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82 nieuwe orgaandonoren

Elise Ortega Martínez en Thias Seynhaeve sieren deze maand de cover

Sinds vorige maand zijn er 82 mensen die zich voor orgaandonatie

samen met de mascotte van Gullegem 950. Op zondag 26 juni kan je

lieten registreren. Bedankt! Op die manier heeft Wevelgem momenteel

met het hele gezin naar de Gullegames: spelen en sporten van vroeger

527 potentiële donoren. Ben jij nog niet geregistreerd? Je vindt alle info

tot nu voor jong en oud. Meer info lees je op pagina 7.

op www.wevelgem.be/orgaandonatie. Doen!

527
Sluitingsdagen zwembad zomer
Het zwembad zal voor onder andere het jaarlijks onderhoud gesloten
zijn van 21 juli tot en met 7 augustus voor publiek, clubs en verenigingen
en sportkampen.
In de infokrant van juli-augustus krijg je een overzicht van de openingsuren tijdens de vakantie.
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15

Mantelzorg
Verwennamiddag

19

Checkta activiteiten
Voor jongeren van 12 tot 15 jaar

Glasbollen
in het vizier
MIROM zet zich in om de glasbollen wekelijks leeg te maken en de
omgeving regelmatig te reinigen. Toch blijven de glasbollen een
favoriete plek van sluikstorters. Maar dit blijft niet ongezien.
MIROM plaatst camera’s op wisselende locaties om sluikstorters te
betrappen. Ook het achterlaten van deksels, lege dozen en glasafval is
sluikstorten. Neem dit afval dus zeker mee naar huis.
Is de glasbol vol, dan kan je dit melden aan MIROM Menen: 056 52 81 30.
Hou je glazen flessen en bokalen bij tot de glasbol is leeggemaakt of
breng ze naar het recyclagepark of een andere glasbol in de buurt.
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Handelskernen
De 3 centra zijn de kloppende harten van de gemeente. De lokale
handel en horeca vormen daar een belangrijk onderdeel van. Aan het
begin van de legislatuur is daarom beslist om in te zetten op kernversterking. De gemeente verkreeg subsidie voor kernversterkende
maatregelen met 2 belangrijke onderdelen.
Het eerste onderdeel, de creatie van een gemeentelijk cadeaubon, is
ondertussen gerealiseerd. In september 2015 werd de Wevelgemse
Kadobon gelanceerd. Ondertussen is er een omzet van bijna 50 000
euro en zijn er ruim 150 deelnemende handelaars, dienstverleners en
horecazaken. Alle info is terug te vinden op www.wevelgemsekadobon.
be. Je vindt er zowel de deelnemende handelaars, de verkooppunten en
de info specifiek voor de handelaars.
Het tweede onderdeel van het subsidiedossier bestaat uit een grondige denk oefening die een insteek moet geven voor het creëren van
een multifunctioneel centrum in Wevelgem waar mobiliteit, dienstverlening, groen, kleinhandel en horeca hand in hand gaan. Voor deze
denkoefening zal beroep worden gedaan op een externe partner die
beschikt over de nodige expertise. In de gemeenteraad van 13 mei werd
het opdrachtdocument goedgekeurd. De opdracht wordt geraamd op
50 000 euro. De komende maanden hoor je zeker nog over deze studie.
Naast bovenstaande projecten gericht op de detailhandel, is er in
Wevelgem zeker ook plaats voor ondernemerschap. Maak kennis met 2
jonge, innoverende ondernemers.

Jong Wevelgems ondernemerstalent
Koen Vercauteren en Mathias Segers van
Ledsreact
Hoe oud zijn jullie en wat is jullie achtergrond?
Koen is 38 en al enkele jaren militair. Ik (Mathias)
ben 21 en student aan de Universiteit Gent. Na
een bachelor in sport en bewegen koos ik voor
gezondheidsbevordering.
Wat brengen jullie op de markt?
Ons eerste product is de 'Direction': de eerste
dynamische sportkegel. Als sporter loop je ernaartoe, de kegel detecteert jouw nabijheid en
reageert met een LED-lampje. Daarop moet je
dan reageren. (Op de foto zie je het prototype.)
Wie/wat is jullie inspiratiebron?
Steve Jobs. Wij zien hem als de ideale bedrijfsleider omdat hij ook enkele van onze waarden
meedroeg. Hij heeft zijn bedrijf kunnen uit4

bouwen met een visie waarbij hij iedereen kon

Waar vonden jullie jullie gat in de markt?

raakt waar ik nu sta. Koen is naar Wevelgem ge-

betrekken. Hij gedroeg zich niet als een be-

Het ontstond allemaal bij de brandweer in

komen voor de liefde. Onze maatschappelijke

drijfsleider maar als één van de werknemers.

Wevelgem. Ik zat er al een jaartje bij. Koen was

zetel bevindt zich in Wevelgem. Het is een uit-

Iets wat wij later ook willen doen.

een nieuweling. Na de eerste grote oefenin-

gelezen plaats om met ondernemen te beginnen.

gen ergens in januari zijn we aan de praat ge-

Ondernemerschap wordt er enorm gepromoot.

Wat doen jullie over 10 jaar?

raakt. Koen kwam oorspronkelijk met het idee.

Ik hoop nog steeds te kunnen werken voor

Ik was meteen mee met het verhaal.

Ledsreact. Gelukkig kunnen we niet in de toe-

Wat is jullie levensmotto?
“Elk individu is een expert in zijn eigen vak”.

komst kijken anders waren we er misschien

Volgen jullie vooral jullie hoofd of hart?

Zo is het uiteindelijke idee ook ontstaan. Door

nooit aan begonnen.

We volgen beiden ons hart denk ik. Omdat sport

te praten met heel wat verschillende profie-

onze passie is, iets wat we beiden heel graag

len bijvoorbeeld met een IT’er die nooit sport

Waar liggen jullie ’s nachts wakker van?

doen, willen we daarmee verdergaan. Moesten

doet, een sportman, een marketeer, een se-

Van vrij veel dingen: die ene factuur, die ene

we ons hoofd volgen dan waren we waarschijn-

curity-agent enzoverder.

mail, die ene tekst die nog geschreven moest

lijk ergens onderweg al gestopt.
Maandag of vrijdag?

worden… Er komt zoveel bij kijken maar dat
maakt het ook leuk. Gelukkig ben ik een goe-

Waarom Wevelgem?

Maandag! Omdat we vooruit willen met Leds-

de slaper waardoor ik maar enkele minuten

Ikzelf ben opgegroeid in Wevelgem. Zonder de

react. We willen snel vooruitgaan. Maandag is

kan piekeren als ik in mijn bed lig.

steun van mijn ouders was ik zeker nog niet ge-

de start van een nieuwe werkweek.
Waar lig je ’s nachts wakker van?
Sinds Mister Y. begonnen is, denk ik daar eigenlijk 24/24 aan. Voor ik ga slapen overloop ik
nog eens alles dat klaar moest zijn. Zag ik iets
over het hoofd, dan sta ik op en doe ik het nog
vlug. Op die manier kan ik met een gerust hart
en hoofd gaan slapen.
Waar vond je je gat in de markt?
HET gat in de markt heb ik nog niet gevonden,
maar ik geef wel de volle 100% om mezelf binnen deze markt te doen groeien en me ook
steeds te onderscheiden van een ander.
Volg je vooral je hoofd of je hart?
Liefst een beetje van beide. Ik volg mijn hart,
maar staaf mijn ideeën ook altijd door mijn hoofd
te gebruiken. En liefst nog dat van een ander. Ik
hoor heel graag meningen en ideeën van anderen. Op die manier krijg ik een open kijk op alles.

Jules Delaere met de Mister Y. Gin
Waarom Wevelgem?
Hoe oud ben je en wat is jouw achtergrond?

Wie/wat is jouw inspiratiebron?

Eerst en vooral omdat ik er al m’n hele le-

Ik ben 19, studeer hotelmanagement aan de

Mijn weekendwerk in Hotel Damier (waar Cop-

ven lang woon. En laten we eerlijk zijn, deze

Erasmushogeschool Brussel. Studeerde vroeger

perhead Gin ontworpen is) en het feit dat ik

bruisende gemeente heeft toch ook wel een

aan de hotel -en toerismeschool Spermalie.

een fervente gin-fanaat ben. De grote con-

beetje van alles!

currentie in gin sprak me ook aan, gezien ik
Wat breng je op de markt?

redelijk competitief ingesteld ben.

Mister Y. Gin, een back to nature gin; een gin

Wat is jullie levensmotto?
‘Buzze geven!’

die terugkeert naar de essentie. Een gin met

Wat doe je over 10 jaar?

een explosie aan jeneverbessen en agrums

Ik zie mezelf binnen 10 jaar alles geven om mijn

Maandag of vrijdag?

(bloedsinaas, pompelmoes,...) lichte florale

doelen te bereiken die ik op dat moment gesteld

Vrijdag, gezien het weekend dan voor de deur

tinten van lavendel en vlierbloesem en een

heb. Om te zeggen dat ik niet droom van een

staat. Maar, op maandagen heb je nog alle kansen

spicy afdronk door de gebruikte staartpeper.

groot, modern en welvarend bedrijf, zou gelogen

om van die week een geslaagde week te maken

zijn. Maar dat zeg ik liever heel stilletjes.

om op vrijdag te denken ‘ja, dit was een goede
week’. Dus ik zou dan toch liever maandag kiezen.
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Wielerbomen
Heb je de wielerbomen al gezien in het centrum van Gullegem? Ter
ere van Gullegem koerse en 950 jaar Gullegem fleurt het kunstwerk
van Lasman het centrum op. Het kunstwerk blijft er nog de hele
maand juni staan. www.lasman.be.

