan je vriendjes en ongeremd toneel gaan spelen voor een echt publiek. Voel je het al kriebelen? Ga dan vooral niet krabben, maar rep je naar de academie en schrijf je in. Van dan af begint jouw avontuur dat nooit meer ophoudt.
Woensdag

24/06

Wevelgem

14u00 – 18u00

Donderdag 25/06

Wevelgem

16u30 – 19u30

Vrijdag

Wevelgem, Moorsele 16u00 – 19u30

26/06

Zaterdag

27/06

Wevelgem

Maandag

29/06

Wevelgem, Moorsele 16u30 – 19u30

10u00 – 12u00

Wevelgem: Grote Markt 26 (Oud Gemeentehuis), Moorsele: Sint-Jansstraat 18. Meer info: www.menen.be/samw. Je kan betalen met bancontact
behalve op maandag 29 juni.
Inschrijvingen Conservatorium Kortrijk, afdeling Gullegem
De inschrijvingen voor muziek en woord starten op 26 mei. Je kan elke lesdag inschrijven in de Poststraat 20 in Gullegem.
Maan-, dins-, en donderdag

16u00 – 18u00

Woensdag

14u00 – 18u00

Vrijdag

15u00 – 18u00

Het lessenrooster kan je vanaf 26 mei raadplegen op www.kortrijk.be/conservatorium - Meer info: 056 41 08 07
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Sportkampen zomer
Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen van het lager t.e.m. secundair onderwijs zich opnieuw sportief uitleven. In diverse sportaccommodaties en in verschillende leeftijdsgroepen
worden sportkampen aangeboden. Het is de ideale manier om eens kennis te maken met een
minder bekende sport zoals circustechnieken, conditie -en circuittraining, kinbal, klimmen
en klauteren, baseball, trampoline en nog veel meer.
De kinderen staan altijd onder toezicht van gediplomeerde leerkrachten, meteen een waarborg
voor kwaliteit. Je kan het gedetailleerd programma bekijken in de folder ‘ Doewa zomervakantie’ op
www.wevelgem.be/vrije-tijd/sport/gemeentelijk-sportaanbod.
Inschrijven
Inschrijven kan nog tot woensdag 1 juli op de sportdienst - zwembad Vanackerestraat 16, 056 43
35 60 of via de webshop op www.wevelgem.be

Springkasteel
Op woensdag –en zaterdagnamiddag ligt er van 14u00 tot 17u00 een springkasteel in het zwembad
van Wevelgem. Je kan er op lopen, trapjes beklimmen en daarna van de glijbaan plonsen in het water. Er zijn ook matten, banden en een springplank. Waterpret verzekerd. In de zomervakantie kan
je elke namiddag tussen 14u00en 17u00 van dit speelgoed genieten.

Huur eens een sportzaal
Sporthallen
Het sportseizoen van de verenigingen loopt op zijn einde. Hierdoor zijn er momenteel tot en met
14 juli meerdere momenten waarop de sporthallen gehuurd kunnen worden door groepen, verenigingen, bedrijven….
De beschikbaarheid van de sporthallen kan geraadpleegd worden via de webshop op
www.wevelgem.be. Reserveren (maximum 2 reservaties per keer) kan op de sportdienst (056 43
35 60) of via mail sportdienst@wevelgem.be ten laatste tegen de donderdag voor de reservatie.
Een sportzaal huren kost 12 euro/u voor een volledige zaal. Je kan ook 1/3 of 2/3 zaal huren. Voor 1/3
zaal betaal je 4 euro. Dit zijn prijzen voor Wevelgemse verenigingen. Niet-Wevelgemse verenigingen kunnen informeren bij de sportdienst.
Tennisvelden
Voel je de tenniskriebels al? Zin in een beetje sportieve ontspanning? Stof je tennisracket af en
kom je uitleven op de tennisvelden in het park. Elke dag van 7u00 tot 22u00. Reserveren op de
sportdienst, bureau zwembad, Vanackerestraat 16.
Een tenniskaart is verplicht voor elke gebruiker. Zo’n kaart is 1 jaar geldig en verkrijgbaar op de
sportdienst. De kaart kost € 25 voor jongeren en volwassenen boven 18 jaar en € 10 voor kinderen
jonger dan 18 jaar.
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Verkeershinder
In Gullegem staat één en ander op til begin juni. Dat grote
evenementen verkeershinder met zich kunnen meebrengen,
dat is geen nieuws. Maar bewoners die hinder kunnen
ondervinden, zijn daarvan graag op de hoogte. Daarom
worden vooraf de nodige bewonersbrieven gebust en kan
je de tijdelijke verkeersreglementen op de website van de
gemeente raadplegen: www.wevelgem.be/verkeershinder.

Dwars
door
Gullegem

Ommeganck
in Gullegem
Het eerste weekend van juni organiseert de Handelspromotie Gullegem de 36ste editie van de Gullegemse Ommegancksfeesten. Traditiegetrouw is de Handelsbeurs de blikvanger op de affiche. Maar er
zijn dit jaar tal van nieuwe activiteiten gepland. Nieuwe mensen in
het bestuur en in de organisatie zorgden voor verrassende ideeën en
een frisse aanpak.

