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75 jaar Gent - Wevelgem
Jeugdhuis Den Bascuul
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Op bezoek bij
Jeugdhuis den bascuul

Freddy Maertens blikt terug op
75 jaar gent-wevelgem

KORT UIT DE
GEMEENTERAAD
Hierbij vind je een selectie uit de voorbije gemeenteraad.
De volledige verslagen van de openbare zitting vind je
terug op www.wevelgem.be/verslaggemeenteraad. Je kan
deze ook inkijken in het gemeentehuis van elke deelgemeente en in de bibliotheek en haar filialen. Het openbaar gedeelte van de gemeenteraad kan je bijwonen. De
volgende zitting vindt plaats op vrijdag 8 maart 2013 om
18u30 in de raadzaal van het ‘Oud Gemeentehuis’ (Grote
Markt 26).
• Met de heraanleg van het pad Peperstraat-Beekstraat
krijgt de wandel- en fietsroute langs de Heulebeek verder
vorm. Het pad is over een afstand van 320 meter volledig
heraangelegd en ook de directe omgeving is aangepakt zoals
de openbare verlichting, de beplanting, zitbanken...

Het cc neemt je mee
met de bus naar lens

• Kinderen en jongeren hebben ruimte nodig. Daarom investeert het gemeentebestuur van Wevelgem fors in speelruimte.
Er werden de laatste jaren al 34 speelpleintjes geplaatst, met
als filosofie ‘een speelplein op wandelafstand voor iedere burger’. Een aantal speelpleinen krijgen een facelift. Zo zal Moorsele binnenkort eigenaar worden van enkele nieuwe speeltoestellen: Aan OC brouwerij komen twee veertjes, een schommel
en combinatie klimtoren en glijbaan. Architect Vanhoornelaan
en Ter Gracht krijgen beiden een nieuwe schommel.

KOEN GRYMONPREZ LEGT DE EED AF
OCMW-voorzitter Chris Loosvelt legde op 2 januari de eed af in
de gemeenteraad. Zij diende echter haar ontslag in bij de gemeenteraad. Daardoor kon Koen Grymonprez haar opvolgen.
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Vraag je kids-id aan als je
naar het buitenland trekt

Koen
Grymonprez
~ CD&V ~

20

Monitoren over speelpleinwerking
in de paasvakantie

Wagenbrugstraat 98
0494 42 46 74
056 40 00 93
@ koen.grymonprez@telenet.be
· geboren op 06.05.1961
· gehuwd met Marie-Paule Spiesschaert, twee dochters
Jolien (°92), Lisa (°94)
· voornemen(s): wat meer sporten
· hobby('s): tuinieren
· levensmotto: doe wel en zie niet om
· voornemen(s): een actief lid zijn in de gemeenteraad
· evenement: Klein-Tokyo
· van job wisselen: geen idee, ik hou van mijn eigen beroep

Wist je dat ...

Moorselenaar
Bert Dombrecht

vormgeving en Animatiefilm
in Gent. Hij werkt deeltijds als
art director en deeltijds als illustrator van kinderboeken en
animatiefilms.

brengt De honden van
Vik tot leven
"De honden van Vik" is een
splinternieuw hondenverhaal
voor eerste lezers. Het is het
vijfde boek van Aag Vernelen,
die in 2010 debuteerde met "een
plek naast de sla".
Bert Dombrecht uit Moorsele
verzorgde de illustraties voor
het boek. Hij zette de twee
honden uit het verhaal treffend
neer. Bert studeerde Grafische

Hij debuteerde in 2007 met het
prentenboek In het donker.
Zijn boeken zijn vertaald in het
Deens, Zweeds en Koreaans.

MEER INFO
bertdombrecht.com
Het boek De honden
van Vik verscheen op
22 februari. Je vindt
het in de boekhandel
en ook in de bibliotheek.

Andres Igodt in
'Kamp X-Treem'
Voor het ketnetprogramma
'Kamp X-Treem' trok Andres
(12) uit Gullegem, samen
met Bartel Van Riet en zes
andere ketnetters, de natuur
in. Hun missie? Het ultieme
kamp bouwen.
Wij kijken alvast uit naar
hun avonturen die je sinds
maandag 18 februari kan
volgen op ketnet.

Wevelgems streekproduct
op de buis

Nieuwe ondernemersbrochure

Op zondag 3 maart komt
Grootmoeders Koffie in Dagelijkse kost. Stem alvast om

Cel lokale economie stelt een
nieuwe brochure voor. Met Werken, Ondernemen en Investeren
in Wevelgem ontdek je onze
gemeente eens vanuit een economische invalshoek. Je vindt
er meer informatie over bedrijventerreinen, de bedrijvengids
en nog zoveel meer. Meer info
bij de cel lokale economie,
tel. 056 433 568 of via
lokale.economie@wevelgem.be

18u30 af op één. Niemand minder dan Jeroen Meus proeft van
dit heerlijk streekproduct.
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Op bezoek bij ...

op
bezoek
bij …

Jeugdhuis
Den Bascuul
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Jeugdhuis Den Bascuul
In november 2012 blies Jeugdhuis “Den
Bascuul” 10 kaarsjes uit. Het Moorseelse
Jeugdhuis is al 10 jaar lang the place to be
voor de jeugd in Moorsele en omstreken.
Dit evenement kon niet zomaar aan ons
voorbij gaan. Wij gingen op pad, en
bezochten dit Moorseelse jeugdhuis.

