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spreekt je aan

Maak kennis met de gemeenteraad
Leonie Persyn toont videokunst
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Inhoudstafel
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talent van bij ons: dichter mattijs deraedt

Beste lezer,
Je ziet het goed! De infokrant steekt in een gloednieuw jasje. We
kozen voor een nieuwe, luchtigere stijl met nadruk op een combinatie
van beeld, verhalen en interessante informatie. De gebruikservaring
wordt verbeterd door o.a. meer contactgegevens en praktische doorverwijzingen bij elk artikel.
Maar de verandering gaat verder dan enkel en alleen het grafische.
Wij willen je een magazine voorschotelen waar mensen centraal
staan. Verhalen gecombineerd met beleidsinformatie en een overzicht
van initiatieven vanuit de gemeente.
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in gesprek met Leonie Persyn over videokunst

Bovendien voorzien wij wat meer plaats voor de activiteiten van verenigingen. Blader snel verder naar de laatste bladzijden en zie hoe jij
je activiteit in onze infokrant kan plaatsen.
Maar de belangrijkste verandering, daar kan je zelf voor zorgen! Want
meer dan ooit rekenen wij op jouw inbreng voor het maken van de
infokrant. Hoe? Je kan ons een leuk idee doorspelen voor een gloednieuwe rubriek, je kan een persoon voorstellen die zeker en vast eens
in de kijker moet gezet worden …
Naast tekst zijn ook foto’s van enorm belang! Heb jij een passie voor
fotografie? Heb jij een harde schrijf vol beelden waarvan je denkt dat
ze zeker een plaats verdienen in onze infokrant? Wil jij eens een coverfoto bezorgen? Dat kan!
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maak kennis met de Gemeenteraad
Neem contact op met onze cel communicatie. Wij kijken alvast uit naar
je inbreng en ideeën.
Verder wens ik je veel leesgenot met deze infokrant, die je alvast laat
kennismaken met onze nieuwe bestuursploeg. Op 2 januari 2013
legden de nieuwe gemeenteraadsleden de eed af in OC De Stekke
in Moorsele. In het middenkatern vind je de contactgegevens van de
leden van het college van burgemeester en schepen en de gemeenteraadsleden terug. Wij maakten van de gelegenheid gebruik om hen
ook enkele persoonlijke vragen te stellen. Zo leer je de bestuursploeg
ook op een andere manier kennen.
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onze vrijwilligers in de bloemetjes

Blader snel verder en ontdek het zelf! We kijken uit naar jullie reacties!
Vele groeten,
Marie De Clerck
Schepen van Communicatie

22

ontdek onze nieuwe kalender

Wezelstraat 50
0475 49 65 53

@ marie.declerck@wevelgem.be
facebook.com/mdeclerck
@mariedeclerck
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Huldiging

sportlaureaten

Trofee van sportverdienste
• André Vanhauwaert (tafeltennis)
Erkentelijkheidstrofee van de Sportraad
• Stefaan Holvoet
• Lieven Capoen
• Francis Slembrouck

Op vrijdag 18 januari werden onze
sportlaureaten gehuldigd. Zij behaalden
individueel of in ploeg een kampioenstitel
tijdens het sportseizoen 2011-2012.
De huldiging van de sportlaureaten ging ook
gepaard met verkiezingen van sportfiguren en sportverenigingen en dit in verschillende categorieën.

Sportfiguur van het jaar bij de recreanten
• Willy Macco (recreanten)

Langs deze weg willen we iedereen nog
eens feliciteren met hun behaalde titel
en ze nog vele successen toewensen.

Sportclub van het jaar bij de competitieven
• Damesbasket Wevelgem

Sportclub van het jaar bij de recreanten
• Oes Leute (badminton)
Sportclub van het jaar bij de jeugd
• VT Webis (scholieren en junoren)
Sportjongere van het jaar bij de competitieven
• Jolien Lefevere (judo)

Sportfiguur van het jaar bij de competitieven
• Steve Bekaert (wielrennen)
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Interview

Mattijs
Deraedt

De stille
sprongen
van Mattijs

De 19-jarige student Mattijs Deraedt
uit Moorsele publiceerde zijn eerste
dichtbundel. Hij kaapte eerder prijzen weg
in de Junior Journalistenwedstijd en gedichten van hem werden bekroond in diverse
poëziewedstrijden. Onlangs kreeg hij de
tweede prijs in de Nederlandse Schrijverspodiumwedstrijd en de publicatie van
zijn eerste bundel ‘Stille Sprongen’ bij
uitgeverij Boekenbent was hiervan de bekroning.
Mattijs (geboren op 23 mei 1993) studeert
audiovisuele kunsten aan het RITS in
Brussel. Hij wil vanaf het derde jaar de
richting ‘schrijven’, een master opleiding
binnen audiovisuele kunsten, volgen.
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MEER INFO OVER DE POËZIEBUNDEL
· De poëziebundel ‘Stille Sprongen’ van Mattijs
Deraedt verscheen bij uitgeverij Boekenbent.
· Hij kan ontleend worden in de hoofdbibliotheek.
· De poëziebundel is tijdelijk te koop aan
de uitleenbalie van de hoofdbibliotheek
(kostprijs: 10 euro).

Hoofdbibliotheek Wevelgem
Vanackerestraat 20
8560 Wevelgem
CONTACT
056 433 540
@ bibliotheek@wevelgem.be
http://www.wevelgem.be/bibliotheek
WEBSITE UITGEVER VAN STILLE SPRONGEN
http://www.boekenbent.com/

lees je veel?
Vroeger las ik vrij veel en dat waren dan vooral fantasy- en avonturenboeken. Ik denk dat ik van mijn tiende tot mijn veertiende altijd wel in
een boek bezig was. Daarna verminderde het wat en stak ik meer tijd in
mijn andere passie: muziek. Ik ben altijd wel creatief bezig op een of andere manier. Muziek en poëzie beïnvloeden elkaar ook voortdurend. Op
mijn zestiende kreeg ik interesse in literaire romans en later in poëzie.
Ik las toen vooral Hugo Claus. Nu probeer ik zo wat de ‘beste’ boeken te
lezen: klassiekers, prijswinnaars... Bijvoorbeeld: Gerard Reve, Grunberg,
Peter Buwalda en Milan Kundera. Momenteel lees ik Vloed van Roderik
Six.

Lees je ook poëzie?
Ik begon vrij laat met het lezen van poëzie. Het heeft lang geduurd voor
ik besefte dat er poëzie bestond die mij aansprak, poëzie die verder ging
dan melige, rijmende versjes. Ik raakte geïnteresseerd in poëzie in het
vijfde middelbaar. In de les Nederlands lazen we poëzie van onder andere
Paul Snoek en Hugo Claus. Dit opende mijn ogen, ik was verbaasd door
de vindingrijke beelden, de vrije vorm etc. Ik begon ook poëzie te lezen
na school, in de bibliotheek. Ik las Simon Vinkenoog, Frank Koenegracht,
Arjen Duinker, Remco Campert, Peter Verhelst...
Onlangs las ik het verzameld werk van Tomas Tranströmer, wat ik ongelooflijk goed vond.

Heb je vrienden die ook poëzie lezen?
Ik heb één vriend die ook poëzie leest en schrijft. We raden elkaar soms
dingen aan en lezen elkaars gedichten.
In het begin waren sommige vrienden erg verrast dat ik poëzie begon te
schrijven, maar ze hadden er wel meteen respect voor. Dat mijn eerste
bundel nu uit is, juichen ze alleen maar toe.

Waar schrijf je?
Wanneer ik inspiratie krijg, schrijf ik. Dat kan op de trein zijn, in de bus,
thuis... In de bundel zit bijvoorbeeld een gedicht dat ik tijdens een busrit
schreef en waarin heel wat passagiers van die betreffende rit voorkomen.
Vaak schrijf ik ook in mijn hoofd. Dan zie ik iets wat me interessant lijkt,
komt er een bepaald beeld of vers in me op en houd ik het vast om het ‘s
avonds op te schrijven.

Waar vind je de inspiratie?
Welke thema’s boeien je?
Aan de ene kant in het dagelijkse leven, in de dingen die ik echt zie. Soms
komen deze gebeurtenissen vrij letterlijk in een gedicht terecht, soms
roepen ze beelden op die mij ergens anders heen voeren, maar die wel hun
wortels behouden in de observatie. Dat vind ik het mooie van poëzie. Soms
vertrek ik van één gedachte en kom ik uit bij de meest vreemde beelden
waarvan ik me afvraag waar ze vandaan komen. Dat raadselachtige van
associëren vind ik heel interessant.				
›
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Jazz
Is er een motief, een thema in je eerste bundel?
Kun je de titel verklaren?
Ik heb de bundel ‘Stille Sprongen’ genoemd omdat er een grote variatie zit
in de thema’s. Zelfs in de stijl zit er een verschil. Ik heb oud en recent werk
vermengd. Aangezien ik nog niet zo lang poëzie schrijf, ben ik ook nog op
zoek naar een eigen stem, maar die zoektocht op zich boeit mij ook. Ik hou
ervan om te vernieuwen, dat is ook zo met de muziek die ik schrijf. Ik wil
mezelf blijven verbazen, originaliteit staat voorop. Die ‘sprongen’ slaat dus op
het gevarieerde karakter van de bundel. Ik denk dan ook dat iedereen iets van
zichzelf kan herkennen in de bundel. Het woord ‘stille’ slaat dan weer op het
poëtische karakter. Ik vind poëzie een soort van overschouwing, een moment
van stilte, hoewel er soms heel wat beweging en actie (‘sprongen’) uit een
gedicht kan spreken, een soort van gefreezede actie. Met ‘stille’ bedoel ik dus:
niet bewegend. Dat zacht contrast in de titel vind ik wel iets hebben.