Zondag 7 juni
14u00: Kids run
14u45: Jogging 5 km
15u30: Prestatieloop 10/15 km
Parcours
Start - Kerkstraat - Dorpsplein - Poststraat - Nekkerplas

Op zaterdagnamiddag zijn kinderen even baas van het Gullegemse dorpsplein,

Kwadestraat - Plaatsweg - Kwameers - Petanqueterreinen

’s avonds is Gullegem een beetje Beieren. In de Handelsbeurs in de tent is er een

Wandelpad - Kwadries - Bankbeekstraat - Bankstraat

veelbelovende pop-up stand Beauty&Lifestyle. ‘Met echte vrouwenkraampjes’,

Hondschotestraat - ingang Bergelen - Hoeve - wandelpad

lachen de organisatoren.

Poezelhoek - Schuttershoflaan - Kerkstraat.

Feestprogramma

Info

Zaterdag 6 juni

Sportdienst Wevelgem

• Handelsbeurs open van 14u00 tot 20u00

Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem

• ‘Gullegem speelt’: gekke kapsels, ballonplooiers, kindergrime, drie springkastelen,

Tel. 056 43 35 60

sumomat, bungee-run, zaklopen en reuze-vier-op-een-rij (van 14u00 tot 18u00)
• Kinderrommelmarkt, georganiseerd door de Gezinsbond

Dwarsdoorgullegem@wevelgem.be
www.dwarsdoorgullegem.be

• Eerste Oldtimer-meeting, georganiseerd door de Belgische youngtimerclub
(van 14u00 tot 18u00)
• Sommerbayern: optreden in de feesttent gevolgd door muziekanimatie in de
Gullegemse cafés (vanaf 20u30)
Zondag 7 juni
• Handelsbeurs open van 10u00 tot 12u30 en van 14u30 tot 19u30
• Aperitiefconcert opgeluisterd door Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Gullegem
• Warme Beenhesp (kaarten te verkrijgen in de tent)
• Dwars door Gullegem (i.s.m. Sportdienst Wevelgem) vanaf 14u00
Alle activiteiten vinden plaats in de feesttent en in de centrumstraten van
Gullegem. Gratis toegang.
Organisatie: Handelspromotie Gullegem i.s.m. Gemeentebestuur Wevelgem.
Bezoek de Facebookpagina ‘Gullegem Ommeganck’.
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JOW (jeugdopbouwwerker) Jasper
Sinds 2 februari loopt er op de jeugddienst een nieuw gezicht rond. Of toch af en toe, want je kan hem ook fietsend door de gemeente aantreffen. Zijn naam is Jasper Cauwelier.
Welk werk heb je voordien gedaan?
‘Ik heb een aantal jaar op de jeugddienst van Izegem gewerkt. Daar was ik jeugdhuiscoördinator. Dus ik werkte al een beetje met de doelgroep waar
ik nu mee werk. Daarna heb ik als opvoeder gewerkt met jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen. Hierna heb ik een paar interim-jobs
gedaan. Ik wilde een job in de sector, maar had het een beetje gehad met opvoeder-zijn.’
Wat houdt jouw job eigenlijk in?
‘Als jeugdopbouwwerker ga ik zelf op zoek naar jongeren. In de eerste plaats wil ik naar hun verhaal luisteren: zien zij mogelijkheden waar de jeugddienst zelf nog niet aan gedacht heeft. Dit hoeft niet noodzakelijk over vrije tijd te gaan, maar in veel gevallen gaat het wel daarover. Met luisteren
kom je al een heel eind, maar daar stopt het natuurlijk niet. In de mate van het mogelijke kunnen we dan samen bekijken wat we met hun ideeën of
vragen kunnen doen. Een concreet voorbeeld is het herbekijken van de skate-terreinen. Behalve in het indoor skatepark Rampaffairz zijn er ook een
aantal “skate-spots” in Wevelgem. Vanuit de skategemeenschap is er vraag naar een aanpassing van deze terreinen en toestellen, want momenteel
worden deze niet optimaal benut. Aangezien zij de grootste kenners zijn, ga ik met hen op zoek hoe we er het skaten opnieuw aantrekkelijker kunnen maken.'
'Via mijn job probeer ik (samen)leven gemakkelijker en aangenamer te maken voor jongeren die zich in de openbare ruimte bewegen. En waar er
beweging is, wordt er ook soms gebotst. Automatisch zijn er al eens spanningen tussen jongeren onderling of tussen jongeren en volwassenen. Dat
maakt het net zo belangrijk om met mensen te spreken. Daarom ben ik fan van de slogan van de gemeente: “Wevelgem spreekt je aan”. Veel spanningen kunnen weggewerkt worden door in gesprek te gaan. Maar begrijp me niet verkeerd, ik ga niet beweren dat alles kan opgelost worden met
een gesprekje. Er zijn ook jongeren die op verschillende domeinen moeilijkheden ondervinden, zowel met zichzelf als met hun omgeving. Zonder
me al te veel op te dringen wil ik hen zeker een luisterend oor aanbieden, maar ook een stem geven in de gemeente.
Wat is jouw connectie met Wevelgem?
‘Ik heb mijn stage gedaan in de jeugdclub. Op die manier kende ik de gemeente al een beetje. Zo ken ik ook wat mensen via de koepelorganisatie
van jeugdhuizen Formaat want ik zat ook in die stuurgroep. De buurtwerker die verbonden is aan het OCMW kende ik ook al want die is getrouwd
met iemand met wie ik op kot heb gezeten.’
Je moet voor die job toch vlot contacten kunnen leggen… niet zo evident?
‘Ik denk dat ik dat kan door al heel mijn leven in het jeugdwerk te zitten. Ik heb in de Chiro gezeten, dan heb ik in het gewest gezeten van de Chiro,
de koepelorganisatie. Na mijn stage in Ten Goudberghe heb ik zelf jeugdhuis ‘De Ponie’ opgericht in Moorslede. En met mijn werk dan in het jeugdhuis in Izegem… Zo blijf ik ook een beetje jong. Ik ben nu 32.’
Je kan Jasper bereiken via: jow@wevelgem.be op facebook als ‘Jasper Jow Wevelgem’ of spreek hem gerust aan als je hem ziet passeren.
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Zomer op het speelplein
In juli en augustus is er opnieuw speelpleinwerking in de Porseleinhallen. Vanaf woensdag 1 juli zijn de kinderen welkom in Koninkrijk Katjeduk, vanaf
3 augustus kunnen ze rondreizen met Haasje-Over. Iedere dag speelplezier van 8u00 tot 17u30. ’s Morgens is er opvang vanaf 7u30. De werking start
om 8u30 en loopt tot 12u00. Voor de kinderen die over de middag op het speelplein blijven is er van 12u00 tot 13u30 begeleide middagpauze. Vanaf
13u30 is er terug middagopvang. De namiddagwerking start om 14u00 en stopt om 17u30. Je kan enkel inschrijven via de jeugddienst. Tijdens de
vakantie kun je ook de hoofdleiding in de zaal aanspreken. Maar door het nieuwe systeem van halvedaginschrijvingen kan de week zelf niet meer
ingeschreven worden. De inschrijvingen worden de woensdag voor de speelweek afgesloten.
info speelplein Katjeduk