Ommegancks
feesten
Tijdens het weekend van 3-4-5 juni organiseert Handelspromotie
Gullegem de 37ste Ommegancksfeesten. Traditiegetrouw is de Handelsbeurs de blikvanger op de affiche. Die is open op zaterdag (14u00
tot 20u00) en op zondag (10u00 tot 12u00 en 14u00 tot 19u30).
Op zaterdag is er kinderanimatie, rommelmarkt, jeugdbewegingsspel,
oldtimermeeting en kaas- en wijnavond. Op zondag is er een aperitiefconcert met de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, de eerste Gullegemse
Jaarmarkt van de Bond West-Vlaamse Marktkramers en een tractor-

HANDELSBEURS
GULLEGEM SPEELT
KAAS-EN WIJNAVOND
KINDERROMMELMARKT
1STE JAARMARKT
OLDTIMERMEETING

Groetjes
uit Bergelen
De tweede ontmoeting met Tom Linster in Bergelen is op zaterdag 11 juni.

VOLG ONS OP

Afspraak 's morgens om 5u00 aan de parking van de hoeve.

www.facebook.com/
gullegemommeganck

Ontdek de twee andere ontmoetingsmomenten op de website (www.
wevelgem.be/tomlinster). Deze zomer kun je bovendien prachtige
prentbriefkaarten met ‘Groetjes uit Bergelen’ versturen. Deze prent-

Gullegem Ommegangck 2016 - AFFICHE 841x594.indd 1

briefkaarten met foto’s van Tom Linster zijn gratis te verkrijgen in CC
Guldenberg, OC de Cerf, OC De Stekke, alle bibliotheekafdelingen en het
Gulle Heem. Dit project loopt in samenwerking met Stadslandschap Leie
en Schelde en Provincie West-Vlaanderen.

The Last Par8
De laatste PAR8 kan niet onopgemerkt voorbijgaan in het feestjaar
van Gullegem. Daarom doet PAR8 er nog een schepje bovenop op 1 juli.
De PAR8 maakt een eigen Gullegemlied en Topform Gullegem maakt een
eigen Gullegemdans. Film je Gullegemdans en post hem op: www.facebook.com/gullegemdanst. Verzamel zoveel mogelijk likes en win.
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950 Jaar Gullegem,
dat is 950 pinten aan €0,95
(op zondag om 11u30 voor 95 minuten)

CAFÉ/FEESTZAAL

las palmas

CAFÉ/FEESTKEUVELCAFÉ
ZAAL LAS
PALMAS

OLYMPIA

ONTWERP: WWW.BERE.BE O.L.V. RENTIES / V.U. MATHIEU DESMET, SECRETARIS VZW HANDELSPROMOTIE GULLEGEM

show. Info: gullegemsehandelspromotie@gmail.com.

18/05/2016 13:57:26

GULLEGEM
950

Gullegames
Op zondag 26 juni staat het gezin centraal tijdens Gullegames. Zoals de naam verraadt, staat deze dag in het teken van ‘spelen’. Tijdens Gullegames kan je sporten en spelen ontdekken van vroeger tot nu. Voor grootouders en ouders misschien een nostalgische namiddag, voor de
kinderen een leuke manier om activiteiten van vroeger en nu te ontdekken.
Vanaf 10u00 is iedereen van harte welkom in het centrum van Gullegem.

de vele obstakels onderweg.

Zowel op het feestterrein De Gulle, op het kerkplein als op het feestterrein De Dwarsschuur zullen activiteiten plaatsvinden.

Ondertussen kan je genieten van een hapje of een drankje op één van
de terrassen. Om 17u00 zorgen de Rockefellas voor een spetterende af-

Kerkplein

sluiter.

Op het kerkplein kunnen de allerjongsten, samen met hun ouders, tal van
leuke activiteiten uittesten. Zo zijn er onder andere springkastelen, een

Praktisch

blotevoetenpad, een bellenblaasstand, gocarts en nog veel meer.

De Gullegames vinden plaats op zondag 26 juni, doorlopend van 10u00
tot 17u00 in het centrum van Gullegem (feestterrein De Gulle, kerkplein

Feestterrein De Gulle

en feestterrein De Dwarsschuur).

Op het feestterein de Gulle keer je terug in de tijd met tal van leuke volksspelen voor groot en klein. Je kan er karabijnschieten, een echte katapult

De Gullegames zijn volledig gratis, inschrijven is niet nodig (met

testen en vele volksspelen (her)ontdekken.

uitzondering van de Thor Kids Run). Kom je de dag zelf aanmelden aan de
infostand op één van de 3 locaties.

Feestterrein De Dwarsschuur
Hier kan je kennismaken met hedendaagse, avontuurlijke activiteiten.

Inschrijven voor de Thor Kids run kan vanaf 16 mei via webshop.

Speel samen met je gezinsleden een partijtje Bumperball, test je durf op

wevelgem.be of op de jeugddienst (Cultuurpad 1, Wevelgem).

de deathride en leer enkele coole tricks van een professionele skater.
Meer info
We sluiten de Gullegames af met een Thor Kids Run, een obstakelrun

www.wevelgem.be/gullegames of jeugddienst@wevelgem.be, sport-

voor de leerlingen van de lagere school (1ste tot 6de leerjaar). Bij deze

dienst@wevelgem.be

looptocht is het niet het aantal kilometers dat telt, wel het trotseren van
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Misdaad en
romantiek
op een gletsjer
In juni verschijnt ‘IJs’, de eerste misdaadroman van de Wevelgemse
auteur Koen D’haene.
Herinneringen aan zijn jeugdjaren op vakantie in Zwitserland en aan
zijn studententijd in de Brusselse Marollen inspireerden de auteur om
een spannende roman voor volwassenen te schrijven. Boordevol nostalgie en romantiek, maar ook met een ijzig verhaal dat de lezer verrast
en verbaast. Met dank aan de opwarming der aarde. Het verhaal heeft
voortdurend wisselende tijdslijnen, vertelperspectieven en locaties.
Het Val d'Hérens, een idyllische vallei in het kanton Wallis, is het centrale decor van de roman. Een tocht naar een quasi onbetreden berghut
aan de voet van de Dent Blanche geeft het leven van de hoofdpersonages Sarah en Mats een verrassende en onverwachte wending.
Maar 'IJs' speelt zich niet alleen af in een vallei, op een gletsjer en in een
berghut in de Alpen. Sarah gaat na haar studie op zoek naar een job als
lerares Nederlands. Ze solliciteert in een school in de buurt van Kortrijk.
'Een futuristisch ogend complex met veel sportvelden eromheen. "Dit
was het paviljoen van Joegoslavië op de wereldtentoonstelling van
1958," zei de vriendelijke leraar die tijdens de vakantie het secretariaat
bemande. De bijzondere school lag in een mooie omgeving en er was
een vijver vol kwakende eenden, maar...'
Koen D’haene schreef eerder zeven jeugdboeken. ‘IJs’ is zijn eerste roman voor volwassenen. Het boek verschijnt bij de Nederlandse uitgeverij LetterRijn.

Je op 17 juni gratis je fiets
kan laten labelen op de
markt in Gullegem van 9u00
tot 11u30.

Het atelier plastische
kunsten (filiaal KASK) van 3
tot en met 5 juni een gratis
expo houdt in de Dwarsschuur van Gullegem.
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Je als inwoner in de periode
juni-juli veel kans hebt om
de sporthallen te reserveren? Alle info: Sportdienst
tel. 056 43 35 60 of sportdienst@wevelgem.be

Albert Vanwalleghem
In juni brengt de bibliotheek één van haar kleurrijkste bezoekers in herinnering. ‘Meester’
Albert Vanwalleghem was gedurende vele decennia een trouwe klant van de bibliotheek.
Hij werd geboren op 7/10/1915 en overleed op 30/08/2015. Hij werd net geen honderd jaar.
Vanwalleghem was onderwijzer aan de gemeenteschool. Vele Wevelgemnaren herinneren
hem als de weergaloze verteller van de heldendaden van Skarmanteka. Maar Albert had
naast zijn onderwijzersbestaan nog zoveel meer interesses en passies: filosofie, geschiedenis, pedagogie, literatuur, toneel, muziek en film bijvoorbeeld. Tot op hoge leeftijd bleef hij
fietsen en hij was een vertrouwde en graag geziene verschijning in het Wevelgemse straatbeeld. Heemkundige kring Wibilinga grasduinde doorheen zijn veelzijdig leven en brengt
hulde aan deze bevlogen onderwijzer en creatieve duizendpoot.
Praktisch
Tentoonstelling: Net geen 100 jaar geworden: ‘meester’ Albert Vanwalleghem
Van 4 tot 30 juni in Bib in het park | Gratis toegang tijdens de openingsuren

Boekenverkoop
De bibliotheek werkt elke dag aan de samenstelling van een gevarieerde en actuele collectie. Oudere en niet meer ontleende materialen worden na zorgvuldige selectie uitgeschreven. Bij verzamelaars en mensen met een bijzondere interesse of passie kunnen ze
een tweede leven vinden.
Praktisch
Verkoop van oude bibliotheekmaterialen | 17 juni t.e.m. 2 juli | Bib in het park | €1/stuk