Hoe zie je de toekomst voor poëzie? Is er nog
een toekomst voor klassieke, gedrukte
dichtbundels of vindt poëzie haar plaats
op het Internet?
Door het grote aanbod aan poëzie is het natuurlijk onmogelijk om iedere
goede dichter in de aandacht te krijgen. Enkel een selectief groepje dichters
krijgt grote mediabelangstelling. Maar dankzij kanalen als Internet is
het inderdaad mogelijk om je poëzie aan de man te brengen, want je wil
natuurlijk ook gelezen worden in de hoop dat het mensen raakt. Daarom
publiceerde ik bijvoorbeeld bij online magazines als Krakatau, Het Vliegend Varken en OpSpraak. Als we met moderne kanalen lezers kunnen
bereiken, waarom zouden we ze dan niet gebruiken?

Hoop je nog meer gedichten te schrijven?
Zeker, ik ben benieuwd waar ik zal uitkomen met volgende gedichten,
hoe mijn stijl zich zal ontwikkelen etc. Gedichten schrijven blijft ook
gewoon een ontspannende bezigheid.

Is het je ambitie om enkel poëzie te schrijven
of denk je ook aan proza?
Nu schrijf ik vooral poëzie, maar vroeger schreef ik enkel korte verhalen.
Ik wil zeker terugkeren naar proza. Er kruipt gewoon meer tijd in, dus
het zal nog wel even duren voor ik een roman afheb. Daarom volg ik
ook de opleiding tot schrijver aan het RITS, want ik hoop binnen deze
opleiding de tijd te krijgen om proza en scenario’s te schrijven.

Met ademende oren
schep ik gulzig naar het geluid.
Met gesloten ogen
vang ik het goud in mijn netvlies.
Heen en weer, op en neer
walst mijn hoofd, knikt mijn kin.
In een wasem van balsemend licht
staat een saxofonist.
Ik kijk nog eens goed:
daar staat een man met een zwaan.
Zijn lippen omhelzen haar zachte snavel
maar plots
gaat het bloed in haar nek rechtstaan
en wil zij wegvliegen, waarop hij haar
gouden vleugels steviger omklemt.
Hij slingert heen en weer onder haar geraas.
Rondom hen weerklinkt het beuken
van trommels en het geritsel van stokken.
Haar gezang wordt wilder, slaat over
en stuitert op en neer. Zijn handen
dartelen sneller tussen haar veren
en zijn tong breekt in haar bek.
Wanneer de laatste slag opensplijt
in stilte dooft de zwaan uit, haar hals
in zijn palmen.
~ Mattijs Deraedt ~
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In het kort · http://www.wevelgem.be/vrije-tijd/bibliotheek · info via tel. 056 43 35 40

Nieuwe service
Bibliotheekgebruikers hebben vaak
een tijdelijke maar moeilijk te stillen
honger naar de nieuwste en de meest
succesvolle boeken. Uiteraard haalt
de bibliotheek die altijd snel in huis.
Maar voor de populaire boeken, vaak
top-10-boeken, blijft er soms een lange
wachttijd vooraleer je ze in handen
krijgt.
Met de nieuwe sprintersservice wil
de bib de circulatie van de topboeken
verhogen. De uitleenvoorwaarden van
een sprinter zijn anders dan voor een
gewoon boek. De uitleentijd is korter
en de boeken kunnen niet gereserveerd en verlengd worden.
Voortaan vind je sprinters in een
afzonderlijke opstelling. Ze zijn ook
herkenbaar aan de klever op de rug.

Avondklok

© Hans Mispelaere

Sprinters in de bibliotheek

Gella goes global
Gella Vandecaveye vertrok op 14 juni
2009 in Moskou, de stad waar ze haar
judocarrière beëindigde. Eindpunt was
Japan, de bakermat van het judo.
Ze ging op zoek naar etnische minderheden, naar zeldzame stammen
en naar achtergebleven dorpen. Ze
infiltreerde bij de plaatselijke bevolking en nam deel aan de dagdagelijkse
activiteiten op het platteland. Ze zag
het einde van de beschaving en vond
geïsoleerde dorpjes waar de tijd is blijven stilstaan. En passant ontmoette ze
de Russische premier Vladimir Poetin
en de Dalai Lama. Ze kwam thuis met
een rugzak vol levenservaring.
Praktisch
· woensdag 20 februari om 20u15
· OC De Stekke
· kaarten € 5 (kopen bibliotheek of
cultuurcentrum)
Organisatie bibliotheek en cultuurcentrum (Avondklok)

IJzig IJsland
Hans Mispelaere, foto's van

Misdaadliteratuur uit het

IJsland

Hoge Noorden

In een themastand presenteren we
een keuze uit de spannendste thrillers. Het overweldigende landschap
dat mee zorgt voor de sfeer in de
romans - soms vreselijk desolaat, soms
wonderlijk mooi - wordt in schitterende foto’s van Hans Mispelaere in
beeld gebracht. Hans is een verstokt
Scandinavië-reiziger. De meest zuidelijke bestemming die hij tijdens de
zomer ooit aandeed, is het zuiden van
Noorwegen.
In de zomer van 2011 reisde hij IJsland
rond. Zijn foto’s roepen de sfeer die je
leest in de IJslandse thrillers op.

Op woensdag 6 februari bespreekt de
Wevelgemse leesclub Grafteken, de
magistrale thriller van de IJslandse
auteur Arnaldur Indridason.
Indridason (Reykjavik, 1961) is de
vaandeldrager van een select lijstje
misdaadauteurs uit IJsland. Hij is
historicus en schrijver en won diverse
keren de belangrijkste prijzen voor
misdaadauteurs. De roman Grafteken
wordt als een van zijn beste titels
beschouwd.

Praktisch
· literatuur uit het Hoge Noorden
met reisfoto’s van Hans Mispelaere
· van 4 tot 28 februari
· de bibliotheek

Praktisch
· Wevelgemse Leesclub bespreekt
Grafteken van Arnaldur Indridason
· woensdag 6 februari om 19u30
· de bibliotheek
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Interview

Leonie
Persyn

Jong talent
uit Wevelgem
toont
videokunst
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Hoe lang ben je al bezig met kunst?
In het middelbaar groeide de interesse voor kunst. Zoals veel kinderen volgde ik muziek en toneel aan de muziekschool. Hierdoor begon
ik zelf te schrijven.

Welke opleiding volg je?
Na het middelbaar ging ik juweelontwerp studeren aan Sint-Lucas te
Antwerpen. Tijdens die opleiding evolueerde mijn werk steeds meer
richting video. De keuze voor een kunstopleiding was eigenlijk vrij
intuïtief, maar dankzij die keuze vond ik een medium waarin ik me op
een directe manier kon uitdrukken. Nu volg ik de opleiding Kunstwetenschappen aan de universiteit te Gent. Vooral om een bredere
theoretische basis te hebben voor mijn werk.

Hoe begin je aan een kunstwerk? Wat is je
inspiratie?
Het begint bij een woord, een beeld of een zin. De snelheid waarmee
het idee tot een volwaardig concept groeit varieert tussen enkele
dagen, weken of zelfs jaren. Een gebouw en de scenische kwaliteiten
die het bezit, kan mij bijvoorbeeld inspireren om een beeldend onderzoek te voeren. Er is altijd een basisidee, maar mijn werk krijgt pas
echt vorm tijdens de creatie. Die vrijheid is nodig om tot onverwachte

“

In het kort · www.ccwevelgem.be · info via tel. 056 433 495

‘La nudité
du silence’
is mijn
lijfspreuk.

“

Tentoonstelling Jong en Beeldend

met Leonie Persyn, Jolien Holvoet en Lies Vanloocke
Opening
0 zaterdag 9 februari 2013 om 17u00
OC de Cerf, Kerkstraat 1/1, 8560 Gullegem
Inschrijven
@ cultuurcentrum@wevelgem.be
056 433 495
openingsuren en prijs
De tentoonstelling is gratis te bezichtigen van
10 februari tot en met 24 februari 2013.
Op woensdag, zaterdag en zondag van 15u00 tot
18u00. Op week-en zondagen van 9u00 tot 12u00.

WEBSITE VAN LEONIE PERSYN
http://lesmomentsdesilence.tumblr.com

resultaten te komen en de inbreng van de mensen
waarmee het project gerealiseerd wordt te kunnen
gebruiken.

Wat wil je bereiken met je kunst?
Op korte termijn wil ik mijn werk tonen aan een zo
ruim mogelijk publiek. Door die confrontatie krijg je
een netwerk van betekenissen rond het werk. Op
langere termijn hoop ik grotere concepten uit te kunnen werken, die nu nog door praktische, financiële of
artistieke redenen onhaalbaar zijn.

Je maakt installaties en videowerk, ben je ook nog bezig met
andere media?
Die twee maken het voornaamste gedeelte van mijn
werk uit, maar ik heb een brede interesse. Ik maak
tekeningen en teksten en binnen kunstwetenschappen volg ik de richting theater, waarmee ik ook verder
wil. ‘La nudité du silence’ is mijn lijfspreuk. Dat is ook
de bindende factor tussen de verschillende media die
ik gebruik.