Info speelplein Haasje-over

Algemene info

1 juli tot en met 31 juli

3 augustus tot en met 28 augustus

Jeugddienst, Cultuurpad 1, 8560 Wevelgem

www.katjeduk.be

www.haasjeover.be

www.facebook.com/katjeduk

www.facebook.com/haasjeover

info@katjeduk.be

haasjeover@wevelgem.be

0474 65 81 13

056 43 35 50

Checkta Tienerwerking
Ben jij tussen 12 en 15 jaar en staat je agenda tijdens de grote vakantie nog niet propvol?
Dan volgt hier belangrijke informatie.
Ook dit jaar trekt Checkta tienerwerking erop uit en ook nu weer zijn avontuur en fun DE kernwoorden. Dit kan je deze zomer allemaal meemaken:
Woensdag 5 augustus: klimmen + water-

Roefel
rockt!

attractiepark Plopsaqua
Splinternieuw. Dat is de klimzaal Oosthoek in
De Panne. Even nieuw is het waterattractiepark Plopsaqua. In tegenstelling tot wat de
Woensdag 8 juli: Bellewaerde

naam zou doen vermoeden, is een flinke do-

Spaar zeker je stem want die zal je hier goed

sis adrenaline wel nodig. Test er de Skydrop.

kunnen gebruiken. De Boomerang, El volador,

Een glijbaan waarbij je in vrije val een vlucht

Al heel wat Roefelaars hebben een ticket be-

Huracan en uiteraard ook de Screaming Eagle

maakt van wel 20 meter diep.

machtigd voor Roefelrock op zaterdag 27 juni,

zorgen voor heel wat gillen. Durf jij ze aan?