Jan Vantoortelboom
te gast
De leden van de Wevelgemse leesclub lazen de bejubelde roman ‘Meester Mitraillette’ van
Jan Vantoortelboom. Ze nodigden de auteur uit om over het boek te vertellen. Iedereen is
van harte welkom op de kennismaking met deze topauteur.
Jan Vantoortelboom (°1975) is West-Vlaming, maar woont en werkt in Zeeuws-Vlaanderen.
In 2011 debuteerde hij met ‘De verzonken jongen’, een roman waarmee hij in 2011 De Bronzen Uil en de Prijs Letterkunde van de provincie West-Vlaanderen won. Zijn tweede roman
‘Meester Mitraillette’ verscheen in 2014 en veroverde de harten van de lezers en recensenten. De roman speelt zich af in het benepen decor van het dorp Elverdinge, kort voor het
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. In een beklemmend verhaal komen de grote thema’s
– schuld, onrechtvaardigheid, liefde – op meesterlijke wijze aan bod. In februari 2015 verscheen Vantoortelbooms derde roman: ‘De man die haast had’.
Praktisch
Ontmoeting met auteur Jan Vantoortelboom | Woensdag 1 juni om 19u30 in Bib in het park
Gratis toegang – iedereen van harte welkom
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Comedy
@Klein Tokyo
Jeron Dewulf en Jan Jaap van der Wal zijn de komieken van dienst
op het komende Klein Tokyo festival. Zaterdag 9 juli spelen ze in de
theaterzaal van OC De Stekke.
Klein Tokyo is een tweedaags festival in centrum Moorsele. Op zaterdag
staan muziek en comedy centraal. Voor de komische noot zorgen Jeron
Dewulf en Jan Jaap van der Wal.
Jeron is bekend als acteur en improvisator. Enkele jaren geleden begon
hij voorzichtig met stand-up comedy. Voorzichtig werd al snel roekeloos, onvervaard en met volle overgave. Op tv was hij actief in het programma Foute Vrienden, waarin vier bevriende komieken improviseren
met verborgen camera.
In Nederland is Jan Jaap moeilijk weg te denken van het kleine scherm

Epilogen…
als de dood voor

of de grote theaterzalen. België kent hem sinds zijn doortocht in Café
Corsari (één) of zijn wekelijkse rubriek op Studio Brussel. Met nuchtere Hollandse blik bekijkt en becommentarieert hij graag de gang van
Vlaamse zaken. Verfrissend en verhelderend. Neem daar nog eens de
ongedwongen vertelstijl en zijn fijn gevoel voor timing bij, en je weet
dat er op Klein Tokyo zeker gelachen zal worden.
Tickets

Centraal op de scène staat een grote tafel. Acteur Kurt Defrancq

webshop.wevelgem.be | 056 43 34 95 | cultuurcentrum@wevelgem.be

en arts/opiniemaker Marc Cosyns ontvangen een selectie van vijf

Klein Tokyo, zaterdag 9 juli | Jeron Dewulf: 19u30 | Jan Jaap van der Wal:

bekende acteurs en actrices die in vorige generaties op de planken

21u15 | € 2/show

stonden en grote, gekende rollen speelden. Ze lezen een pakkende,
zelfgekozen tekst voor en spelen zo het personage van hun leven. Of
ze vertellen losweg hun al dan niet komisch wedervaren rond leven
en dood dat ze zelf op de planken meemaakten of speelden.
Het is zeker niet allemaal kommer en kwel, aan de tafel én in de zaal
wordt er bijwijlen flink gelachen en gegniffeld. De finale gedachte na
al die mooie, troostende en scherpe verhalen: “We zijn nog niet dood!
Laten we daarom proosten op het leven.” De vonk voor deze theatervoorstelling is ‘Verhalen voor het sterven gaan’. In dit succesvol boek
bundelde Marc Cosyns verhalen die troost bieden in het licht van de
vroeg of laat te verwachten dood. De verhalen werden hem aangereikt
door bekende vertellers, acteurs en schrijvers.
‘Epilogen… als de dood voor’ wordt telkens gebracht door een lichtjes
wisselende cast van 5 topacteurs en -actrices uit de Vlaamse theatergeschiedenis: Frank Aendenboom, Charles Cornette, Paula Semer, Alice
Toen, Doris van Caneghem, Ronny Waterschoot en Roger Bolders.
Wo. 8 juni 2016 - 20u15 - CC Guldenberg | BP € 12 / RP € 10 - Org. CC
Wevelgem i.s.m. ouderenraad
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Iedereen mee met ICT
Voor jong en oud is het leven makkelijk met digitale toepassingen op je computer, smartphone of tablet. Het cultuurcentrum en de lokale
dienstencentra organiseren in het najaar computercursussen. Deze lessen leren je stap voor stap werken met digitale programma’s en toestellen. Voor wie helemaal geen ervaring heeft met computergebruik, is de cursus ‘starten met computer’ in OC De Stekke een aanrader.

Module

Aantal lessen Leslocatie

Moment

1ste les

Laatste les Uren

Prijs

Haal meer uit het internet

15

LDC Elckerlyc

Ma (vm)

19-09-16

23-01-17

09u00-12u00

€ 105

Android: tablets en smartphones (1)

15

LDC Elckerlyc

Di (vm)

20-09-16

17-01-17

09u00-12u00

€ 105

PC initiatie deel 2

15

LDC Elckerlyc

Di (nm)

20-09-16

17-01-17

13u30-16u30

€ 105

Leren werken met de iPad (2)

15

LDC Elckerlyc

Wo (vm)

21-09-16

18-01-17

09u00-12u00

€ 105

Op stap met de Android-tablet en smartphone (1) 10

LDC Knooppunt

Ma (vm)

19-09-16

05-12-16

09u00-12u00

€ 80

Starten met internet

15

LDC Knooppunt

Ma (nm)

19-09-16

23-01-17

13u30-16u30

€ 105

Compactcamera en Google foto's

10

LDC Knooppunt

Do (vm)

22-09-16

01-12-16

09u00-12u00

€ 80

Digitaal fotoboek maken met Albelli

5

LDC Knooppunt

Do (vm)

08-12-16

19-01-17

09u00-12u00

€ 40

Efficiënt werken met Windows 10

10

LDC Knooppunt

Do (nm)

22-09-16

01-12-16

13u30-16u30

€ 80

Reizen met de iPad (2)

5

LDC Knooppunt

Vr (vm)

16-09-16

14-10-16

09u00-12u00

€ 40

Sociale media op de iPad (2)

5

LDC Knooppunt

Vr (vm)

21-10-16

02-12-16

09u00-12u00

€ 40

Efficiënt werken met Windows 10

10

OC De Stekke

Di (vm)

20-09-16

29-11-16

09u00-12u00

€ 80

Facebook en twitter

5

OC De Stekke

Di (vm)

06-12-16

07-01-17

09u00-12u00

€ 40

Starten met computer

15

OC De Stekke

Di (nm)

20-09-16

17-01-17

13u30-16u30

€ 105

(1) deelnemers brengen hun eigen tablet of smartphone mee | (2) deelnemers brengen hun eigen iPad mee
LDC Elckerlyc , Elckerlycplein 1, Wevelgem | LDC Het Knooppunt, Gulleheemlaan 20, Gullegem | OC De Stekke, Sint-Maartensplein, Moorsele
Info en inschrijvingen
• Inschrijven kan vanaf woensdag 1 juni om 9u00 aan de balie van CC Wevelgem (Acaciastraat 1). Of bel 056 43 34 95 of mail naar cultuurcentrum@
wevelgem.be. Bij je inschrijving zal je rijksregisternummer gevraagd worden.
• Per cursus is er plaats voor 16 deelnemers. Als een cursus volzet is, wordt een wachtlijst aangelegd.
• Alle cursussen zijn UiTPAS-activiteiten.
• Deze cursusreeks loopt in samenwerking met het centrum voor volwassenenonderwijs VIVO, de dienstencentra Elckerlyc en Het Knooppunt en
woonzorgproject MO2 – zuurstof voor Moorsele. Meer info over de inhoud van de cursussen vind je ook op www.cvovivo.be.
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uitinwevelgem

www.wevelgem.be/uitinwevelgem · juni 2016

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 op webshop.wevelgem.be.
Veel plezier!

JUNI
WO. 1 JUNI

ONTMOETING | BREICLUB
In de breiclub is iedereen welkom die graag in
gezelschap aan zijn eigen werkstuk voortdoet,
maar je kan er ook terecht voor inspiratie of
tips. Ook op woensdag 29 juni.
13u30 – 17u30 | € 1 | OC De Stekke Moorsele |
mo2@moorsele.be
WO. 1 JUNI

Op deze act krijg je
UiTPAS punten.