Vorming
Cultuurcafé Bartiest
Geppetto & The Whales
jong rocktalent
Geppetto & The Whales staat voor
een bende enthousiaste jongelingen
met een passie voor muziek. Als geen
ander weten ze het publiek omver te
blazen door hun aanstekelijke liveset!
De single ‘Juno’ steeg tot de zesde
plaats in de Afrekening van StuBru en
tot de derde plaats in de Vox-lijst van
Radio 1. Op 25 maart was Geppetto &
The Whales één van de tien finalisten
van Humo’s Rock Rally. De pers was
zeer lovend. De Standaard schreef:
“De jachtige ritmes van Arcade Fire,
de harmoniezang van Fleet Foxes, de
folky flavour van Mumford & Sons:
zo mix je die dus tot een elegant geheel. Als Geppetto een plaat uitbrengt,
kopen we ze”.
Praktisch
· Geppetto & The Whales
Hold The Line
· woensdag 27 februari 2013
om 20u15
· OC De Stekke
Sint Maartensplein 12
8560 Moorsele
· BP € 10 / RP € 8

Lekker zelf bakken
Kies je meestal ook voor pistolets op
zondagmorgen? Er zijn nochtans
ontzettend veel soorten broodjes en
je kunt er enorm mee variëren. Denk
maar aan de vele graansoorten, rozijnen en noten. Om maar te vertellen
dat bakken zoveel meer is dan een
brood bakken…
Praktisch
· dinsdag 26 februari 2013
van 13u30 tot 16u30
· Porseleinhallen, 8560 Wevelgem
· Berlinda Ovyn €12 + € 8
ingrediënten aan lesgever
i.s.m. Buurtwerking Wallaysplein en
Vormingplus

Theater in CC
Jef Demedts brengt aangrijpende theatermonoloog
Een seriemoordenaar neemt het publiek mee in zijn verborgen gedachten.
Deze monoloog is een intrigerende
reis naar het brein van een ogenschijnlijk doodnormaal man met een
hoogst merkwaardig tijdverdrijf. De
voorstelling is een achtbaan van persoonlijke ontboezemingen, dromen,
twijfels, anekdotes, details en beschrijvingen die je naar de keel grijpen en
beangstigen. Die je laten glimlachen
met moord. Aanvaardbaar of niet?
Bovendien is het stuk een vademecum
tot het plegen van de perfecte moord.
Althans voor die ene man in het
bijzonder. Die ene man die beter wil
doen dan al zijn voorgangers.
Praktisch
· Jef Demedts en Cour & Jardin
Confidenties van een
seriemoordenaar
· dinsdag 26 februari 2013 om 14u30
· CC Guldenberg, 8560 Wevelgem
· BP € 10 / RP € 8
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Gemeenteraad

Jan
Seynhaeve

BURGEMEESTER ~ CD&V ~
Nieuwstraat 88
056 43 34 12 (kabinet)

@ jan.seynhaeve@wevelgem.be
algemeen beleid en strategische planning, organisatie,
politie, brandweer, veiligheid,
contact met de pers, intercommunales
· geboren op 30.08.1969
· gehuwd met Isabelle
Dekeyzer, ‘plusvader’ van
Emma en Marie
· hobby('s): lopen, zwemmen,
lezen, muziek (beluisteren),
quizzen
· levensmotto: doe wel en zie
niet om
· voornemen(s): voort doen’
· evenement: Leiemarathon
als loper
· van job wisselen:
radiopresentator

Bernard
galle

SCHEPEN ~ CD&V ~

De Westakker 85
Lommergoed 13 (vanaf 1/3)
0474 97 00 53

@ mathieu.desmet@wevelgem.be
Ruimtelijke ordening en
stedenbouw, woonbeleid,
toerisme
· geboren op 31.01.1979
· gehuwd met Lyndsay
Verbrugghe, papa van
Khyra (6j) en Mauro (3j)

stijn
tant

SCHEPEN ~ CD&V ~

SCHEPEN ~ CD&V ~
Kolverikstraat 27
0473 34 25 75

@ geert.breughe@wevelgem.be
sport, onderwijs, kunstonderwijs, kinderopvang

SCHEPEN ~ CD&V ~

0478 94 96 57

Jeugd, leefmilieu, groenbeleid en energie, openbare
werken
· geboren op 14.06.1988
· in een relatie
· hobby('s): basket, skiën,
petanque en reizen
· voornemen(s): verder
bouwen in alle opzichten van
het woord!
· evenement: Klein Tokyo &
de koersen
· van job wisselen: met Tom
Boonen

cultuur en bibliotheek, feestelijkheden en evenementen,
vrijwilligersbeleid, financiën

Marie
de clerck

Meerlaanstraat 29

@Stijn_T

0494 67 33 22

@ lobke.maes@wevelgem.be

frank
acke

0494 80 39 10
www.facebook.com/stijn.tant.9

SCHEPEN ~ CD&V ~

· geboren op 27.07.1983
· gehuwd met Davy, mama
van Léon (6 maanden)
· hobby('s): engagementen
in verschillende verenigingen
· Levensmotto: Pluk de dag!
· voornemen(s): een goeie
balans vinden tussen werk
& gezin
· evenement: alle Wevelgemse
evenementen zijn stuk voor
stuk de moeite waard!

Rozenstraat 37

@ stijn.tant@wevelgem.be

lobke
maes

· geboren op 31.08.1964
· gehuwd met Jeannick
Stragier en vader van Jeroen
en Loes
· hobby('s): sport
· levensmotto: leve de sport
· voornemen(s):
gezond blijven en
voldoende tijd vrijmaken
voor mijn gezin en vrienden
· evenement: Gent-Wevelgem
· van job wisselen: met een
lesgever talen

0478 94 96 95

geboren op 24.07.1948
gehuwd met Marianne Accou
hobby('s): lezen
levensmotto: geniet van de
kleine dingen des levens’
· voornemen(s): teveel voornemens om op te noemen,
maar wel goede
· evenement: Leiemarathon
© Foto Video Filip

SCHEPEN ~ CD&V ~

geert
breughe

Menenstraat 527
056 32 53 02
@ bernard.galle@wevelgem.be
burgerlijke stand, bevolking
en begraafplaatsen, landbouw, patrimonium, welzijn
op het werk, seniorenbeleid
·
·
·
·

mathieu
Desmet

056 50 37 60
@ frank.acke@wevelgem.be
Sociaal-, welzijns- en gezondheidsbeleid, integratie en
gelijke kansen, personeel,
sociale economie en tewerkstelling, Noord-Zuid-beleid
· geboren op 16.05.1958
· gehuwd met Peggy Boen en
papa van Silke en Florian
· hobby('s): lezen en sporten
· levensmotto: plus est en
vous
· voornemen(s): mijn werk
goed doen en genieten van al
wat aangenaam en mooi is
· evenement: Gent-Wevelgem
· van job wisselen: met Rik
Vanwalleghem

SCHEPEN ~ CD&V ~
Wezelstraat 50
0475 49 65 53

@ marie.declerck@wevelgem.be
facebook.com/mdeclerck
@mariedeclerck
economie, communicatie,
dienstverlening, Europese en
grensoverschrijdende projecten, mobiliteit
· geboren op 16.06.1975
· gehuwd met Vincent
Vandendriessche, mama van
Jack (5j), Lola (3j) en Billie (1j)
· hobby('s): basket, vrienden
ontvangen voor een hapje
en een drankje, rode wijn
· levensmotto: voortdoen!
· voornemen(s): ‘stoppen met
nagelbijten’
· evenement: ons Europees
project Arrivee
· van job wisselen: een
journalist. Af en toe eens het
vuur aan de schenen leggen,
lijkt me wel leuk

KURT
PARMENTIER

~ GEMEENTESECRETARIS ~
Vanackerestraat 16 (kantoor)
056 43 34 10 (secretariaat)
@ kurt.parmentier@wevelgem.be
@Kurt_Parmentier
· geboren op 11.04.1968
· gehuwd met Nele, vader van
4 dochters
· hobby('s): lopen, quizzen,
actualiteit volgen, napraten,
kleinkunst
· levensmotto: als je vertrouwen hebt, hoef je niet de hele
trap te zien om een eerste
stap te zetten (M.L. King)
· voornemen(s): samen met de
collega’s verder werk maken
van een goede gemeentelijke
dienstverlening
· evenement: er zijn er zoveel
waar ik graag wil bij zijn
· van job wisselen: een
gemeente secretaris in
Nederland

chris
loosvelt

OCMW-VOORZITTER/
SCHEPEN ~ CD&V ~
Deken Jonckheerestraat 9
056 43 55 00

@

chris.loosvelt@ocmwwevelgem.be

Voorzitter OCMW, toegevoegde schepen

· geboren op 04.05.1950
· gehuwd, moeder van
Joachim en Jeroen, oma van
Alize en Felicia
· hobby('s): Italië freak Italiaans koken, de taal studeren
en ook nog lezen en naar een
mooie film kijken
· levensmotto: always look on
the bright side of life
· voornemen(s): mij op het
zelfde elan voor 100% inzetten voor het OCMW
· evenement: opening van het
woonzorgcentrum het Elckerlyc
· van job wisselen: ik heb een
droomjob en zou die dan ook
voor niets of niemand willen
ruilen

Kevin
Defieuw
~ CD&V ~

Koningin Fabiolastraat 41
0497 25 85 26
056 40 04 76

@ kevin_defieuw@hotmail.com
www.facebook.com/kevin.defieuw

· geboren op 02.11.1987
· samen met Eefje Verstraete
· hobby('s): jong CD&V, minivoetbal, tennis, lopen, fietsen, organisatie jeugdfeesten & Par8
· levensmotto: Don't predict
the future, invent it!
· voornemen(s): Ik maak er
geen ... Zoals bij zoveel
mensen lukt het me zelden
me er aan te houden ;)
· evenement: Wevelgem leeft!
Er zijn dan ook veel events
die ik voor geen geld wens
te missen: Par8, Jeugdfeesten, Carnaval, GentWevelgem, Klein Tokyo,
Gullegem Koerse, ...