9u30 – 17u00 | €16

maar er zijn nog plaatsen vrij. Via de webshop

9u30 – 17u30 | €18
Woensdag 26 augustus: Avontuur + Quad

op www.wevelgem.be of op www.wevelgem.
be/jeugd kan je checken welke bezoeken nog

Woensdag 22 juli: watersportdag

De vakantie wordt avontuurlijk afgesloten

beschikbaar zijn. Inschrijven kan via de web-

In Malibu is het superhip, maar sinds kort kan

met vlottenbouw, speleologie en een avon-

shop, via 056 43 35 53 of op de jeugddienst.

je ook sup-boarden aan de Vlaamse kust. Kom

turengracht. In de namiddag laten we de

deze sport, maar ook andere strandactiviteiten

motoren ronken want met quads ontdekken

Wil je enkel het optreden van de Ketnet-band

zoals zeeraften en zeekajakken ontdekken.

we een avontuurlijk parcours.

om 16u00 meepikken? Dat kan! Tickets zijn te

8u30 – 17u30 | €18

9u00 – 17u30 | €23

verkrijgen aan 1 euro op de jeugddienst. Grote
broer, kleine zus, mama, papa, oma of opa zijn

Inschrijven voor deze activiteiten kan vanaf maandag 1 juni via de webshop op

ook welkom!

www.wevelgem.be of op de jeugddienst.
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Samen bl
okken?
Dat kan!
"

"

14 MEI
21 JUNI
8U30
20U00
BOVENBAR VAN EVENEMENTENHAL DE SCHELP
Menenstraat 122 - Wevelgem - gratis - Inschrijven niet nodig

Op 29 mei vindt de bloksessie uitzonderlijk in de Porseleinhallen plaats.

Studenten welkom
in Wevelgemse blokruimte
Vanaf 14 mei kunnen studenten gratis samen studeren. Juni is examenmaand voor velen. Studeren, blokken, leren,… vele woorden maar
evenveel manieren waarop dit kan gebeuren. Sommigen verkiezen de nachten, anderen zijn het actiefst overdag, sommigen hebben nood
aan een stille, afgesloten kamer, terwijl anderen de aanwezigheid van anderen nodig hebben. Dat dit laatste meer en meer dé manier van
studeren wordt, bewijst de populariteit van de Wevelgemse blokruimte. Ontstaan vanuit het idee van 1 persoon, gedragen door de jeugdraad
en dé studeerplaats geworden voor velen. Een gesprekje met Annabel Parmentier, studente 1ste en 2de bachelor politieke wetenschappen.
In 2013 bedacht jij het concept ‘gezamenlijke

Wat is volgens jou het voordeel van ‘samen

Worden er over de werkplek afspraken ge-

blokruimte’. Vanwaar kwam dat idee?

studeren’?

maakt? Hoeveel plaats krijg je? Kan ik mijn

‘Het idee ontstond toen ik in mijn eerste jaar

‘Volgens mij is er een soort groepsgevoel dat

laptop meebrengen?

in Gent zat. Daar ontdekte ik de grote zaal van

je creëert. Samen is toch altijd leuker dan al-

‘Er zijn geen regels op papier, maar iedereen

de boekentoren. Ik stond ervan te kijken hoe-

leen? Pauze nemen met vrienden of vriendin-

respecteert wel de stilte. Aan de tafels zit je

veel volk daar kwam studeren. Ook voor mij

nen is ook wel aangenaam: even weg van die

maximaal met twee personen. Je krijgt in

ging het vlotter om in een stille omgeving te

boeken om er dan terug samen in te vliegen!’

principe zoveel plaats als je wil, maar als er

kunnen werken en anderen ook zien zwoegen

Naast het dagelijkse water, trakteert de

iemand aankomt in de blokruimte en geen

over de cursussen was een soort stimulans om

jeugdraad nu en dan met een hapje. We zagen

plaatsje vindt omdat jij er twee inneemt, lijkt

door te bijten. Je hebt het gevoel dat je er niet

dat dit zelfs gekopieerd werd en dat ook stu-

het ons vanzelfsprekend dat je je plaats deelt

alleen voor staat. Zoiets zouden we thuis ook

denten elkaar begonnen te trakteren met bv.

met die persoon. Het is al gebeurd dat we met

moeten hebben, dacht ik. Ik deed mijn voor-

broodpudding. Super vonden wij dat.

een volle blokruimte zaten. Laptop meene-

stel op jeugdoverleg en daar werd het met veel
enthousiasme onthaald.’

men kan zeker: er zijn voldoende stopcontacGebeurt dit zomaar of maken jullie hierover

ten en er is Wi-Fi voorzien.’

afspraken?
Hoe ervaar je de blokruimte?

‘Ik denk dat dat een spontaan initiatief is van

Jij bent, samen met enkele andere enthou-

‘Het gaat alleszins veel vlotter dan thuis. Daar

enkele studenten, ik zit er alleszins voor niets

siaste studenten, verantwoordelijke voor de

heb ik nog 3 zussen rondlopen die allemaal

tussen want ik ben niet zo’n keukenprinses.

blokruimte. Wat houdt dat concreet in?

nog in het middelbaar zitten. In de kerst-

Een ander initiatief is de facebookgroep ‘blok-

‘Wanneer het gemeentepersoneel de blo-

vakantie moeten studeren terwijl zij leuke

clubje’ dat één van de studenten maakte, dat

kruimte niet kan openen/sluiten, staan wij

dingen doen en hun examens er al opzitten

is dan wel niet om op te eten maar er komen

daarvoor in. Als we in een nieuwe ruimte

is echt niet leuk. Ik stop ook minder rap met

wel grappige dingen in met thema studeren. Er

studeren, moeten we de zaal klaarzetten. Ook

studeren, groepsdruk zeker?’

wilde ooit iemand een pyjamadag houden in de

wanneer we een ruimte verlaten, ruimen we die

blokruimte maar dat is uiteindelijk niet doorge-

op. We proberen de hulp in te schakelen van

gaan. Jammer, want het ging wel grappig zijn.’

de studenten die al/nog aanwezig zijn maar
meestal helpen die spontaan. Zo zie je maar, er
hangt echt een leuke sfeer in de blokruimte!’