Dan is KIJK! Ik fiets! echt iets voor jou.
9u00 – 12u00 | € 10 | Sporthal De Vlaschaard
Inschrijven: Sportdienst Wevelgem, 056
43 35 60, sportdienst@wevelgem.be,
www.wevelgem.be/sport (max. 20 kindjes)
3-4-5 JUNI

WO. 1 JUNI

ZO. 5 JUNI

NATUUR | KRUIDEN EN FOLKLORE

EXPO | ATELIER PLASTISCHE KUNSTEN
FILIAAL KASK
Gratis | vr. 18u00-20u00, za. en zo. 14u3018u30 | Dwarsschuur Gullegem
ZA. 4 JUNI

ONTMOETING | ROMMELMARKT
08u00 – 16u00 | gratis | Rond Populierenstraat,
Wevelgem | Inschrijven: (€1/m.): buurtwerkingwevelgem@outlook.be, 0476 46 81
ZA. 4 JUNI

SPORT | KIJK IK FIETS!
Kan je kind al fietsen met steunwieltjes, maar
weet je niet goed hoe het nu verder moet?
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WO. 8 JUNI

THEATER I ALICE TOEN, PAULA SEMER E.A.
– EPILOGEN … ALS DE DOOD VOOR

Acteur Kurt Defrancq en arts/opiniemaker
Marc Cosyns ontvangen een selectie van vijf
bekende acteurs en actrices die in vorige generaties op de planken stonden en grote, gekende rollen speelden.
20u15 I € 12 I CC Guldenberg I Tickets: CC Wevelgem 056 43 34 95, cultuurcentrum@wevelgem.be
DO. 9 JUNI

SPORTELEN | PETANQUE VOOR 50+
14u00 - 17u30 | € 2 | Petanqueterreinen, Kwadries 75, Gullegem | inschrijven: Sportdienst
Wevelgem, 056 43 35 60, sportdienst@wevelgem.be, www.wevelgem.be/sport

VR. 3 JUNI

3-4-5 JUNI

RODE KRUIS | BLOEDINZAMELING
16u30 – 20u00 | OC De Stekke Moorsele

4 & 5 JUNI

THEATER | BROODJE KRAB
Viktor Frankenstein erft het kasteel van
zijn beroemde overgrootoom. Vol verwachting trekt hij naar het dorp Smrntwsk, waar
hij hoopt zijn droomkasteel te vinden. Deze
voorstelling is geschikt vanaf het 1ste leerjaar.
za.: 14u00 en om 19u00, Zo.: 10u00 | € 8
broodjekrab2012@gmail.com

NATUUR | WERKDAG BERGELEN
14u00 | gratis | NEC De Rand, Rijksweg
Gullegem | Info: Patrick Gheysens, 056 41 77
22, gheysens.foulon@skynet.be

WO. 8 JUNI

FEEST | OMMEGANCKSFEESTEN
Info op. 6 | en gullegemsehandelspromotie@
gmail.com

LEZING | AUTEUR JAN VANTOORTELBOOM
Auteur Jan Vantoortelboom komt vertellen
over zijn succesvolle roman ‘Meester Mitraillette’. De roman speelt zich af in het benepen
decor van Elverdinge, kort voor het uitbreken
van de Eerste Wereldoorlog.
19u30 | gratis | Bib in het park | 056 43 35 40 of
bibliotheek@wevelgem.be
ACTIEF | DAGJE UIT IN MOORSELE
Historische wandeling met gids. Over de middag aperitief en varken aan het spit. In de namiddag optreden van de 3 G’s.
9u30-17u00 | € 30 | OC De Stekke | Inschrijven:
gemeenteloket en gemeentehuizen Moorsele
en Gullegem

Dit is een evenement
in kader van Gullegem 950.

ZA. 11 JUNI

Jozef Bousse 'roert' de kruidjes wel! je proeft,
ruikt, smaakt en luistert naar mystieke verhalen van vroeger en nu...
15u00 | gratis | NEC De Rand, Rijksweg, Gullegem
johan.vandenberghe@west-vlaanderen.be
MA. 6 JUNI

BIB | SLOW READING
19u30 | gratis | Bib in het park | inschrijven hoeft niet
info: 056 43 35 40, bibliotheek@wevelgem.be
DI. 7 JUNI

INFO | GEHOORPROBLEMEN
Wat zijn de oorzaken en vooral: welke oplossingen bestaan er?
14u30 | gratis | LDC Elckerlyc | Inschrijven: 056 43
55 10, ldc.elckerlyc@ocmwwevelgem.be

FOTOGRAFIE | GROETJES UIT BERGELEN
05u00-07u00 | gratis | Bergelen | info op p. 6
Inschrijven: g950@wevelgem.be
ZA. 11 JUNI

G-SPORT | SPORTFEEST
14u00 - 17u00 | € 2 | Sportcentrum De Pionier
in Wervik | inschrijven: Sportdienst Wevelgem,
056 43 35 60, sportdienst@wevelgem.be,
www.wevelgem.be/sport
ZO. 12 JUNI

SPORTIEF | DWARS DOOR GULLEGEM
13u30 | Kerkstraat, Gullegem | www.energy
teamzuidwest.be/dwarsdoorgullegem
ZO. 12 JUNI

SPORTIEF | FIETSTOCHT
Stops aan de 3 samentuinen in Wevelgem.

Daarna ga je richting Kortrijk om de gekende
samentuin Leielekkerland te bewonderen.
13u00-18u00 | 12km | gratis | start aan zwembad
Wevelgem | info: velt.be/activiteiten/fietstocht
13 – 19 JUNI

EXPO | #KUNST A.C.C.G. – CARS – BIKES –
TRIKES – TRUCKS
Een gratis expo met lokaal talent, o.a. Gesman, Brecht Carton, Joost Demuynck, Kris
Seynhaeve, Jatse en Klaas Verschoore, …
Dwarsschuur, Gullegem | info@accg-wvv.be
DI. 14 JUNI

VORMING I WINDOWS 10
Wat houdt Windows 10 in en zou ik wel of niet
overschakelen naar dit nieuwe besturingssysteem?
14u00 - 16u00 I € 5 | 5 UiTPASpunten = €3
korting I LDC Het Knooppunt I inschrijven: 056
43 20 80, hetknooppunt@ocmwwevelgem.be
DI. 14 JUNI

RODE KRUIS | BLOEDINZAMELING
16u30 – 20u00 | OC de Cerf | www.wevelgem.
rodekruis.be
WO. 15 JUNI

INFO | OPENBAAR VERVOER
Tijdens de workshops krijg je handige tips en
leer je zelf een rit te plannen en maken met de
(bel)bus, trein, tram en/of metro.
14u00 | € 3 | wo. 15 juni in LDC Elckerlyc, wo.
22 juni in OC De Stekke, Wo. 29 juni LDC Het
Knooppunt | Inschrijven kan op de locatie zelf
Meer info: cel welzijn 056 43 35 27

ZA. 18 JUNI

SPORT | KIJK IK FIETS!
13u30 – 16u30 | € 10 | Sporthal Moorsele | Inschrijven: Sportdienst Wevelgem, 056 43 35
60, sportdienst@wevelgem.be, www.wevelgem.be/sport (max. 20 kindjes)
ZA. 18 JUNI

ONTMOETING | WEGGEEFPLEIN
Het idee van een geefplein is eenvoudig: geven en nemen. Iedereen kan bruikbare spullen
naar het plein brengen… En iedereen kan spullen mee naar huis nemen.
10u00 – 15u00 | gratis | lagere school De Gulleboom | info: beweging.netgullegem@gmail.
com of via Agna Mollefait, 0474 86 11 57

VR. 17 JUNI

MOBIEL | FIETS LABELEN
9u00 – 11u30 | gratis | markt Gullegem
VR. 17 JUNI

CREA | BLOEMSCHIKKEN ZOMERSE KRANS
14u00 | € 15, 5 UiTPASpunten = €3 korting LDC
Elckerlyc | inschrijven: LDC Elckerlyc 056 43 55
10, ldc.elckerlyc@ocmwwevelgem.be

BIB | DIGIDOKTER: DE BESTE APPS
Een digitaal boodschappenlijstje, een takenlijst, een reisgids, een plantenherkenner…
het kan allemaal geïnstalleerd worden op je
smartphone of tablet. Maak kennis met de
populairste en nuttigste toepassingen.
10u00 - 12u00 | € 3 | Bib in het park | inschrijven:
056 43 35 40 of bibliotheek@wevelgem.be
ZO. 26 JUNI

ACTIEF | GULLEGAMES

DI. 21 JUNI

WORKSHOP I BLOEMSCHIKKEN
14u00 – 16u30 I € 15 I 5 UiTPASpunten = €3
korting I LDC Het Knooppunt I inschrijven: 056
43 20 80, hetknooppunt@ocmwwevelgem.be
DI. 21 JUNI

CURSUS | MEDITEREN KAN JE LEREN
19u00 - 20u00 | € 3 | LDC Elckerlyc | inschrijven:
056 43 55 10, ldc.elckerlyc@ocmwwevelgem.be
VR. 24 JUNI

BEWEGING I WANDELEN NAAR BERGELEN

10u00 – 17u00 | gratis | Centrum Gullegem
www.wevelgem.be/gullegames | zie p. 7
ZO. 26 JUNI

FIETSEN | SMOEFELTOCHT
Een fietstocht van 30 km met 5 stopplaatsen.
Inbegrepen: aperitief, soep, warme beenhesp,
ijs, koffie met gebak.
Vanaf 10u00 | € 25 p.p., € 15 -12j | start aan Hoeve Frits Antoon, Meerlaanstraat 10, Moorsele
Inschrijven kan tot 12 juni in Café de Klokke
MA. 27 JUNI

17 JUNI – 2 JULI

BIB | BOEKENVERKOOP
Gratis | € 1/boek| Bib in het park | info 056 43 35
40 of bibliotheek@wevelgem.be

ZA. 25 JUNI

14u30 – 16u00 I gratis I LDC Het Knooppunt Inschrijven: 056 43 20 80, hetknooppunt@ocmwwevelgem.be
24-25 JUNI