hendrik
libeer
~ CD&V ~

NICO
HELLEBUCK
~ CD&V ~

Damberdstraat 6
0476 62 56 24
056 41 30 77

@ luc.defraye@dvvlap.be

· geboren op 19.04.1970
· gehuwd met Cindy Vergote
en papa van Joren (°2005) en
Ise (°2007)
· hobby('s): carnaval, voetbal
en gezellig tafelen
· levensmotto: geniet van alle
mooie momenten het kan zo
voorbij zijn
· voornemen(s): 20 kg afvallen, meer de fiets gebruiken,
computerlessen volgen
· evenement: het carnavalgebeuren in Gullegem

· geboren op 10.02.1963
gehuwd met Kathleen
Vansteenkiste, vader van
Line, Jorre en jense
· hobby('s): reizen, fietsen een
goed boek lezen,… indien er
tijd voor is
· levensmotto: altijd proberen positief en optimistisch
te blijven
· voornemen(s): alle respect
voor mezelf, zodat ik iedereen het nodige respect kan
geven
· van job wisselen: heb alle
voldoening in mijn eigen job

Agna
MollefAIt

JACQUES
VANNESTE

~ CD&V ~

Bissegemstraat 207

0478 96 51 73

0474 86 11 57

056 40 19 40

056 41 61 02

· geboren op 17.02.1965
· gehuwd met Karine
Dekijvere en vader van Jolien,
Ellert en Ine
· hobby('s): wandelen, muziek,
tuinieren en op tijd een
gezellig terrasje doen
· levensmotto: doen en
voortdoen!
· voornemen(s) : af en toe wat
stoom afblazen en genieten
met het gezin
· evenement: parkconcerten,
klein Tokyo en GentWevelgem

~ CD&V ~

Pereboomhof 20
0498 10 03 15
@ nico.hellebuck@telenet.be
facebook.com/nico.hellebuck

Goudbergstraat 71

@ hendrik.libeer@skynet.be

Luc
DEFRAYE

@ agna.mollefait@skynet.be
· geboren op 10.06.1969
· getrouwd met Carl
Verstraete, mama van Sieska
en Pepijn
· hobby('s): lopen, wandelen,
lezen, bloemschikken, naaien
· levensmotto: blijf jezelf!
· voornemen(s): de dingen één
voor één aanpakken
· van job wisselen: met Veerle
Baetens

VOORZITTER GEMEENTERAAD
~ CD&V ~
Neerhofstraat 30
0476 48 19 87

@

056 41 92 98
jacques.vanneste@wevelgem.be

· geboren op 21.07.1957
· gehuwd met Ann Vanlede,
vader van Klaas (26), Pieter
(24) en Sarah (17).
· hobby('s): tuinieren, wandelen, minivoetbal, fietsen
en zeilen
· levensmotto: tel alleen de
zonnige uren
· voornemen(s): De Eddy
Merckx fietsroute uitrijden
zonder te moeten afstappen
op de Patersberg een
actief lid zijn in de gemeenteraad
· evenement: de beklimming
van de Catsberg tijdens GentWevelgem
· van job wisselen: reportage
maken met journaliste
Annemie Struyf en fotografe
Lieve Blancquaert

sofie
mol

katleen
Messely

~ CD&V ~

~ CD&V ~

Architect Vanhoornelaan 75

C. Permekestraat

0474 68 32 97

0472 47 58 82

0498 61 09 15

· geboren op 13.04.1979
· gehuwd met Jurgen
Pauwelyn, mama van
Louise (°2006) en
Henri (°2009)
· voornemen(s): wat meer
sporten
· evenement: Erfgoeddag,
Leielekker Zoete Tocht

@ katleen.messely@scarlet.be
facebook.com/katleen.messely
· geboren op 23.11.1963
· mama van Marlies (°89) en
Sander (°93) LAT-relatie
· hobby('s): wandelen, fietsen,
lezen, …
· levensmotto: geniet van elke
dag
· voornemen(s): wat aan conditie werken …. en balans
gezin-werk in evenwicht proberen te houden
· evenement: Gent-Wevelgem,
de Parkies (hofconcerten), ...
· van job wisselen: met een
spoedarts ... om te ervaren
hoe het is om (met een team
medewerkers ) mensen te
kunnen helpen.

Fabriekstraat 18
Toekomststraat 4 (april/mei)

@ sanderdeflo@hotmail.com
· geboren op 15.03.1988
· gehuwd met Ellen
Chambaere
· hobby('s): recreatief beoefene van sport, beluisteren
van muziek, bekijken van een
goede tv-serie, genieten van
een lekker streekbiertje of
een goede whisky
· evenement: Saint-Vélo

· geboren op 17.04.1990
· hobby('s): fotografie, fietsen
& reizen
· levensmotto: wees zelf de
verandering die je in de
wereld wil zien
· voornemen(s) : wat meer
sporten, hard werken en
vooral ook af en toe eens
genieten van welverdiende
ontspanning.
· evenement: Summerscreen
· van job wisselen: met onze
burgemeester

@

Artoisstraat 63
0478 34 83 19
056 40 29 76

@ francies.debels@skynet.be
· geboren op 27.01.1958
· gehuwd
· hobby('s): reizen, wandelen,
passief voetbal en wielrennen
· levensmotto: geniet van het
leven maar overdrijf niet
· voornemen(s): net zoals
vorige jaren,mensen op een
eerlijke manier proberen te
helpen waar ik kan
· evenement: de wielerwedstrijd Gent-Wevelgem

ANDY
Vervaeke

~ SP.A ~

Moorselestraat 165

Kortrijkstraat 253

0498 90 90 95

0475 81 46 79

henkvandenbroucke@skynet.be

056 41 75 51

· geboren op 11.10.1964
· gehuwd, vader van dochter
en zoon
· hobby('s): Groen, De Kreun.
muziek (luisteren naar en
klein beetje spelen), lezen,
reizen, (en liefst samen)
· voornemen(s): dezelfde van
voorbije 10 jaar
· evenement: Kubb-kampioenschap
· van job wisselen: met de
burgemeester

~ SP.A ~

MARNIX
Vansteenkiste

~ GROEN ~

~ CD&V ~

0474 32 35 63

@ jasper_stragier@hotmail.com

henk
Vandenbroucke

sander
deflo

Francies
DEBELS

~ GROEN ~

Ter Poperenweg 9

@ sofiemol79@gmail.com

© Foto Video Filip

JASPER
STRAGIER

@

marnix.vansteenkiste17@skynet.be

· geboren op 15.07.1959
· alleenstaand
· hobby('s): mijn kinderen,
moto, basketbal,darts
· levensmotto: vooruitkijken
en zoveel mogelijk je medemens kunnen helpen
· voornemen(s): een gezond
2013 en ten dienste kunnen
staan voor
mijn kinderen en voor behoeftigen
· evenement: eigenlijk zou ik
graag een feest beleggen met
mijn buren
· van job wisselen: de lokale
politie en het motto kunnen uitvoeren " de politie uw
vriend "

~ SP.A ~

Zwaluwstraat 10
0476 47 32 04

@ andy.vervaeke@skynet.be
·
·
·
·

geboren op 17.12.1973
gehuwd
hobby('s): koken, voetbal
levensmotto: always look on
the bright side of life
· voornemen(s): dieet
· evenement: Knetter
· van job wisselen: Chef van
Marie-Jo (bistro)

ARNOLD
Seynnaeve
~ N-VA ~

Dietrich
Van Valckenborgh
~ N-VA ~

FILIP
DAEM

~ N-VA ~

Menenstraat 57/301

Pijplap 66

Lauwestraat 107

0477 22 76 11

0479 80 93 37
(s’avonds en weekend)

0475 28 75 62

056 42 47 49

@ arnoldseynnaeve@gmail.com
facebook.com/arnold.seynnaeve

@Arnoldseynnaeve
pinterest.com/arnoldseynnaeve
· geboren op 4.12.1954
· gehuwd met Christine
Chanteloup
· hobby('s): muziek, boeken,
politiek, voetbal en
wielrennen
· levensmotto: niets menselijks is mij vreemd
· voornemen(s): me minder
ergeren
· evenement: Gent-Wevelgem
· van job wisselen: Ik ben best
tevreden met mijn huidige
job

ANN
Steelandt
~ N-VA ~

Wittemolenstraat 236
0475 80 98 42

@ ann.steelandt@telenet.be
· geboren op 1.08.1973
· gehuwd, 2 dochters: 13 jaar
en 10 jaar
· hobby('s): toneel spelen(lid
van Hoger op Moorsele)
· evenement: Theater Lokaal
· van job wisselen: met een
reisreporter, om zo nog
minder gekende plaatsen te
bezoeken en vreemde landen te verkennen ....