De gemeente wenst Annabel, net zoals alle andere studenten, een goede blok met schitterende resultaten toe.

Helpende
handen gezocht

Pedicure
LDC Elckerlyc

Cafetaria

Voeten dragen je heel je leven, maar wanneer krijgen ze aandacht?

De woonzorgcentra en de dienstencentra hebben een goed draaiende

Pas als ze pijn doen, word je je bewust dat voeten regelmatige ver-

cafetaria die dankzij de inzet van vrijwilligers 7 dagen op 7 open is. Heb

zorging vragen.

je interesse om mee de cafetaria uit te baten en zo ook tijd te maken
voor de bewoners en bezoekers, dan is dit zeker iets voor jou.

Een professionele pedicure kan hierbij helpen. Zij kan advies geven
over voetverzorging en je bij ernstige aandoeningen doorverwijzen

MMC

naar een arts. In Elckerlyc kun je terecht voor voetverzorging: 30 mi-

Heb je wat tijd, wil je graag iemand helpen en heb je een auto? Dan

nuten basisvoetverzorging door een gediplomeerde medisch pedicure.

kan je het team van gemotiveerde chauffeurs van de MinderMobielenCentrale versterken. Zo help je er voor zorgen dat ouderen hun familie

Voor iedereen vanaf 60 jaar of personen met een zorgbehoefte. Elke

en vrienden kunnen bezoeken, aan een activiteit van het dienstencen-

1ste en 3de maandagnamiddag van de maand van 14u00 tot 17u00. Je

trum deel kunnen nemen enzovoort.

betaalt op voorhand 16 euro cash of met bancontact. Reserveren op
voorhand is verplicht. Je kunt reserveren tijdens de openingstijden aan

Meer informatie: 056 43 20 80 - hetknooppunt@ocmwwevelgem.be of

het onthaal van Elckerlyc.

056 43 55 10 - ldc.elckerlyc@ocmwwevelgem.be

Verwennamiddag Moorsele in
mantelzorgers beweging
Zorg jij voor een hulpbehoevende persoon uit je omgeving? De Lo-

Last van overtollige kilo’s? Altijd al iets willen doen aan je conditie?

kale Steunpunten Thuiszorg van het SEL en de erkende verenigingen

Sta je graag in de spo(r)tlights? Word dan één van de tien gezond-

voor gebruikers en mantelzorgers organiseren op 25 juni een ont-

heidsambassadeurs in Moorsele én ontvang een gratis voedings- en

spanningsnamiddag voor mantelzorgers uit de regio.

bewegingstraject t.w.v. € 270.

Op het programma staat de film ‘Vidange Perdue’. Wie liever een work-

Springbok coaching zorgt ervoor dat je slaagt in je doel. Met weten-

shop volgt, kan naar ‘over computers en ander modern tuig’ of een

schappelijk onderbouwde coaching op maat begeleiden ze je naar een

workshop over diabetes en gezonde voeding. Je kan ook een les ‘pi-

gezonder leven. Inspanning en plezier gaan hand in hand. Je voelt je

lates’ meepikken. De namiddag wordt afgesloten met een kop koffie

nadien veel beter in je vel en haalt meer uit je leven. Wat je vroeger niet

en stuk taart. Je kan doorlopend terecht bij de hulpverleners met alle

kon, wordt plots mogelijk.

vragen over mantelzorg.
Via e-coaching, maandelijkse follow-ups én 3 collectieve trainingen
Van 14u00 tot 17u00 in CC Het Spoor, Harelbeke.

zal je, gezonder, actiever en liever leven. Dit traject loopt van septem-

De deuren gaan open om 13u45 | Gratis na inschrijving Thuiszorg, Tine

ber tot en met november.

Staelens op 056 43 55 00.
Stel je kandidaat voor 15 juli: sylvie.desmet@ocmwwevelgem.be of
0470 93 67 67.

kalendertip
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1000km
2441 mensen in de erehaag van Kom op tegen Kanker krijgen, dat was de uitdaging. Op 15 mei ontwaakte Wevelgem, maakte zich op en kwam massaal
naar het centrum om er de renners van de 1000 km rond het middaguur een
hart onder de riem te schreeuwen. Jullie waren fantastisch… Bedankt voor
jullie opkomst en medewerking.
De deurwaarders telden 2114 deelnemers aan de Wevelgemse erehaag.
Vorselaar won de hoofdprijs met 2284 getelde aanwezigen. Een derde
plaats maakt het gemeentebestuur niet minder trots. Jullie Wevelgemnaren hebben immers bewezen dat jullie ook voor een goed doel de
handen uit de mouwen steken. Proficiat!
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DIGIDOKTER: HOE GEGEVENS VEILIG BEWAREN?