INFO | HET ONTSTAAN VAN DE PAROCHIE
GULLEGEM
Om 20u00 wordt de geschiedenis van de parochie voorgesteld door Jaak Debusseré. Op
25 juni is er om 17u45 een Eucharistieviering
samen met het koor Sursum Corda. Achteraf
kan je genieten van een hapje en drankje.
gratis | Sint-Amandskerk Gullegem

INFO | SLAAP
Voor iedereen is slaap anders, maar wat is slapen nu echt? In deze voordracht ga je dieper in
op de facetten van slaapen ga je ook dieper in
op de slaaponderzoeken en hoe je een betere
nachtrust kan krijgen.
14u00 – 16u00 I gratis I LDC Het Knooppunt
Inschrijven: 056 43 20 80, hetknooppunt@
ocmwwevelgem.be
ZA. 2 JULI

SPORT | GULLEGEM LOOPT
Inschrijven: Sportics (tot 1 juli) of info@gullegemloopt.be (tot 25 juni) | 14u00 | Gouden Bank
Gullegem | info.gullegemlooptmetoscar.be
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Sportkampen
De zomervakantie staat voor de deur. Twee volledige maanden waarin kinderen geen lessen of huiswerk hebben en volledige vrij zijn.
De sportdienst wil hier graag iets aan doen: je kan je kinderen inschrijven voor
allerhande sportkampen in de zomervakantie. Je kan 2 euro korting krijgen in ruil
voor 5 UiTPASpunten.
Een overzicht van de sportkampen vind je in de DOEWA voor kinderen onder 12
jaar. Sportkampen voor kinderen boven de 12 jaar vind je terug in het CHECKTAmagazine. Beide magazines zijn ook online terug te vinden op: www.wevelgem.be

Transplantfitdag
Het provinciebestuur West-Vlaanderen neemt opnieuw het voortouw en organiseert een sportdag voor getransplanteerden. Voldoende bewegen doet het
risico op hart- en vaatlijden, hoge bloeddruk, ouderdomsdiabetes en kanker
aanzienlijk afnemen.
Beleef op zondag 25 september samen met jouw familie en vrienden een onvergetelijke wandel- of fietstocht in het provinciaal Sport- en Natuurcentrum De
Gavers in Harelbeke. Het evenement gaat van start om 11u00 (onthaal vanaf 10u15) en
eindigt om 18u00. Vanaf 12u30 is er een gevarieerd pastabuffet voor iedereen.
Inschrijven
Kan van 1/07 tot 1/09 | www.west-vlaanderen.be/orgaandonatie | 050 40 33 97 (Hilde Meuleman – dienst Welzijn) | gratis

Gullegem Koerse
Op dinsdag 31 mei kan je naar de 72ste Gullegem Koerse “MCW Classic”, een
wielerwedstrijd voor beroepsrenners van 170 km over 18 ronden.
Om 13u30 voorstelling van de renners en om 14u00 start aan het klooster Koningin Fabiolastraat. De aankomst wordt verwacht rond 18u00 in de Schuttershoflaan. Aan de start zowel Belgische als buitenlandse wielerformaties en zoals
gebruikelijk een aantal toprenners. De koers staat mede in het teken van Gullegem 950.
Op vrijdag 3 juni wordt de 28ste Grote Prijs E.H. Lahousse gereden in het centrum van
Gullegem. Een avondwedstrijd voor eliterenners zonder contract en beloften over 35
ronden (105 km). Start om 18u00 op het Dorpsplein en aankomst in de Bissegemstraat.
Meer info over beide koersen vind je op www.gullegemkoerse.be. Voor verkeersinformatie bij beide wielerwedstrijden kan je vinden op www.wevelgem.be/
verkeershinder.
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‘Zolang het kopke
en de voetjes meewillen…’
Zorgen voor een hulpbehoevende heet mantelzorg en Mieke Depoorter weet wat het is om mantelzorger te zijn. Ze doet dat met veel plezier
voor haar vader Lucien. Maar het is niet altijd simpel. Niet enkel de hulpbehoevenden verdienen aandacht maar ook de mantelzorgers zelf. Om
alle mantelzorgers uit de regio in de bloemetjes te zetten, organiseren de Lokale Steunpunten Thuiszorg van het SEL en de erkende verenigingen voor gebruikers en mantelzorgers op 23 juni opnieuw een 'verwennamiddag voor mantelzorgers'.
Mieke, mantelzorg, wat houdt dat in?

verse kleren mee en dan gaat hij in bad bij ons

Mieke: ‘’s Morgens en ’s middags komt de

thuis (mijn man doet dat), hij eet bij ons, hij

thuisverpleging langs voor het checken van

doet een dutje bij ons, dan een koffietje met

Lucien, ben je blij met hoe je leven nu geor-

zijn pillen en om hem te wassen. ’s Middags

een koekje en dan kijkt hij een beetje naar een

ganiseerd is?

krijgt hij eten van de thuisbedeling uit Gul-

dvd en dan brengen we hem voor het avond-

Lucien: ‘Ik ben heel tevreden. Mijn horen en

legem en de woensdagvoormiddag komt er

eten of erna terug naar huis.’

zien is niet verbeterd, maar ik ben vre content.

iemand poetsen. De rest is voor ons. Mijn man

Mijn vader is al 87.’

Ik ben blij met de zorg die ik thuis krijg.’

onderhoudt de tuin, samen met de tuinman.

Wanneer ben je beginnen zorgen voor jouw

De was, de plas, het eten, ’s avonds hem hel-

vader?

Verwennamiddag

pen omkleden enzo is voor mij. Ik ben ook de

Mieke: ‘Van het moment dat mama gestorven

Zorg jij voor een hulpbehoevende persoon uit

enige dochter, dus ik moet het niet aan mijn

is op kerstmis 2011. De eerste 14 dagen heeft

je omgeving? Dan ben je van harte welkom!

broer of zus vragen… Ben ik er niet, dan kunnen

hij bij ons gewoond omdat ie ziek was. Hij had

we gelukkig beroep doen op Nicole, een nicht

een longontsteking. Na die 14 dagen is hij dan

Op het programma staat ‘KWIJT’, een thea-

van mijn gestorven moeder. En we hebben ook

terug thuis komen wonen. In het begin ging

tervoorstelling van en met Koen Dewulf die je

geluk met de alerte buren… Papa ziet mij elke

dat nog allemaal, maar hij veroudert wel hé.

zowel als comedy, cabaret als theater kan om-

avond na mijn werk. Ik kom binnen, maak zijn

Sinds december is ie wel een beetje meer ach-

schrijven. Wie liever een interactieve workshop

boterhammen klaar voor diezelfde avond én

teruitgegaan en van dan af hebben we man-

volgt, kan kiezen uit: een ‘lachsessie’ of een

voor de ochtend erop. Terwijl ik er ben, kleedt

telzorg aangevraagd.’

workshop over ‘feiten en fabels over gezonde

hij zich om. Ik maak per dag een lijst van wat er

voeding’. Naar jaarlijkse gewoonte wordt er af-

moet gedaan worden per uur. Dat is een mak-

Hoe gaat dat praktisch in zijn werk?

gesloten met een kopje koffie en stukje taart.

kelijke leidraad voor de verpleging. Die schrij-

Mieke: ‘Je werkt minder en voor het stuk dat je

Je kan de hele middag terecht bij de hulpverle-

ven dan nog eens iets extra bij als ik iets moet

voor iemand zorgt, krijg je een premie. Ik weet

ners met alle vragen over mantelzorg.

weten ofzo. Papa kan de lijst ook gebruiken

nog niet hoeveel ik zal krijgen. Maar het was

om vb. te herinneren dat hij moet prikken om

een bewuste keuze om dit te doen. Papa wil

Praktisch

zijn insulinegehalte te controleren want hij

hier blijven wonen en zolang het gaat, doen

Do.23 juni | 14u00 tot 17u00 | OC de Cerf,

is diabeet. Iedere zaterdag komt hij naar ons

we dat. Zolang dat het kopke en de voetjes

Gullegem | Gratis | inschrijven: dienst Thuis-

huis. Mijn man of ik komt hem halen, neemt

meewillen… Stel dat hij begint te missen…

zorg, Tine Staelens, 056 43 55 00.
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Leie Lekker
Zoete Tocht
Zondag 3 juli is er de Leie Lekker Zoete Tocht, een gezinsvriendelijke
fietstocht van een 25-tal kilometer waarbij je op vier verschillende
halteplaatsen kan proeven en genieten van lekkernijen uit de Leiestreek. Prijs: 7 euro per persoon. Vrije start tussen 10u00 en 15u00
aan OC De Stekke, Sint-Maartensplein 12 in Moorsele

Boottochten

Lekkerbekken kunnen in OC De Stekke genieten van het Leie Lekker

Zin in een boottochtje met dat tikkeltje meer? Schrijf je dan in voor

Het menu wordt geserveerd tussen 11u30 en 13u 30 en tussen 18u00 en

één van onderstaande culinair verantwoorde tochten.

20u30. Prijs: € 10/pers & € 6/ kind. (Max. 2 x 250 pers.)

16/07: Franse Nocturne

3/08: Fietsen en varen naar Rijsel

Info en inschrijven

Na de heerlijke picon, geniet je

Met de fiets naar Rijsel en terug

Vooraf inschrijven is noodzakelijk: op 4 juni van 9u00 tot 12u00 bij toe-

van een lekkere kaasplank en een

met de boot naar Wervik. Je fietst

risme Wevelgem (gemeenteloket – Vanackerestraat 12 – Wevelgem

glas wijn. Start: Menen om 19u00

langs de Leie en de Deule naar

– 056 43 34 00 of toerisme@wevelgem.be) en van 14u00 tot 17u30 bij

Volwassenen: € 45 | 3-12 jaar: € 35

Rijsel. Tijdens de tocht vertelt

Toerisme Menen.