@ jolien.dietrich@skynet.be

www.facebook.com/
dietrich.van.valckenborgh

· geboren op 26.09.1976
· gehuwd, 1 dochter
· hobby('s): voetbal, petanque,
film, lopen
· levensmotto: always look at
the bright side of life
· voornemen(s): terug meer
sporten
· evenement: Gullegem Koerse
· van job wisselen: met
burgemeester Seynhaeve

dAPHNE
Flamez
~ N-VA ~

Ter Gracht 38

@ flamez.daphne@gmail.com
· geboren op 19.06.1991
· woon bij ouders, samen met
mijn vriend
· hobby('s): sporten (wielrennen en fitness)
· levensmotto: droom, leef,
lach en geniet.
· voornemen(s): mijn diploma
behalen en me goed inzetten
als mandataris.
· evenement: Gent-Wevelgem
· van job wisselen:
Véronique De Kock

HENDRIK
Vanhaverbeke

056 42 53 60 – 056 42 89 35
@ filip.daem@advalius.com
facebook.com/filip.daem
· geboren op 20.01.1961
· gehuwd met Goedele
Vandenbulcke, papa van
Felix, Victoria, Alexia en Zoë
· hobby('s): wandelen, fietsen,
reizen, SV Wevelgem City,
Marnixring Kortrijk Kleikop
· levensmotto: alles is relatief,
vooral ikzelf
· voornemen(s): méér tijd
vrijmaken voor echtgenote,
kinderen en goede vrienden
· evenement: Oudejaarsavond,
want dan heb ik intussen alle
andere niet te missen evenementen heb kunnen meepikken.
· van job wisselen: met de
burgemeester, maar …. alles
is relatief

~ N-VA ~

Kozakstraat 6/001
0474 22 42 72
056 41 02 44
@ morai-rita1@hotmail.com
·
·
·
·

geboren op 1.01.1949
gehuwd
hobby('s): mensen helpen
levensmotto: probeer goed
te doen en probeer niet om
te kijken
· voornemen(s): ik wens iedereen een goede gezondheid
· evenement: Gent-Wevelgem
· van job wisselen: met een
cipier

MARCEL
Masquelin

Hannelore
CARLU

~ VLAAMS BELANG ~

~ N-VA ~

Lage kouter 9/101

Ommeloopstraat 15

0489 33 65 36

0477 32 62 51

@ hannelore.carlu@telenet.be
· geboren op 27.05.1973
· samenwonend met mijn
vriend Vanwynsberghe Filip
en mijn twee dochters Ulrike
en Iebe
· hobby('s): petanque, zingen
in Chapeau, koken
· levensmotto: pluk de dag en
neem hem zoals hij komt
· voornemen(s): mij verder
ontwikkelen als politica die
klaarstaat voor alle lagen van
de bevolking
· evenement: Carnaval in Gullegem en deze zomer een
paar hofconcertjes.
· van job wisselen: eigenlijk
geen enkele. Ik oefen mijn
job als thuisverpleegkundige
al 16 jaar uit en iedere dag is
anders en boeiend.

056 40 05 84

@ marcelmasquelin@telenet.be
·
·
·
·

geboren op 5.04.1951
weduwnaar
hobby('s): politiek
voornemen(s): goede oppositie voeren en zeker klaar
staan voor de dochter en
kleinkinderen
· evenement: Gent-Wevelgem

Sport
Gezondheidsrally en Fysieke Fitheid 50-plussers Donderdag 7 maart
Organisatie: Gewestelijke Sportwerking (GSW) in het kader van de
Sportel campagne BLOSO ‘beweeg zoals je bent’
Aanbod van drie sportactiviteiten: Gezondheidsrally, Curve Bowls,
meten Fysieke Fitheid
Groep 1: 08u30 -11u30 (drie groepjes van 10 in een doorschuifsysteem, max. 30 personen)
Groep 2: 13u30 -16u30 (drie groepjes van 10 in een doorschuifsysteem, max. 30 personen)
Sportcentrum, Menenstraat 122, Wevelgem (Vlaschaard, Finse Piste
en Looppiste)
Deelname: 2euro

Sporthapjes
2013
Ook dit jaar kunnen we weer proeven van de sporthapjes ! Dit
wordt georganiseerd door de interlokale vereniging Gewestelijke
Sportwerking ( GSW ) ( samenwerking tussen de sportdiensten
van Ledegem – Lendelede – Menen – Wervik en Wevelgem ) of
door de sportdienst ( SDW ) zelf.
Donderdag 7 maart 2013, GSW, Sporteldag/Gezondheidsrally, 50+
Donderdag 21 maart 2013, SDW, Bowling in Wevelgem, 50+
Zaterdag 11 mei 2013, GSW, Sportfeest, Personen met een beperking
Donderdag 16 mei 2013, GSW, Prov. Seniorensportdag in Tielt, 50+
Donderdag 23 mei 2013, SDW, Curve bowls – kubb in Wevelgem, 50+
Donderdag 30 mei 2013, SDW, Petanque in Gullegem, 50+
Zaterdag 8 juni 2013, GSW, Snowtuben– Ice Mountain - Komen, Personen met een beperking
Dinsdag 24 september 2013, GSW, Prov.kampioenschap Petanque te
Lendelede, 50+
Woensdag 9 oktober 2013, GSW, Sportel Games te Blankenberge, 50+

Gezondheidsrally: (ongeveer 50 min.)
Wat houdt de gezondheidsrally in? De gezondheidsrally is een quizwandeling die je al wandelend doorheen de negen groepen van de
actieve voedingsdriehoek gidst. De gezondheidsrally werd inhoudelijk
samengesteld door het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie
en Ziektepreventie (VIGeZ) en het Lokaal Gezondheidsoverleg( Logo).
De actieve voedingsdriehoek geeft een idee van wat je dagelijks zou
moeten eten om voldoende voedingsmiddelen in te nemen en hoeveel je per dag moet bewegen. Het is een ‘actieve voedingsdriehoek
omdat hij is opgebouwd uit acht groepen voedingsmiddelen en één
groep lichaamsbeweging.
Duur en afstand: ongeveer 30 minuten wandelen over een afstand
van 1,5 tot 2,5 km (twee niveaus; actieve 50 plussers of de niet- of
minder actieve 50-plussers) met negen borden met quizvragen rond
voeding. Stappentellers zijn ter plaatse ter beschikking. (extra informatie met betrekking tot het 10.000 stappen plan)
Fysieke Fitheid: (ongeveer 50 min.)
De fysieke fitheid van de Vlaamse bevolking is een thema dat Bloso
nauw aan het hart ligt. Iedereen is het er over eens dat regelmatig
sporten met voldoende intensiteit de fysieke fitheid verbetert en op
die manier ook een belangrijke bijdrage kan leveren in de strijd tegen
de zogenaamde westerse beschavingsziekten zoals zwaarlijvigheid,
hoog cholesterolgehalte, hoge bloeddruk, enz...
Om de Vlaamse bevolking bewust te maken van het belang van
voldoende fysieke activiteit en sportbeoefening neemt Bloso een
aantal initiatieven op het terrein zoals het inzetten van Fysieke Fitheid
Teams. Het provinciaal Sportelteam zal enkele lichaamsmetingen ,
motorische tests en de BLOSO wandeltest afnemen.
Na de gezondheidswandeling en de afname van de fysieke fitheid
krijgen de deelnemers niet enkel feedback over hun algemene fysieke
conditie en de bijhorende beweegtips, maar krijgen ze ook belangrijke
tips omtrent hun voeding. Zo gaan de deelnemers naar huis met heel
wat aandachtpunten en tips om eraan te werken.
Curve Bowls: (ongeveer 50 min.)
Derde deel van deze sportieve voor- of namiddag is het Curve Bowls
spel. Letterlijk vertaald is het een bochten bollenspel. Het zwaartepunt van de bol ligt niet in het midden zodat wanneer de bol haar
snelheid verliest de baan van de bol een curve (een bocht) tot gevolg
heeft. De curvende bollen worden beurtelings door twee ploegen naar
een kleine witte bol gespeeld. De punten worden slechts aan 1 partij
gegeven, wiens bollen het dichtst bij de Jack(kleine witte bol) liggen en
dichter dan de eerste bol van de tegenpartij.
Inschrijvingen:
Sportdienst Wevelgem: 056 43 35 60, jozef.noppe@wevelgem.be
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In het kort
Skistage voor kids
De Wevelgemse jongeren krijgen
de kans om tijdens de verschillende vakantieperiodes sportkampen
op verschillende locaties binnen
de gemeente Wevelgem te volgen.
Tijdens de krokusvakantie gaan
we ook op verplaatsing.
We kregen van Ice Mountain
lucratieve voorwaarden om skistages aan te bieden in hun overdekte
skipiste in Komen.
interesse?
Bekijk dan de Doewa op onze
site en contacteer de sportdienst.

Vrijwilligers
mindermobielencentrale
in Het Gulle Heem
OCMW

Voor verdere ontplooiing van
het Lokaal Dienstencentrum Het
Knooppunt en voor bijdrage in het
woonzorgcentrum worden er dringend nog een aantal bijkomende
vrijwilligers gevraagd.

Barvrijwilligers voor ontmoetingsruimte/bar in het dienstencentrum die zich één voormiddag
per week kunnen vrijmaken van
10u00-13u00 of één namiddag van
13u00-18u00.
Vervoervrijwilliger ( m/v) voor de
ouderen (mindermobielencentrale
van het dienstencentrum). Er is
een kilometervergoeding voorzien
voor de chauffeurs.
Vrijwilligers die hulp bieden bij
middag- of avondmaaltijden in
het woonzorgcentrum.

Gratis abonnement ijsschaatsen 10-jarigen
Woon je in Wevelgem en vier je in
2013 jouw 10de verjaardag? Dan
ligt nu reeds voor jouw een geschenkje klaar op de sportdienst.
IJsstadion Finlandia schenkt je een
gratis jaarabonnement. Dit abonnement is strikt persoonlijk en
geeft recht op GRATIS schaatsen
(= beurt + huur van schaatsen)
gedurende alle publieke schaatsbeurten.
Het abonnement geeft geen recht
op gratis schaatsen gedurende de
weekdagen van de diverse vakantieperiodes. Het is geldig het ganse
jaar 2013.
info
Het schaatsseizoen loopt van
ongeveer half september tot
half mei. Kom eens langs op de
sportdienst met een foto (tijdens
de kantooruren) en jouw jaarabonnement wordt onmiddellijk
opgemaakt.