Tijd voor een nieuwe lift

Op zaterdag 27 juni (van 10u00 tot 12u00) is de digidokter voor de laatste

De lift in CC Guldenberg wordt komende zomer volledig vervangen. Van

keer dit jaar te gast in de bibliotheek. Dit keer leert hij hoe je computer-

15 juni tot en met 30 augustus zal je de lift in het cultuurcentrum daarom

gegevens veilig kunt bewaren.

niet kunnen gebruiken. De schouwburgzaal en cafetaria op het eerste
verdiep blijven ondertussen wel nog toegankelijk met de trap, net als de

Stel je voor… Je bent volop aan het werk aan je computer en plots vind

leslokalen op het kelderverdiep.

je niets meer. Weg gegevens, weg foto’s, weg muziek…. Had je maar een
back-up genomen... In deze computersessie toont de digidokter hoe

Zaalgebruikers met praktische vragen kunnen contact opnemen

je bestanden en mappen veilig bewaart op een USB-stick, een externe

met de balie van het cultuurcentrum tijdens de openingsuren, via

harde schijf of synchroniseert met online opslagruimte (Dropbox).

cultuurcentrum@wevelgem.be of via 056 43 34 95.

Na de lezing (10u00-11u00) volgt een 'spreekuur' (11u00-12u00) waarin je
allerhande pc-vragen kan stellen.
Begeleider: Joachim Leeman | 3 euro | Info en inschrijvingen in Noodbib
Ter Mote (Deken Jonckheerestraat 18) (bibliotheek@wevelgem.be)

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

Zitdagen belastingsaangifte

Met je peuter naar de bib

De belastingaangifte invullen wordt er helaas niet makkelijker op. Ook

De bibliotheek werkt mee aan het project Boekbaby’s. Hiermee wil ze

dit jaar zijn er weer diverse nieuwe rubrieken om in te vullen. De federale

ouders aanmoedigen om hun kinderen zo vroeg mogelijk te laten genie-

overheidsdienst organiseert in samenwerking met het gemeentebestuur

ten van boekjes én hen snel de bibliotheek laten ontdekken.

zitdagen waarop iedereen hulp kan krijgen om het aangifteformulier in te
vullen. Ambtenaren van de FOD financiën geven alle gewenste informatie

Vanaf 1 juli krijgen peuters van 15 maanden bij hun bezoek aan het

of vullen samen met jou de aangifte in.

consultatiebureau van Kinderzorg Kind en Preventie een uitnodiging
om in de bibliotheek een peuterboekenpakket af te halen. Dit kan in de

De zitdagen vinden plaats in Noodbib Ter Mote (Deken Jonckheerestraat

hoofdbibliotheek en alle filialen. Meteen een gelegenheid om het aanbod

18) op: dinsdag 2 en 16, donderdag 16 en 18 juni telkens van 9u00 tot 15u00.

van de bib voor peuters te ontdekken.

Gelieve alle loonfiches, attesten voor belastingvermindering, het aanslagbiljet van vorig jaar en dat van de onroerende voorheffing mee te
brengen. Deze dienstverlening is gratis.
Wie dat wenst, kan ook terecht in de belastingdienst van Kortrijk
(Hoveniersstraat 31) elke werkdag van 9u00 tot 15u00.
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uitinwevelgem

www.wevelgem.be/uitinwevelgem · juni 2015

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.

JUNI
MA 1, 8 EN 15 JUNI

CURSUS | OPFRISSINGSCURSUS WEGCODE
EN VERKEERREGELS VOOR 55+

Wie terug mee wil zijn met de nieuwste verkeersregels kan zich inschrijven voor een opfrissing van de wegcode en verkeersregels.
Drie opeenvolgende workshops voor actieve
senioren die willen bijleren over verkeer en
mobiliteit. De workshops worden gegeven
door een ervaren politieman die op de vragen
van de deelnemers kan antwoorden.
13u30 tot 17u00 | €6 met koffie | LDC Elckerlyc
inschrijven vóór 27 mei via LDC Elckerlyc

WOE 3 JUNI

WOE 10 JUNI

LITERATUUR | ONTMOETING MET AUTEUR
KRIS VAN STEENBERGHE
Kris Van Steenberge (°1963) kreeg in 2014
de felbegeerde Debuutprijs voor zijn roman
‘Woesten’. De roman speelt zich af tegen de
achtergrond van de Eerste Wereldoorlog en
vertelt het verhaal van de populaire Valentijn
en zijn misvormde en uitgestoten broer. In de
bibliotheek vertelt de auteur over het stormachtige succes van zijn aangrijpende roman.
19u30 | gratis | Noodbib Ter Mote | 056 43 35 40
bibliotheek@wevelgem.be