Menu: een glas cava met een vleugje Filliers, beenhesp met Omersaus,
rauwe groentjes en frietjes.

de gids je meer over charmante
17/07: Kindvriendelijk naar Deinze

Noord-Franse dorpjes. Onderweg

Als er nog plaatsen vrij zijn kan je nog inschrijven vanaf maandag 6 juni

Kindvriendelijke boottocht met

houd je tweemaal halt voor een

t.e.m. zondag 28 juni.

workshop 'aperitiefhapjes maken

drankstop (niet inbegrepen in de

voor kinderen'. Je kan ook genie-

prijs). Bij aankomst in Rijsel heb je

ten van een selectie fijne belegde

enkele uurtjes vrij. Om 16u00 ver-

broodjes. Start: Wevelgem om

trek je naar Wervik terug. Wie wil,

9u30 | Volw.: € 30 @ 3- 12 jaar: € 20

kan op de terugtocht van een half
stokbrood met beenham smul-

31/07: De zoete zonde in Machelen

len (3 euro, vooraf te bestellen).

Scheep in voor een ontspan-

Volw.: € 31 | 3-12 jaar: € 21

nende boottocht naar Zulte.
’s Middags staat een heerlijk var-

3/09: Brocante markt “La Brade-

kentje aan het spit met groeten,

rie de Lille”

aardappeltjes en brood op het

Je vaart met de boot naar Rijsel.

menu. In Machelen wandel je (±

Tijdens de tocht geniet je van een

5 km) de Roger Raveelwandeling

varkentje aan het spit. Je komt

en ontdek je het landschap en de

rond 14u00 aan in Rijsel, je trekt te

verschillende locaties die een rol

voet naar het centrum en geniet

hebben gespeeld in het werk van

van de gezellige drukte en typi-

Roger Raveel. Op de wandeling

sche sfeer van de brocante beurs.

houd je een 4 tal zoete haltes (de

Start: Wevelgem 9u00 | Volw.: € 51

wandeling is facultatief en kost €

3-12 jaar: € 41

5/persoon). Je kan ook genieten
op een terras of het museum Ro-

Inschrijven en info

ger Raveel bezoeken. Start: We-

toerisme@wevelgem.be | 056 43

velgem 10u30 | Volw.: € 45 | 3- 12

35 25 | Gemeenteloket, Vanacke-

jaar: € 35 euro

restraat 12, Wevelgem | www.toerisme-leiestreek.be/boottochten
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PAS
Na 8 maanden is de kaap van 10 000 UiTPAShouders bereikt. De 10 000ste uitpashouder krijgt een VIP behandeling en luchtballonvaart cadeau
op de ballonhappening in Waregem.
Heb je nog geen UiTPAS?

ten van CC Wevelgem, jeugddienst Wevelgem, sportdienst Wevelgem,

De UiTPAS is een soort spaarkaart die je kunt gebruiken voor verschil-

bibliotheek Wevelgem en cel Vrije Tijd. Ook buiten de gemeente geldt

lende activiteiten in je vrije tijd. Tijdens het sporten, culturele uitstap,

deze 80% korting. De UiTPAS met kortingstarief kan je aankopen in het

speelpleinwerking,… kan je een puntje sparen. Deze gespaarde puntjes

administratief centrum van het OCMW.

kan je omruilen voor verschillende voordelen zoals een korting voor de
speelpleinwerking, gratis ticket voor de film,… Deze kaart is niet alleen

Waarvoor kan je punten omruilen in de maand JUNI?

geldig in Wevelgem maar ook ver daarbuiten.

Hieronder vind je een overzicht van alle activiteiten waarvoor je ge-

De UiTPAS koop je voor 3 euro, hij blijft levenslang geldig en er staan al

spaarde UiTPASpunten kunt omruilen. Alle activiteiten vind je ook in de

meerdere welkomstvoordelen op je UiTPAS. Je kan de UiTPAS in We-

kalender met meer info. Zoek je activiteiten waar je punten kunt spa-

velgem kopen in: LDC Elckerlyc, LDC Het Knooppunt, CC Wevelgem,

ren? Het logo van UiTPAS staat overal bij de activiteiten waar je een

Jeugddienst, Bib in het park, Bib Gullegem, Bib Moorsele, Sportdienst.

puntje kunt sparen of kijk op www.uitinzuidwest.be. De omruilvoordelen staan er altijd expliciet bij. Een omruilvoordeel is strikt persoonlijk.

Welkomstvoordelen

De korting of gratis toegang kan 1 maal per activiteit per persoon toe-

Bij de aankoop van een UiTPAS staan er automatisch enkele welkomst-

gekend worden.

voordelen op. Vergeet deze niet om te ruilen. Zo kan krijg je één gratis
zwembeurt, 2,5 euro korting in een cultuurcentrum, één gratis muse-

Di. 14 juni: Vorming “Zou ik Windows 10 nu al nemen?”

umbezoek en 3 gratis puntjes om te starten. Deze welkomstvoordelen

14u00 - 16u00 | € 5 | € 3 korting in ruil voor 5 UiTPASpunten | Locatie:

blijven altijd geldig en staan gewoon op je UiTPAS zelf. Vergeet je UiTPAS

LDC Het Knooppunt I inschrijven: 056 43 20 80, hetknooppunt@ocmw-

niet af te geven aan de kassa als je wil gebruikmaken van deze voordelen.

wevelgem.be | Meer info in de kalender op p. 12.

Kortingstarief

Di. 21 juni: Workshop “Bloemschikken”

Ben je in budgetbeheer, budgetbegeleiding, collectieve schuldbemid-

14u00 – 16u30 | € 15 | € 3 korting bij het omruilen van 5 punten van

deling? Of heb je een inkomen gelijk aan het leefloonbedrag? Of moet

de UiTPAS | Locatie: LDC Het Knooppunt I inschrijven: 056 43 20 80,

jij het doen met een heel beperkt leefgeld? Dan kun je voor 1 euro een

hetknooppunt@ocmwwevelgem.be | Meer info in de kalender op p. 12

UiTPAS met kortingstarief aankopen, waardoor je voor alle UiTPAS activiteiten 80% korting krijgt op je ticket. Dit geldt voor alle activitei-

Heb je nog geen UiTPAS? Meer info: www.wevelgem.be/uitpas.
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Kasper en Haasje-Over
slaan de handen in elkaar!
vzw Katjeduk zorgt voor een spetterende maand juli. Haasje-Over organiseert leuke weken tijdens de maand augustus, de krokus-, paas-,
en herfstvakantie. Daarnaast staat vzw De stroom met Kasper garant voor speelpleinwerking tijdens enkele augustusweken, de krokus-,
paas-, herfst-, en kerstvakantie. Kasper is een kleinschalige werking specifiek voor kinderen met een beperking en broer of zus. HaasjeOver is de gemeentelijke speelpleinwerking, maar ook Katjeduk en Kasper worden financieel, logistiek en administratief ondersteund.
Bovendien werken Haasje-Over en Kasper vanaf begin 2016 intensief samen. Hoe dat precies in elkaar zit, vertellen Trish Berten, verantwoordelijke, en Thibault Gauquie, hoofdmoni bij Kasper. Sara Devos volgt de organisatie vanuit de jeugddienst op, Stephanie Vermeulen
en Aline Meuleman zijn al jarenlang leidster bij Haasje-Over.
Hoe ziet jullie samenwerking eruit?

Stephanie: ‘Het was inderdaad wennen aan het

Trish: ‘Onze samenwerking begon al vorm te

idee, maar we weten dat we veel kunnen leren

krijgen in 2015. Het idee werd gelanceerd bij

van elkaar en zien dit dus als iets positiefs.’

worden gestimuleerd.’
Wat is de grote meerwaarde van deze samenwerking?

de leiding, de praktische afspraken werden
afgetoetst bij de ouders en concrete acties

Haasje-Over gaat ook inclusief werken. Hoe

Sara: ‘Doel van de samenwerking is ieder kind

werden voorbereid. We hebben ondertussen

gaat dat in zijn werk?

een speelpleinpakket op maat te bezorgen. Kin-

dus al enkele zaken achter de rug: gezamen-

Sara: ‘Haasje-over zet vooral in op extra lei-

deren die nood hebben aan een kleinschalige

lijke vormingen en sfeeravonden voor leiding,

ding, de zorgleiding. Heel concreet zullen deze

werking maar wel eens een dagje willen komen

gezamenlijke activiteiten voor kinderen.’

ervoor zorgen dat de kinderen nog meer cen-

sporten of graag deelnemen aan een workshop

Sara: ‘In de toekomst bouwen we onze sa-

traal staan. Ze zullen een groep bijspringen

bij ons, kunnen dat in dit nieuwe systeem.’

menwerking nog verder uit: gezamenlijke lei-

wanneer nodig, kinderen even apart nemen

Trish: ‘Het is verrijkend voor de kinderen en de

dingsactiviteiten groeien, kinderen van Kasper

wanneer te druk, zorgen dat spelletjes aange-

leiding. Door samen te spelen met of bege-

kunnen ook gebruik maken van ons busver-

past zijn aan alle kinderen, leiding tips geven

leiding te geven aan een kind met een beper-

voer in de zomervakantie en er zijn gezamen-

bij specifieke hulpvragen,… Daarnaast gaan

king, zet je het kind in een positief daglicht.’’