Vrijwilligers die op zondagvoormiddag bewoners van het woonzorgcentrum helpen bij het naar
de kapel gaan.
INFO
Arnout Vercruysse, centrumleider. Vrijwilligers voor het woonzorgcentrum kunnen terecht bij
Stine Verstraete, animatieverantwoordelijke, 056 43 20 80.

Sportkampen
krokusvakantie
11 t.e.m. 15 februari georganiseerd door de sportdienst i.s.m.
Sportraad
De sportdienst werkte een programma uit waar iedere kleuter
en jongere zijn gading vindt. De
folders werden via de scholen
verspreid. Er zijn nog folders te
bekomen aan de diverse balies van
de gemeentelijke diensten en het
programma kan je terugvinden op
de site.
inschrijven
Neem dan snel contact op met
de sportdienst. 056/43 35 60.
Op 4 februari worden de inschrijvingen afgesloten.

Kortverblijf tijdens de
vakantieperiode in woonzorgcentrum Ter Mote
OCMW

Het centrum voor kortverblijf kan
een tijdelijke uitweg betekenen
voor mensen die iemand thuis
verzorgen. Familie of kennissen
die de zorg voor een oudere op
zich nemen en nood hebben aan
een ‘adempauze’ of een welverdiende vakantie krijgen door deze
opvang de gelegenheid om er af
en toe eens, met een gerust hart,
tussenuit te kunnen.
Kortverblijf kan ook een oplossing
bieden aan ouderen die tijdelijk
niet alleen thuis kunnen blijven
(na een medische ingreep, een
ongeval,...) of die het gewoon
nodig hebben een beetje op kracht
te komen.
Het centrum voor kortverblijf Ter
Mote beschikt over 3 woongelegenheden, waarvan één woongelegenheid gesitueerd is in een
beveiligde woongroep (voor
mensen die lijden aan dementie
en/of onrustig gedrag).
Kandidaat-bewoners kortverblijf
en hun mantelzorgers worden
aangeraden zo snel mogelijk te
reserveren zodat, waar nodig
en mogelijk, de vakantieperiode
kan overbrugd worden met deze
dienstverlening.
Wij houden de vakantiemaanden
juli en augustus vrij tot 15/04/2013
· voor bejaarden van Wevelgem,
· die nog thuis wonen,
· ten einde hun mantelzorgers de
kans te geven de zorg voor hun
familielid tijdelijk aan ons over
te laten.
Voor informatie over de beschikbaarheid van ons centrum voor
kortverblijf en andere centra in de
streek is er een vernieuwde website: www.kortverblijven.be
Informatie en reservatie
Emilie Vandenheede, sociale
dienst woonzorgcentrum Ter
Mote:
056 435 520
Emilie.Vandenheede@
ocmwwevelgem.be

InfraxBouwTeamcursussen in West-Vlaanderen
MILIEU

Deze cursus richt zich naar kandidaat (ver)bouwers en belicht alle
aspecten van duurzaam bouwen.
Er is geen voorkennis vereist. De
opleiding kost 40 euro cursuspakket en twee broodjeslunchen
inbegrepen, maar de gemeente
Wevelgem betaalt de helft terug
aan zijn burgers.
Inschrijven doe je (bij voorkeur)
via de website www.dialoog.be
of op 016 23 26 49. Je krijgt dan
de nodige info om te betalen via
overschrijving.
Als (ver)bouwer word je geconfronteerd met beslissingen die je
vaak zonder veel kennis van zaken
moet nemen. Hoeveel isolatie
moet je voorzien? Welk materiaal
gebruik je het best? Welk vermogen moet je verwarmingsketel
hebben? Om aan de vakmensen
de juiste vragen te kunnen stellen
en indien nodig een discussie te
kunnen voeren, is het nuttig om
deel te nemen aan de InfrxBouwTeamcursus.
PRAKTISCH
26 januari en 9 februari: CC De
Leest Sint-Jorisstraat 62, Izegem
16 en 23 februari: Centrum Overleie Overleiestraat 45, Kortrijk
23 februari en 2 maart, Gemeentehuis Marktplaats 2, Lichtervelde
16 en 23 maart, Vormingplus ,
Sint-Pieterskerklaan 5, Brugge
23 en 30 maart, CC De Schakel,
Schakelstraat 8, Waregem
INFO
Dialoog vzw
016 23 26 49
info@dialoog.be
Provincie West-Vlaanderen
Doenja Lefebure
050 40 31 73
doenja.lefebure@
west-vlaanderen.be
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Wedstrijd

Saintvelo

In de ban
van 75ste
GentWevelgem

16

Gent-Wevelgem is een jaarlijkse wielerhoogdag voor en in Wevelgem. Dit jaar steekt de
wedstrijd zelfs in een jubileumkleedje
en dat maakt deze editie en de koersbeleving nog extra bijzonder. Op initiatief van
de gemeente kan je de start van de koers
van heel dichtbij beleven. Je kan op zondagochtend naar de start in Deinze trekken en
via onze wedstrijd maak je de komende
maanden kans op een duovipticket.

Wedstrijd Saint-Vélo
In de aanloop naar Gent-Wevelgem verloot het gemeentebestuur
5 duoviptickets. Via de infokrant van januari kon je vernemen hoe je
via een creatiewedstrijd twee duoviptickets kan winnen. Deze maand
worden opnieuw twee duoviptickets weggeschonken. Dit keer moet je
een kennisvraag oplossen.
Je kan deelnemen via het wedstrijdformulier in deze infokrant. Je kan
het ingevulde formulier deponeren in de wedstrijdbox aan de kassa
van het gemeentelijk zwembad, het gemeentehuis in Moorsele en
Gullegem.
Je kan ook online deelnemen aan de wedstrijd via
www.wevelgem.be/gent-wevelgem
· De wedstrijd loopt af op woensdag 6 maart.
· De wedstrijd is enkel voor Wevelgemse inwoners.
· Elke inwoner kan slechts één keer meespelen met de wedstrijdvraag.

Inschrijven (van 1 feb. t.e.m. 9 maart) en betalen
CC Guldenberg
Sportdienst Wevelgem
Secretariaat Het Vliegend Wiel
Gemeentehuis Gullegem
Gemeentehuis Moorsele
CONTACTeer servaas boucquey
056 433 498
@ servaas.boucquey@wevelgem.be

WEDSTRIJDFORMULIER*
Wedstrijdvraag en schiftingsvraag:
1. Geef de naam van de drie auteurs van het boek ’75 jaar GentWevelgem’. De naam en voornaam van de auteurs moeten correct
gespeld zijn.
2. Hoeveel correcte antwoorden op vraag 1 zullen we ontvangen
na afloop van de wedstrijd.
Wedstrijdvraag:

Schiftingsvraag:

Beleef start en aankomst
Elke inwoner kan voor 5 euro een pakket kopen met een treinticket
heen en terug naar Deinze en twee drankbonnetjes. Je kan op zondag
24 maart de trein nemen om 8u02 of 9u02 in Wevelgem. Bij aankoop
van het ticket vermeld je het gewenste vertrekuur. Bij aankomst kan
je dan te voet naar de startplaats in Deinze en je bent tijdig terug voor
aankomst van de renners in Wevelgem.
In Wevelgem kan je gratis binnen in ‘Café Saint-Vélo’, de tent van het
Vliegend Wiel. Je krijgt er twee gratis consumpties, de koers op groot
scherm, animatie en de passage van de 'Saint-Vélo Classic', een minikoers in retrostijl.
Het treinticket wordt je aangeboden door het gemeentebestuur voor
5 euro. Daarvoor krijg je:
· een treinticket heen en terug naar Deinze
· een folder met wegbeschrijving in Deinze
· toegang tot de animatietent van vzw Vliegend Wiel op het Guldenbergplein
· twee drankbonnetjes die alleen geldig zijn in de bar van de animatietent op het Guldenbergplein

Voornaam en naam:
Straat en nummer:
Telefoonnummer:
emailadres:

*De winnaars van deze wedstrijd en de creatiewedstrijd worden
persoonlijk verwittigd.

wedstrijdreglement
Vrije Tijd
056 433 483
@ vrijetijd@wevelgem.be
Je kan het wedstrijdreglement online lezen op de wedstrijdpagina.

17

Vrijwilligers

Vrijwilligersontbijt
2013

Leve het
vrijwilligerswerk
18

Op 10 maart 2013 vindt het tweede vrijwilligersontbijt plaats. Op deze zondagmorgen wil de gemeente alle vrijwilligers in
Wevelgem bedanken voor hun inspanningen
en engagement. Verschillende schepenen en
raadsleden zullen instaan voor de bediening.
Het vrijwilligersontbijt gaat door in de
porseleinhallen van 8u00 tot 10u00. In
ruil voor één euro kan elke vrijwilliger zich
laten verwennen met een zondags ontbijt, in
het gezelschap van vele andere vrijwilligers.

“

alle vrijwilligers
in Wevelgem bedanken voor hun
inspanningen en
engagement

“

Vrijwilligersontbijt
Zondag 10 maart 2013
Start vanaf 8u00, doorlopend tot 10u00
De drie workshops lopen van 10u15 tot 12u00
Porseleinhallen, Cultuurpad 1 Wevelgem
€ Deelnameprijs ontbijt: €1/persoon
Deelnameprijs workshops: gratis,
maar vooraf inschrijven
0

056 433 483

@ vrijetijd@wevelgem.be

www.wevelgem.be/vrijwilligersontbijt

Het ontbijt staat open voor elke actieve vrijwilliger uit Wevelgem, jong
en oud. Of je nu helpt in een sportvereniging, cultuur- of jeugdvereniging, als leesmoeder, vrijwilliger in een rusthuis, ... alle vrijwilligers zijn
uitgenodigd op een bedankingsontbijt. Het ontbijt richt zich dus tot
vrijwilligers en verenigingen.