INZAMELING | BLOEDINZAMELING RODE
KRUIS WEVELGEM
Iedere Belg heeft een kans van 7 op 10 dat hij
of zij ooit bloed nodig zal hebben. Dat kan bij
een bevalling, ongeval, operatie of ziekte. Toch
blijkt maar 3% van de bevolking regelmatig bloed te doneren. Kom dus bloed geven in
Moorsele. De 70% mensen die ooit in hun leven
bloed nodig hebben, zullen je dankbaar zijn.
17u00 tot 20u30 in OC De Stekke, Sint-Maartensplein 12, 8560 Moorsele

VR 5 JUNI – ZA 6 JUNI – 7 JUNI

SPORT | PETANQUE

TENTOONSTELLING | ATELIER PLASTISCHE
KUNSTEN AFDELING GULLEGEM
Tentoonstelling van het Atelier voor Plastische Kunsten basisjaren en observatiejaren.
vrijdag 5 juni vanaf 18u00 – zaterdag 6 juni van
14u00 tot 18u00 – op zondag 7 juni van 14u00 tot
18u00 | schuur ‘t Goet te Wynckele in Gullegem

DO 11 JUNI

ZO 7 JUNI

ACTIEF | NATUUR | VLINDERWANDELING
SPORTELEN. Petanquenamiddag voor alle
50-plussers.
13u15 | €2 | Petanqueterreinen – Kwadries 78 Gullegem | Inlichtingen en inschrijvingen tot 8
juni: Sportdienst Wevelgem - Vanackerestraat
16, 056 43 35 60, sportdienst@wevelgem.be,
www.wevelgem.be/sport | www.sportelen.be

WOE 3, 10 EN 17 JUNI

CURSUS | EHBO

DO 11 JUNI

Je leert kleine en grote wonden verzorgen,
bloedingen stelpen, omgaan met verslikking,
breuken, verstuikingen en ontwrichtingen.
Ook vergiftigingen, hoofd- en wervelletsels
en de aanpak van een hartaanval of een beroerte komen aan bod.
14u00 tot 16u00 | €3 | 3/06: LDC Het Knooppunt
10/06: OC de Stekke (MO2) – 17/06: LDC Elckerlyc | De plaatsen zijn beperkt. Graag vooraf
inschrijven via je dienstencentrum.

22

Gids: Roeland Libeer
15u00 | gratis | NEC De Rand aan de Rijksweg
in Gullegem | Contact: tel. 0477 75 58 52 of
info@natuurpuntwevelgem-menen.be
DI 9 JUNI

ACTIEF | CULINAIRE WANDELING IN BERGELENPUT
Wandelen met een herboriste. Je krijgt informatie over de wilde bloemen en struiken die
je op je weg tegenkomt. Bovendien word je
getrakteerd op een aantal lekkere ‘plantenhapjes’. Wandeling op een rustig tempo.
14u00 - 16u00 | €5 + €5 ingrediënten | Provinciaal Domein Bergelen, NEC De Rand, Rijksweg,
Gullegem | Inschrijven via CC Wevelgem, 056 43
34 95 of cultuurcentrum@wevelgem.be

ONTMOETING | KWEBBEL
Elke maand komt Vebes (Vereniging van Blinden en Slechtzienden) in LDC Het Knooppunt
langs. Ben je blind of slechtziend en wil je
graag met lotgenoten samenkomen om gezellig te ‘kwebbelen’ met een koffie en een
stukje taart, soms in combinatie met een
spreker of een workshop? Dan verwelkomt
LDC Het Knooppunt jou met open armen. Ook
je begeleider of partner is welkom.
14u00 tot 16u00 | LDC Het Knooppunt | €3
Inschrijven: noodzakelijk, aan het onthaal van
LDC Het Knooppunt

ZA 13 JUNI

SPORT | SNOWTUBEN

G-SPORT. Snowtuben of bandenglijden doe je
op een helling van echte sneeuw. Liggend of
zittend op een band glij je naar beneden. Dolle
sneeuwpret voor mensen met een beperking.
Telkens sessies van 1 uur.
10u00 tot 16u00 | €5 (eigen begeleider mag
gratis mee op de piste) | Ice Mountain Komen | Inschrijven voor 5 juni via Sportdienst
Wevelgem, Vanackerestraat 16 - 056 43 35 60
sportdienst@wevelgem.be
MA 15 JUNI TOT EN MET 21 JUNI

EXPO | TENTOONSTELLING MET SCHILDERIJEN EN FOTO’S OVER CARS, BIKES,
TRUCKS, …
Marc Doornaert en A.C.C.G. organiseren in de
aanloop van hun West Coast Run een tentoonstelling. Kunstenaars uit Wevelgem en
omstreken stellen hun werken tentoon met
als thema auto’s, fietsen, vrachtwagens, … Op
21 juni volgt aansluitend de West Coast Run
van A.C.C.G.
elke dag van 14u00 tot 20u00 | gratis | Dwarsschuur, Peperstraat Gullegem | info: Marc Doornaert, marc.doornaert@skynet.be, 0477 41 77 05
DI 16 JUNI