lijke daguitstappen gepland’

we op verschillende manieren meer aandacht

Aline en Stephanie: ‘Soms is het moeilijk om te

hebben voor kinderen met hogere ondersteu-

begrijpen waarom een kindje niet wil meespelen

Thibault, Stephanie en Aline, hoe ervaren

ningsnood binnen onze werking: we introdu-

of panikeert in bepaalde situaties. Nu kunnen we

jullie deze samenwerking?

ceren onder andere een pictobord en creëren

met zulke voorbeelden bij Kasper terecht en zul-

Thibault: ‘In het begin stonden beide lei-

snoezelruimtes.’

len zij ons bijstaan met raad en daad.’

dingsploegen wat kritisch tegenover de

Trish: ‘Daarnaast zullen wij Haasje-Over on-

Thibault: ‘Anderzijds zullen ook wij veel leren

samenwerking. Dat is normaal, want iets

dersteunen in het introduceren van vrij spel

van de werking van Haasje-Over: hoe zij alle

nieuws botst vaak eerst op wat weerstand.

met spelimpulsen. Wij geven tips over welk

spellen voorbereiden, hoe ze omgaan met

Maar ondertussen is het wat minder onbekend

materiaal aangereikt kan worden, hoe leiding

grote groepen en het gevarieerde aanbod be-

en zien we de vele mogelijkheden.’

hiermee kan omgaan en hoe kinderen kunnen

heersen… top!’
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Activiteiten voor jongeren
Checkta tienerwerking zijn coole en unieke activiteiten voor jongeren tussen 12 en 15. Deze activiteiten vinden plaatsen op verschillende woensdagen in juli en augustus. Voor alle activiteiten is er gratis busvervoer (heen/ terug) voorzien van Gullegem en Moorsele naar
Wevelgem. Verzamelen gebeurt altijd aan jeugdclub Ten Goudberge.
Wo. 6/07: Walibi

Wo. 17/08: Wakeboard + avontuur

8u30 – 18u30 | € 21 |

9u30 – 17u30 | € 23 |

We maken een vliegende start. Trotseer jij de Cobra, de Vampire en de

Haal de echte avonturier in jou naar boven. Speleologie, high-ropes, klim-

Weerwolf?

men,... Wat durf jij aan? In de namiddag gaan we de golven op voor een
initiatie wakeboard.

Wo. 20/07: Kiten + Sunparks
9u30 – 17u30 | € 20 |

Ma. 31/10: Halloween

Zeg nooit zomaar een vlieger tegen een kite! Leer, met de hulp van een pro,

18u30 – 21u00 | € 5

de woeste zeewind temmen. In de namiddag genieten we van de verschil-

Kom de donkerste avond van het jaar vullen met wat Checkta-fun. Na een

lende glijbanen, wildwaterbanen en jacuzzi’s van Sunparks Oostduinkerke.

leuke sfeermaker gaan we zelf op pad! Kom gezellig mee griezelen.

Wo. 3/08: Zwemmen + Koezio
9u30 – 17u30 | € 21 |
Na een verkwikkende zwempartij duiken we als het ware een levensechte
game binnen. Koezio is een unieke belevenis, net over de Franse grens. Een
heus hindernissenparcours met tal van leuke opdrachten in een kader van
licht en lazers. Raak jij op tijd het kamp binnen?
Praktisch
Vergeet je lunchpakket niet |

= gratis busvervoer (heen/terug) van Gullegem en Moorsele naar Wevelgem | Verzamelen: JC Ten Goudberge, Deken

Jonckheerestraat 5, Wevelgem | Inschrijven:
jeugd | jeugddienst@wevelgem.be |

webshop.wevelgem.be | 056 43 35 50 | Jeugddienst, Cultuurpad 1, Wevelgem www.wevelgem.be/

5 UiTPASpunten = €2 korting
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Wegenwerken
De Lijn plaatst 3 nieuwe en 1 aangepaste halte

Aquafin op het nummer 03 450 45 45 of via contact@aquafin.be. Bij

De Lijn investeert in de doorstroming van het openbaar vervoer in

noodgevallen kan je buiten de werkuren en in het weekend gebruik-

Wevelgem. In samenwerking met de Vlaamse Overheid en de ge-

maken van het gratis noodnummer: 0800 16 603. De werfkeet van de

meente worden hiervoor 3 bijkomende uitstulpende bushaltes aan-

aannemer staat in de Kruiskouter op grondgebied Kortrijk. Praktische

gelegd en 1 aangepast in de Menenstraat.

vragen kan je daar ook rechtstreeks stellen aan de werfleider van aannemer Persyn, Karel Maeyaert, 0497 47 59 89.

Dankzij zulke busperrons kunnen bussen stoppen op de rijweg en kan
achteropkomend verkeer de bus niet voorbijrijden. Dit betekent tijds-

De aannemers hopen op jouw begrip en medewerking. Deze riolerings-

winst voor De Lijn, maar ook een stiptere dienstverlening voor de reizi-

werken brengen ons in ieder geval dichter bij het uiteindelijke doel: op-

gers. Bovendien verhoogt het comfort door een verhoogde aanleg van

nieuw proper en helder water in alle beken en rivieren.

de busperrons.
De start van de werken is voorzien op 30 mei. Ze worden uitgevoerd door
aannemer Tibergyn NV. Per busperron voorziet hij 5 werkdagen. Bij normale weersomstandigheden zullen de werken eind juni beëindigd zijn.
Deze werken zijn plaatselijk en zullen beperkte verkeershinder veroorzaken. Doorgaand verkeer blijft mogelijk en wordt geregeld met lichten.
Werken N8 – Meensesteenweg afgesloten
Vanaf maandag 6 juni start aannemer Persyn in opdracht van Aquafin
met de rioleringswerken tussen de R8 en de Meensesteenweg 400 (N8).
Er wordt een omleiding voorzien. De woningen langs de werken blijven
te voet bereikbaar. Als de werken vlot verlopen, zal er terug doorgaand
verkeer zijn op 8 juli. Onvoorziene omstandigheden (zoals slecht weer)
kunnen deze timing nog veranderen.
Door de werken zullen ook de bussen van De Lijn tussen Bissegemcentrum en Wevelgem-centrum moeten omrijden. De lijnbussen zullen
omrijden via de R8, A19 en E403. De haltes Eldorado en Hirondelle zullen
in de periode van de werken niet bereikbaar zijn. De halte Vliegveld verplaatst naar Kortrijkstraat 317 ter hoogte van het bedrijf Abelag Aviation
en zal zo de dichtste halte richting werkzaamheden zijn.
Het verloop van dit project kan je volgen op www.aquafin.be.

* Omleidingsplan met haltes van de lijn
= Tijdelijke halte

Heb je nog vragen over de uitvoering van dit project, dan kan je elke
werkdag tussen 8u00 en 19u00 terecht bij het contactcenter van
20

= Afgeschafte halte

Gemeenteraad mei
Aanleg sportveld sportcentrum Moorsele

het digitaal zorgdossier een wifinetwerk uit-

• De jeugdverenigingen zijn in 2016 massaal aan

Aan het sportcentrum van Moorsele wordt een

bouwen in het Gulle Heem. Aangezien beide

het (ver)bouwen geslagen. Daarom is de initi-

perceel restgrond, aangeplant met bosgoed,

netwerken met elkaar verbonden zijn en in

ële inschatting om voor 125 000 euro te sub-

omgezet naar een sportveldje op vraag van de

het kader van de verdere samenwerking tus-

sidiëren in 2016 te laag. Om die reden worden

voetbalvereniging die nood heeft aan een bij-

sen gemeente en OCMW, zal het OCMW geen

de voorziene budgetten van 2017 en 2018 naar

komend veldje voor de kleinste jeugdspelertjes.

apart wifinetwerk uitbouwen. Het OCMW zal

voor verschoven. Zo kunnen de Jeugdclub

Dit sportveldje zal ook voor andere sporten of

in plaats daarvan instappen in het nieuwe

Ten Goudberge, Chiro Okido Gullegem en KSA

spelactiviteiten gebruikt kunnen worden. De

netwerk van de gemeente. Dit bespaart het

Arbeid adelt (Gullegem) hun plannen realise-

gemeente denkt dan vooral aan kubben. Okra

OCMW beheersoftwarekosten. Doordat het

ren met de hulp van de gemeente.

Moorsele organiseert regelmatig kubbactivi-

bestuur een groter aantal toegangspunten

teiten die heel wat volk lokken, zodanig dat de

bestelt, kan de gemeente mogelijk ook betere

Samenwerkingsovereenkomst promotie en

gemeente hiervoor meer plaats moet creëren.

prijzen krijgen. De gemeente treedt hier op als

ontwikkeling kleine landschapselementen

Tussen het sportveldje en de parking wordt een

opdrachtgevend bestuur.

Sinds oktober 2015 werkt de gemeente sa-

ballenvanger voorzien.