Inschrijven voor het vrijwilligersontbijt
Om praktische redenen vragen we om vooraf in te schrijven. Dit kan
zowel individueel als in groepsverband (één inschrijving voor de vereniging) gebeuren. Gelieve het aantal personen en de namen door te
geven die aanwezig zullen zijn. Je kan inschrijven via een mailtje naar
vrijwilligersontbijt@wevelgem.be of door het inschrijvingsformulier
in te vullen op de gemeentelijke website: www.wevelgem.be/vrijwilligersontbijt. Wie niet of weinig met de computer werkt, kan ook een
papieren inschrijvingsformulier verkrijgen via de dienst Vrije tijd.
Wie inschrijft (individueel of per vereniging) ontvangt daarna per post
de bestelde toegangskaarten. Die opgestuurde toegangskaarten kunnen dan op 10 maart afgegeven worden aan de onthaalstand van het
ontbijt.

Leerrijk Ontbijten - workshop
Aansluitend op dit ontbijt is er ook de mogelijkheid om workshops
omtrent vrijwilligerswerk te volgen. Er zijn drie workshops: jouw
vereniging promoten via sociale media (facebook, twitter), de vrijwilligerswetgeving uitgelegd en een teambuildingsactiviteit. De workshops
lopen van 10u15 tot 12u00 en vinden ook plaats in de porseleinhallen.
Het aantal plaatsen voor de workshops is beperkt.
Voor het inschrijven van de workshops kan je mailen naar
vrijwilligersworkshops@wevelgem.be. Of via de infopagina op de
gemeentelijke website.
Ook hierbij vragen wij om het aantal personen door te geven. Wacht
niet te lang, want het aantal plaatsen is beperkt. Als een workshop is
volgeboekt, wordt met een wachtlijst gewerkt.
Inschrijven voor het ontbijt en eventueel de workshops kan tot en met
vrijdag 1 maart 2013.
Wie inschrijft via mail, gelieve telkens jouw naam en adres en het
aantal deelnemers te vermelden.
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Sensibiliserend artikel (SO)

Lach
jij ook
groen

bij het zien
van je energierekening?

Op het eind van de maand een flinke energierekening krijgen is niet zo tof. Deze euro’s
kan je beter aan iets leukers uitgeven. Er
zijn veel manieren om je factuur te doen
dalen. Je kan namelijk deelnemen aan de
groepsaankoop groene energie van de
provincie (einddatum inschrijving: 5 februari
2013) of vergelijk de verschillende tarieven
voor energie op www.vreg.be (V-test).
Je kan ook veel leren door je energiegebruik goed in de gaten te houden. Dit
doe je door wekelijks je meterstanden bij te
houden. Je kan dit gemakkelijk bijhouden op
de website www.energiejacht.be.
Anderzijds kan je met aanpassen van je
gedrag al heel sterk besparen op je energieverbruik.
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Sluipverbruik
· Schakel alle stand-by lichtjes uit (pc, video, tv, muziekinstallatie,…),
dit kan het makkelijkst door een stekkerblok met aan-/uitknop.
· Haal opladers op tijd uit het stopcontact, deze verbruiken ook
stroom als de gsm (of laptop of kruimeldief,…) niet aangesloten of al
opgeladen is.

Verlichting
· Vervang je lampen door spaarlampen of led-verlichting.
· Laat geen verlichting branden in kamers waar niemand aanwezig is.

Verwarming
· Sluit deuren.
· Gebruik een tochthond.
· Laat je radiator vrij, dus geen overhangende gordijnen.
· Plaats radiatorfolie achter je radiator.
· Schakel de thermostaat een half uur voor het slapengaan uit.
· Laat je verwarmingsinstallatie goed afstellen.

Huishoudelijke taken
· Ontdooi regelmatig je diepvries, een ijslaagje van 2 mm kan al heel
wat meerverbruik betekenen.
· Kook met deksels op de potten.
· Hang de was vaker buiten in plaats van de droogkast, deze is een
echte energieslokop.

In het kort

Krokusvakantie

Film ‘Moatje’

Speelpleinwerking Kasper

WELZIJN

JEUGD

Astaire Dierickx, een bruggepensioneerde die sinds de dood van
zijn vrouw van het leven geniet,
voelt zich de koning te rijk tot een
hardnekkige verkoudheid hem
parten speelt en zijn huisdokter in
zijn hoestbuien reden genoeg ziet
om hem ter observatie naar het
ziekenhuis te sturen.

Jawel er staat alweer een nieuw
speelavontuur voor de deur!
Bakken met bakker Jul, voetballen met Irma en Jos, kampen
bouwen met stoere Francky,
schoonheidssalon Belle & Beauty
bij Janine, op bezoek bij dokter
Martin, keukenhulp in restaurant
Marina, beroemd onder leiding
van manager James,… Je hoort
het, we maken er weer een gekke
amusante speelvakantie van!
Tussendoor trekken we ook deze
vakantie op uitstap.
ook zin?
Speelpleinwerking Kasper
De Levensboom, Kijkuitstraat 10,
8560 Wevelgem
Wanneer
dinsdag 10/02/13 tem vrijdag 15/02/13 (maandag geen
werking wegens vorming voor
animatoren)
Prijs
€4/dag/ kind - €8/dag/kind met
warme maaltijd halve dagen ook
mogelijk (prijs wordt aangepast)
Inschrijven
info@destroom.be
0472 74 13 44
Inschrijven kan t.e.m. 6/02/13

Deelname WAK
CULTUURCENTRUM

Van 27 april tot en met 12 mei
2013 kan je in de tentoonstellingsruimte van OC de Cerf in
Gullegem je werk tentoonstellen.
Hiervoor richten we ons naar alle
Wevelgemse beeldende kunstenaars. Wie wenst deel te nemen
aan deze tentoonstelling kan zich
inschrijven ten tot dinsdag 12
maart op onderstaand adres, waar
je ook terecht kunt voor meer
informatie !
InFO
Cultuurcentrum Wevelgem
tel. 056 433 495
sanne.loncke@wevelgem.be

Praktisch
woensdag 20 februari 2013
om 14u30
Kaarten
welzijn@wevelgem.be
056 433 527
Prijs
€5

Paddenoverzetactie
MILIEU

Van februari tot eind maart, trekken padden, salamanders en kikkers van hun winterverblijfplaats
op het land naar hun geboorteplaats om er te paren en eitjes af
te zetten. In de omgeving van de
Normandiestraat en de Ezelstraat/
Moorselestraat liggen een aantal
waterpartijen, die ‘populair’ zijn
bij de amfibieën.
Wil jij helpen aan deze actie? Indien je ’s avonds laat of ’s morgens
passeert, kan je gerust de padden
(of kikkers/salamanders) overzetten. Wil wel het aantal overgezette
beestjes en de soort (padden, kikkers, salamanders) doorgeven op
padden@wevelgem.be of
056 433 908, zodat de inventaris
kan aangevuld worden.

Kleinkunst
CULTUURCENTRUM

Enkele maanden geleden lanceerden we in het kader van
Kunstlabo een oproep naar alle
amateurkunstenaars uit Wevelgem om een mini-kunstwerkje
te maken. Iedereen mocht aan de
slag met een superklein schildersdoekje of een stukje klei. Nu tonen
we de kleintjes aan het grote
publiek tijdens de Expo Jong &
Beeldend vanaf 9 februari 2013 in
OC de Cerf.
InFO
056 433 495
sanne.loncke@wevelgem.be

Infomoment
Wilsbeschikking

Drieluik
dementie

OCMW

Mijn familielid heeft dementie en…

Welke dienstverlening en welke
hulp wil je krijgen als je vb. na
een verkeersongeval of een trombose of een plotse hersenbloeding
verlamd zou zijn? Wat zijn jouw
wensen als je die niet meer zelf
kan noemen?
Een wilsbeschikking maakt het
mogelijk om jouw levensweg uit
te tekenen en jouw levenseinde in
te vullen.
Datum
Dinsdag 26 februari 2013. Deze
voordracht wordt twee maal
gegeven, zowel tijdens de namiddag om 14u00 als ‘s avonds om
19u30.
Spreker
Henk Vandaele, filosoof en psychiatrisch verpleegkundige
Inkom
Gratis maar graag deelname
vooraf melden

Trefmoment
omwonenden
Internationale
Luchthaven Kortrijk-Wevelgem
De luchthavenbeheerder organiseert op maandag 18 februari
2013 om 19u00 in het luchthavengebouw (Luchthavenstraat
in Wevelgem) een trefmoment
met de omwonenden en andere
belanghebbenden
Om 19u00: Ontvangst en verwelkoming met korte toelichting
omtrent
· Trafiekcijfers en milieu-indicatoren 2012
· Voorontwerpplan renovatiewerken luchthaven
Vanaf 19u15: Infomarkt met mogelijkheid tot vragen, opmerkingen
en suggesties bij een hapje en een
drankje.
Volgende stands zijn voorzien :
· Luchthavenbrandweer, Verkeersinformatiedienst, Medische vluchten, Zakenvluchten, Scholings- en
trainingsvluchten, Lopend project
“Green Sustainable Airports”
(GSA, duurzame luchthavens).