INZAMELING | BLOEDINZAMELING RODE
KRUIS WEVELGEM
Iedere Belg heeft een kans van 7 op 10 dat hij
of zij ooit bloed nodig zal hebben. Dat kan bij
een bevalling, ongeval, operatie of ziekte. Toch
blijkt maar 3% van de bevolking regelmatig
bloed te doneren. Kom dus bloed geven in Gullegem. De 70% mensen die ooit in hun leven
bloed nodig hebben, zullen je dankbaar zijn.
17u00 tot 20u30 in OC de Cerf, Kerkstraat 1,
8560 Gullegem

MA 22 JUNI

CURSUS | TIPS VOOR BRANDPREVENTIE
THUIS

De Hulpverleningszone Fluvia wil een partner
zijn van burgers, ondernemingen en verenigingen om brandveilig te wonen, te werken en
te ontspannen. Tijdens de infosessie gaat de
brandpreventieadviseur virtueel binnen in je huis
met behulp van een PowerPointpresentatie. Is je
huisnummer goed zichtbaar, welke evacuatieroute neem je best, is je keuken brandveilig,…?
Je kan ook vragen stellen als je wil.
14u00 tot 16u00 | gratis | LDC Elckerlyc | Inschrijven: vóór 18 juni aan het onthaal van Elckerlyc
DO 25 JUNI

FEEST | FEESTNAMIDDAG MO2

ZO 28 JUNI

ACTIEF | FAMILIE | GEZINSDAG BERGELEN

De gezinsdag laat je op een actieve en originele wijze kennis maken met het domein. Als
bezoeker word je op een belevingsparcours
ondergedompeld in tal van creatieve doe-activiteiten, verhalen worden verteld, er is kinderanimatie voor de allerkleinsten…
Traditioneel wordt aan het NEC De Rand het
Bergelencafé opgebouwd waar je kan genieten van een natje en een droogje met sfeervolle lokale volksmuziek.
14u30 tot 18u00 | gratis | Provinciedomein Bergelen, NEC De Rand, Rijksweg in Gullegem
Contact: tel. 0472 59 24 05, johan.vandenberghe@west-vlaanderen.be. Een initiatief van de
Provincie West-Vlaanderen, de gemeente Wevelgem, De Gezinsbond van Moorsele en Gullegem, Natuurpunt Wevelgem – Menen en VELT
MA 29 JUNI

Voor wie zin heeft in een gezellige namiddag
onder de kerktoren. Laat je verwennen met
een aperitief en geniet daarna van een lekker
feestmaal en een dessert. Als kers op de taart
animeren de 3 G’s je met liedjes van o.a. Eddy
Wally, Bobbejaan Schoepen, tante Leen, Johny
Jordaan, Will Tura,… Meezingen verzekerd.
11u30 tot 16u00 | € 18 | OC De Stekke | Kaarten
te verkrijgen voor 18 juni: sylvie.desmet@ocmwwevelgem of 056 43 55 00 en elke donderdag
van 9u00 – 10u00 in WZC Sint Jozef

INFOMOMENT | “IK” MAAK HET VERSCHIL,
“JIJ” OOK? - VRIJWILLIGERS, MEER DAN
NODIG!
Wie weet is vrijwilligerswerk iets voor jou…Je
zou graag meehelpen in de cafetaria? Je wil
graag activiteiten en uitstappen mee begeleiden? Bij een gezellige koffietafel krijg je uitleg
over alle taken die je in Elckerlyc (lokaal dienstencentrum en woonzorgcentrum) zou kunnen doen. Je kunt er ook andere vrijwilligers
ontmoeten en hun ervaringen delen. Iedereen
is welkom en breng zeker je buur, familielid,
vriend,… mee.
14u30 | polyvalente zaal van Elckerlyc
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Contacteer je gemeente
Gemeentebestuur
Vanackerestraat 16
8560 Wevelgem
056 433 400
@ gemeentebestuur@wevelgem.be
www.wevelgem.be
@Leslieramboer_regenboogvlag

@Wevelgem8560 · #Wevelgem

mooigebaar

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
@Neledeneut_wachten-op-zus-bij-

@Smashmystatue_Lokale helden

speelpleinwerking

Mijn zusje in actie..

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
@trees.bourgeois_Wandelen in Gullegem,

@Vickydecaluwe_Volleyteam Gullegem

Bergelen..

2b2 plaats 1 op vistornooi Zwevezele

056 433 433
@ meldpunt@wevelgem.be

Colofon verantwoordelijke uitgever Marie De Clerck, schepen, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem, GSM 0475 49 65 53,
E marie.declerck@wevelgem.be | redactie, lay-out & grafisch ontwerp Cel Communicatie, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem,
E communicatie@wevelgem.be | Drukwerk Drukta, www.drukta.be
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