Raming: 39 930 euro (incl. btw).

men met de provincie West-Vlaanderen om

Raming: 38 816,80 euro (incl. btw).

de natuur en het groen in het stadslandschap
Budgetwijziging

Schelde en Leie ( Wevelgem ligt binnen dit ge-

Leveren van een wifi netwerk

Een eerste budgetwijziging wordt opgemaakt

bied) te verzekeren. De gemeenteraad heeft

Een vijftal jaar geleden heeft de gemeente een

om bepaalde ramingen te actualiseren en vol-

een eerste actie goedgekeurd. De subsidie

wifinetwerk uitgebouwd op diverse publieke

doende krediet te voorzien om noodzakelijk

voor de aanleg en het onderhoud van kleine

locaties (gemeentehuizen, bibliotheken, CC

geworden uitgaven te kunnen doen.

landschapselementen wordt uitgebreid. Tot

en OC's en sporthallen). Intussen is wifi verder

• Er is een technische wijziging nodig zodat

nog toe konden enkel privé personen en land-

geëvolueerd en ingeburgerd en wordt het ook

de testkaravaan fietsen (goedgekeurd in de

bouwers deze subsidie aanvragen. Dankzij de

steeds vaker gevraagd, maar de dekking van

gemeenteraad van 8 april 2016) kan aange-

samenwerking kunnen vanaf nu ook lokale

het bestaande netwerk is hiervoor niet meer

kocht worden.

besturen,.... deze subsidie aanvragen.

toereikend. Daarom werden in 2015 metingen

• Er worden extra middelen voorzien om het

uitgevoerd om een optimale wifi dekking te

sanitair blok op het sportcentrum van Wevel-

Het bestaande subsidiereglement voor de

bereiken in de verschillende gebouwen.

gem te renoveren en uit te breiden. Dit sanitair

aanleg en het onderhoud van kleine land-

wordt dagelijks gebruikt door de voetbalclub.

schapselementen voor particulieren en land-

Er wordt geopteerd om een nieuw netwerk uit

• Voor het gebouw van de petanqueclub

te bouwen, aangepast aan de huidige noden

wordt 2 500 euro vervroegd voorzien voor

en met de huidige technologie.

aanpassingen aan de verwarming. Deze uit-

Volledige gemeenteraad online beluisteren?

Daarnaast wil het OCMW in het kader van

gave was eerst gepland voor 2018.

www.wevelgem.be/verslaggemeenteraad

bouwers blijft behouden.
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Kunst, muziek & woord
Ben je een creatieveling en voel je iets kriebelen? Al altijd eens willen leren striptekenen, schilderen, je eigen servies maken in keramiek,
saxofoon spelen, toneel te spelen...? Schrijf je nu al in voor volgend schooljaar.
Plastische kunsten

Zaterdag 25 juni | 09u30 – 12u00 | In Wevelgem.

Inschrijvingen KASK

Maandag 27 juni | 16u30 – 19u30 | In Wevelgem en Moorsele

De inschrijvingen voor de nieuwe leerlingen voor het Atelier Plastische

Dinsdag 28 juni | 16u30 – 19u30 | In Wevelgem.

Kunsten voor het schooljaar 2016-2017 in Gullegem, Moorsele en

Woensdag 29 juni | 14u00 – 19u30 | In Wevelgem.

Wevelgem starten vanaf 30 mei voor het 3de kleuter, de lagere graad,
jongeren en volwassenen.

Meer info
• Dachmara Piechocki, Grote Markt 26 (Oud Gemeentehuis), Wevel-

Je kan je inschrijven via:
• www.wevelgem.be/plastische-kunsten
• atelierplastischekunsten@wevelgem.be

gem 056 42 15 94, dp@menen.be
• Liesbet Cokelaere, St. Janstraat 18, Moorsele 056 42 33 47, liesbet.
cokelaere@menen.be

• 056 41 97 19 of 056 42 13 02.
Inschrijven Conservatorium Kortrijk, afdeling Gullegem
Muziek en woord

De inschrijvingen voor muziek en woord startten op maandag 23 mei. Je

Inschrijvingen SAMW

kan elke lesdag inschrijven in de Poststraat 20 in Gullegem.

In de academie voor muziek kan je voluit zingen en ongeremd met noten spelen, alleen of in groep, je ziet maar. In de academie voor woord

Ma., di., en do.: 16u15 – 19u00 | Wo.: 13u30 -17u00 | Vr.: 15u15 – 17u30

kan je honderduit vertellen aan je vriendjes en ongeremd toneel gaan
spelen voor een echt publiek.

Je kan de lessenroosters raadplegen op www.kortrijk.be/conservatorium. Vanaf 26 mei kan je online inschrijven via www.mijnacademie.be/

Inschrijven kan op
Vrijdag 24 juni | 15u00 – 19u30 | in Wevelgem en Moorsele.
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conservatoriumkortrijk.

Italiaanse week

Info mobiliteit: ouderen helpen elkaar op weg

Met het LDC Elckerlyc reis je vanaf 20 juni naar Italië om zo in vakan-

Het openbaar vervoer nemen is niet altijd even gemakkelijk.

tiestemming te komen. De week start met op maandag 20 juni vanaf
14u00 een gratis info over Italië. Chris Loosvelt laat je kennismaken

Welke betalingsmogelijkheden zijn er? Welke bus moet ik nemen en

met de typische gewoontes en gebruiken in Italië. Op dinsdag verken

waar? Hoe koop ik een ticketje aan een automaat? Maar ook handige

je het culinaire Italië met een Italiaans menu. Voor 10 euro geniet je

tips en weetjes over de voordeligste tarieven, hoe groepsreizen boe-

van komkommersoep met blauwe kaas, kalfslapje met pizzaiolasaus

ken, … Je krijgt niet alleen informatie over het openbaar vervoer, maar

met farfalle en tiramisu als dessert. Op woensdag 22 juni word je ge-

je leert ook vaardigheden om zelf op pad te kunnen gaan. De open-

trakteerd op een Italiaans dessert. Kom zeker proeven en genieten

baarvervoerambassadeurs zijn ouderen die lessen openbaar vervoer

van het zelfgemaakte dessert tijdens de snoepnamiddag. Donderdag

geven aan leeftijdsgenoten.

23 juni staat er een Italiaanse kookworkshop op het programma. Samen koken en achteraf genieten van een overheerlijke maaltijd. De

Woe. 15 juni I 14u00 – 16u00 I € 3 I LDC Elckerlyc I inschrijven: 056 43

week wordt op vrijdag om 14u30 afgesloten met de gratis vertoning

55 10, ldcelckerlyc@ocmwwevelgem.be

van de Italiaanse film “Cinema Paradiso”.

Woe. 22 juni I 14u00 – 16u00 I € 3 I OC De Stekke I inschrijven: 0470 93
67 67, mo2@moorsele.be

LDC Elckerlyc, Elckerlycplein 1, Wevelgem | inschrijven: 056 43 55 10 of

Woe. 29 juni I 14u00 – 16u00 I € 3 I LDC Het Knooppunt I inschrijven:

ldc.elckerlyc@ocmwwevelgem.be

056 43 20 80, hetknooppunt@ocmwwevelgem.be

Nieuw meldpunt luchthaven Wevelgem

Woonclub helpt mensen met huurproblemen

Sinds enkele maanden is er een nieuw centraal meldpunt voor

De zoektocht naar een huurwoning verloopt voor veel mensen

klachten en opmerkingen in verband met de luchthaven. Deze

steeds moeilijker. Voor die mensen is er vanaf nu de Woonclub in

maatregel werd opgenomen in de laatste wijziging van de milieu-

Zuid-West-Vlaanderen. Je kan er ook terecht als je problemen hebt

vergunning door de deputatie.

om je huur te betalen, als je vreest je woning te verliezen,.... Maar
ook verhuurders die een procedure tot uithuiszetting overwegen

Er worden een aantal gegevens gevraagd om zo gericht mogelijk

kunnen langsgaan voor info en hulp.

een onderzoek te kunnen doen naar de situatie die gemeld wordt.
Een melding gaat naar de luchthavenuitbater en wordt ook doorge-

De club brengt zowel huurder als verhuurder in contact met de be-

stuurd naar alle betrokken instanties: de milieudiensten van Kortrijk

geleidingsdienst. De dienst begeleidt de situatie en zoekt mee naar

en Wevelgem en naar de Vlaamse overheid, afdeling Milieu-inspec-

oplossingen zodat het niet tot een uithuiszetting hoeft te komen.

tie. Er wordt een ontvangstbevestiging bezorgd en het streefdoel

De Woonclub werkt met professionelen en enthousiaste vrijwilligers

van de luchthavenuitbater is om binnen de twee weken een ant-

maar is nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Zin om mee te wer-

woord te bezorgen.

ken? 0499 77 90 82, woonclub@welzijn13.be.
De Woonclub: elke maandag van 14u00 tot 16u30 in het OCMW, De-

Je vindt een meldpuntknop op: www.kortrijkairport.be.

ken Jonckheerestraat 9 in Wevelgem.
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@Belgisch kampioen ‘solo hiphop’
Kiara Wautermartens uit Wevelgem

@deanezzz Lokale helden Gullegem!
#jctg #gezellig #eindelijkzomer

Contacteer je gemeente
Gemeentebestuur
Vanackerestraat 16
8560 Wevelgem
056 43 34 00
@ gemeentebestuur@wevelgem.be
www.wevelgem.be
@Wevelgem8560 · #Wevelgem

@SD_kubben is leuk_1 mei_zon_zalig

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
@engelsemma Fun met mijn favo
nichtje #circus

@fiziko.gezondheidscoach #opwandel
#10000stappen #bewegen #wandelen

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
@hanne_q Zalige zon #eerstezonnecreme

@Isabel_Winnaar finale Beker van

#zaligewoensdag

West-Vlaanderen, KSV Moorsele, U13

056 43 34 33
@ 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 Pattyn, www.drukkerij-pattyn.be
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