OCMW

Vanuit het lokaal dienstencentrum
het knooppunt en het woonzorgcentrum Het Gulle Heem worden
drie verschillende momenten
ingericht over dementie waarvoor
er afzonderlijk kan ingeschreven
worden. Interessant voor mensen
die in hun omgeving geconfronteerd worden met iemand die
lijdt aan dementie, maar ook
andere geïnteresseerden zijn zeker
welkom.
Het thema dementie wordt vanuit
drie perspectieven benaderd:
· 7 maart om 19u30: Familieleden
getuigen over hun ervaringen met
een dementerend familielid:
Hugo Verhenne nationaal erevoorzitter OKRA Geert Spillebeen
VRT-radiojournalist Viviane Azou
verpleegkundige.
· 28 maart om 19u30: Vreemd
gedrag van dementerende mensen
Ilse Masselis Consulente Expertisecentrum Dementie Sophia.
· 16 mei om 19u30: medicatie en
medische zorg bij dementie Dr.
Paul Bourgeois hoofdgeneesheer
neurologie AZ Groeninge.
Inschrijven en info
rond de voordrachten over wilsbeschikking en dementie bij:
Het Knooppunt, Gulleheemlaan
20, 8560 Gullegem
056 43 20 80
hetknooppunt@ocmwwevelgem.
be
Henk Vandaele, filosoof en psychiatrisch verpleegkundige

Bedanking
oudejaarsfeest

WELZIJN
Op 31 december was er het 5de
oudejaarsfeest georganiseerd
vanuit de gemeentelijke seniorenraad. 175 personen namen
deel, 37 vrijwilligers stonden in
voor de organisatie en praktische
uitwerking.
Langs deze weg een woord van
dank: het was schitterend! Op
naar de zesde editie!

kalender
februari
2013
Uit in Wevelgem
Je vindt de volledige kalender op
onze website www.wevelgem.be
of via www.uitinvlaanderen.be
meer Info
056 433 526
@ communicatie@wevelgem.be
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vrijdag om 20u00

1e Grote KHC KWIS
www.khcmoorsele.be

Een algemene kenniskwis
We mikken hierbij niet op een
specifieke doelgroep.Zowel fervente
kwissers, gelegenheidskwissers als
sympathisantenkwissers zijn dus
van harte welkom! Inschrijven kan
tot 20 januari 2013.

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

Carnaval
Gullegem 2013
vrijdag 1 februari
Bal van de Prins

zaterdag 2 februari
Kindercarnaval (14u00)
42ste prinsverkiezing
vrijdag 8 februari
Kindercarnavalsoptocht (13u45)
Boemelnacht
zaterdag 9 februari
Kids-fuif (14u00)
zondag 10 februari
40ste carnavalstoet
happening (17u00)
OC de Cerf
zaterdag 16 februari
revue (20u00)
OC de Cerf

Je activiteit wordt
opgenomen als
1. die binnen de sector Vrije
Tijd erkend wordt als “Bijzonder
project”;
2. het gaat om een uitzonderlijke
activiteit van verenigingen die expliciet gericht zijn op ledenwerving en/of publieksverbreding;
3. speciale, niet reguliere activiteit georganiseerd door verenigingen met een sterke gemeentelijke inbreng.
Je activiteit wordt NIET
opgenomen als
1. het gaat om een reguliere activiteit die behoort tot de vaste,
met regelmaat terugkerende
(wekelijkse, maandelijkse) activiteiten of de gewone werking van
je vereniging en die niet expliciet
gericht is op ledenwerving of
publieksverbreding;
2. de activiteit uitsluitend of
hoofdzakelijk gericht is naar
leden van de vereniging. Ook
activiteiten die in principe open
staan voor iedereen, maar in
de praktijk (bijna) uitsluitend
eigen leden van de vereniging
aantrekken, worden niet meer
opgenomen.
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03

zondag om 18u00

08

zondag om 19u30

Winterconcert
KHC De Eendracht

Taoïstisch Alchemie weekend

Voor dit concert van de K. H. De
Eendracht stelde dirigent Michiel
Lietaert een zeer aantrekkelijk en
gevarieerd programma samen,
waar een rode draad doorheen
loopt ... op de één of andere
manier is er steeds een verband
met Rusland of z’n vroegere
satellietstaten. 65 muzikanten
zullen zich schrap zetten om
de tocht tot een goed einde te
brengen.

In het weekend van 23, 24 en
25 november 2012 wil ik jou de
basis van de taoïstische alchemie
bijbrengen, zoals deze al van
oudsher door ingewijden worden
beoefend. Staat Liefde voor jou
centraal, laat dan deze informatie naar jou toekomen, zodat je
zelfstandig verder kan bouwen
aan jouw eigen liefdesstaat!

www.khcmoorsele.be

www.one-ness.be
0498 54 02 34

09

zaterdag om 14u00

Kleutervertellen
056 50 97 80
tinny.winny@hotmail.com

De kinderen worden omgetoverd in
de wereld van fantasie! We vertellen een minder bekend sprookje
nl.Timpe Tee. Daarna volgt een verwerking van het verhaal in de vorm
van een knutselactiviteit.
Alle kinderen vanaf de tweede
kleuterklas tot en met het eerste
leerjaar zijn welkom in de lokalen
van MOKIO. De activiteit eindigt
omstreeks 16u30.

10

zondag om 10u00

Run & Bike
Wevelgem

www.energyteamzuidwest.be
0473 25 87 70
1 loper + 1 fietser (MTB) leggen
samen een uitdagend traject van
10km af (50% onverhard). Onbeperkt wisselen! De afstand tussen beide teamleden mag max.
15m bedragen! Hét alternatief
voor een intervaltraining! Bind je
loopschoenen aan, haal die MTB
van stal en geef het beste van
jezelf. Be there!
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maandag om 09u00

zaterdag om 19u30

www.souldance.be

Davidsfonds

Kinderyoga paasvakantie 2-daagse
In de lessen kinderyoga wordt via
meditatie, yogahoudingen, ademhalingsoefeningen en visualisaties
gewerkt aan zowel lichamelijke als
geestelijke ontspanning bij kinderen. Elk kind mag zich op zijn eigen
tempo ontwikkelen.Via dansen,
praten, tekenen, spelen worden
ze gestimuleerd hun gevoelens te
uiten. Alles kan er, niets moet!
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vrijdag om 20u30

Take Shelter
056 21 26 96

Over een man die voortdurend
gevaren ziet voor zijn gezin.
Filmforum "DE BETERE FILM"
Wevelgem

Gospelkoor
SONORE

Sint-Hilariuskerk, Grote Markt,
19u30, prijs: VVK €8, ADD €10
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zondag om 00u00

Nacht van
het Spel
Spellenclub 13

Rond middernacht gaat de spellenloterij van start, en gaan er
voor maar liefst 600 euro spellen
de deur uit. Om deel te nemen
noteert je gewoon je naam en
adres op je toegangskaart en
deponeer je ze in de bus.
Kaarten kan je reserveren aan
€3/stuk (€4 ADD) via
spellenclub13@gmail.com of
op onze spelavond 5 februari of
bij sommige vaste leden van de
club. Kaarten zijn beperkt!
Spellenclub organiseert spelavond op 5/2 en 26/2.
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contacteer Je gemeente
Gemeentebestuur
Vanackerestraat 16
8560 Wevelgem
056 433 400

@ gemeentebestuur@wevelgem.be
www.wevelgem.be
@Wevelgem8560 · #Wevelgem

wACHTDIENSTEN

Apothekers

deelgemeente Wevelgem
2/02-9/02 ~ Ap. Vandromme, Roeselarestraat 14, Wevelgem ~ 056 41 12 47
9/02-16/02 ~ Ap. Mahieu, Wijnbergstraat 121, Wevelgem ~ 056 42 34 07
16/02-23/02 ~ Ap. Cossey-Houssin, Grote Markt 44-46, Wevelgem ~ 056 41 11 13
23/02-02/03 ~ Ap. Storme, Wevelgemsestraat 9, Lauwe ~ 056 41 15 29
deelgemeenten Gullegem en Moorsele
Weekend van vrijdag 19u00 tot maandag 19u00
1/02-3/02 ~ Ap. Popelier, Gullegemsestraat 21, St.-E.-Winkel ~ 056 50 90 30
8/02-10/02 ~ Ap. Vereenooghe, St-Hubrechtsplein 1, St-E.-Winkel ~ 056 50 00 57
15/02-17/02 ~ Ap. Desmet, Bissegemstraat 38, Gullegem ~ 056 41 15 22
22/02-24/02 ~ Ap. De Hoop, Stationstraat 59, Ledegem ~ 056 50 90 62
Week van maandag 19u00 tot vrijdag 19u00
4/02-7/02 ~ Ap. Decoutere, Karrestraat 40, Moorsele ~ 056 41 72 89
11/02-14/02 ~ Ap. Multipharma, Bankstraat 4, Gullegem ~ 056 41 34 61
18/02-21/02 ~ Ap. Goethals, Secr. Vanmarckelaan 3, Moorsele ~ 056 41 11 14
25/02-28/02 ~ Ap. Tack-Ghesquiere, Papestraat 10, Ledegem ~ 056 50 00 05

Huisartsen
Centraal oproepnummer

056 40 47 48

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

politiezone Grensleie
Centraal oproepnummer

056 51 01 11

ZITDAGEN BURGEMEESTER

Wevelgem: woensdag van 10u30 tot 12u00 in het
gemeentehuis, Vanackerestraat 16
Gullegem: woensdag van 9u30 tot 10u30 in het
gemeentehuis, Peperstraat 10
Moorsele: woensdag van 8u30 tot 9u30 in OC De
Stekke, St.-Maartensplein 12
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