Het verhaal van jeugdhuis Den Bascuul
begon met deze oproep in de infokrant
van september 2002.

In den beginne
Het verhaal van Den Bascuul begon in de zomer van 2002. In de
infokrant verscheen een oproep van een toen nog nobel onbekend
jeugdhuis, “Den Bascuul”. Al wie een steentje wilde bijdragen aan het
nieuwe initiatief was van harte welkom.
Al gauw volgden de eerste infomomenten georganiseerd, en in november 2002 werd Jeugdhuis Den Bascuul feestelijk geopend. Deze
feesten zouden elk jaar opnieuw ingezet worden. En zo begon het
succesverhaal voor vele Moorseelse jongeren.
Het jeugdhuis kende de traditionele groeipijnen, maar die werden
overwonnen. Het bestuur groeide en groeide, en gauw werd ook het
bestuur uitgebreid. De activiteitenraad, de beheerraad en de caféraad
zagen het levenslicht.

Mijlpaal
2005 was een belangrijke mijlpaal voor Jeugdhuis Den Bascuul. Het
gebouw werd te koop gesteld, en er werd al uitgekeken naar een

nieuwe locatie. Dankzij de bouwsubsidie van gemeente Wevelgem
kreeg het bestuur van het jeugdhuis het gebouw in eigen handen. Een
belangrijke uitdaging, en heel wat enthousiaste vrijwilligers sloegen de
handen uit de mouwen voor de renovatie. Zowel de feestzaal als de
instuif werden onder handen genomen.
Begin 2009 was de zaal af, en eind 2010 zaten ook de werken in de
instuif er op. Op de openingsreceptie in oktober 2010 heften velen
het glas op deze fantastische prestatie.

Hernieuwde werking
Omdat de verbouwingswerken een eindje duurden, had het jeugdhuis
minder bezoekers kunnen ontvangen. Vanaf 2011 werd alles weer
opgebouwd en lag de focus op het bekendmaken van “Den Bascuul
“en op het aantrekken van nieuwe bezoekers. Dit lukte wonderwel,
en na het gebouw werden de instuifwerking en activiteitenwerking
herbekeken.
Anno 2013 draait het jeugdhuis opnieuw op volle toeren dankzij de
inzet van vele jongeren. Wij maakten alvast kennis met de werking.
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Café Chefs
Lowie Coolsaet, ook wel bekend als de gitarist van de lokale band The
Simple Pigeons, stelt ons de “Café Chefs” voor.
“Wij zijn verantwoordelijk voor het cafégebeuren en zorgen elk weekend voor bestellers, of bestellen zelf. Op donderdag en zondag staat
meestal één persoon achter de toog, tijdens het weekend moet je met
zijn twee zijn. Elk weekend worden er ook twee weekendverantwoordelijken aangesteld. Dan moet je ervoor zorgen dat het café op tijd
open is, de drank er staat en dat alles ook netjes afgesloten wordt.
Wie wil bestellen mag dit gerust, maar je moet wel een tapcursus
volgen. Wij organiseren ook activiteiten. Zo is iedereen op 31 maart alvast welkom als de Ronde van Vlaanderen wordt gereden. Wij zorgen
voor ontbijt en animatie.”

Activiteitenteam
Voorzitters Florian Acke en Sander Vandendriessche leiden het activiteitenteam. Samen met een bende van zo’n 12 tot 15 man slaan zij de
handen in elkaar om de leukste feestjes en thema-avonden in elkaar
te boksen.
“We zijn een zeer gemotiveerde groep, en wij willen zeker 1 tot 2 keer
per maand een activiteit opzetten. Daarbij komt ons hele team in
actie. Van de inkleding tot het opzetten, het invullen van de shifts, het
opmaken en verdelen van flyers, … Iedereen helpt mee, en iedereen
brengt ideeën aan. Zo hadden wij al discofuiven en onlangs was onze
Ober Bayern avond echt wel een schot in de roos.”

Vzw Bascuulfeesten
Dimas Lagrou vertelt ons meer over de kersverse vzw. Dimas maakte
tot vorig jaar deel uit van het bestuur. Nu laat hij die verantwoordelijkheid aan de jongeren. Maar samen met enkele oudgedienden als
ex-voorzitter Timothy T’Jaeckx richtte hij de vzw Bascuulfeesten op.
“Op die manier blijf ik actief in het jeugdhuis. Onze vzw wordt bemand
door oud-bestuursleden. Wij nemen de organisatie van de traditionele
Bascuulfeesten in handen. Met een aparte vzw staan wij financieel los
van het jeugdhuis, en kunnen we dus ook wat meer risico’s nemen.
Zo kunnen we proberen grotere groepen te strikken. Sowieso zullen
de driedaagse feesten in november plaatsvinden in OC De Stekke. Op
vrijdag zijn er steevast optredens, zaterdag is er het bierpongtornooi
en een heuse fuif. Zondag is iedereen welkom voor de aperitief, stoofvlees met frieten en een optreden van een Vlaamse Schlager. Meer
info volgt.”

Tienerwerking
"In 2013 staat er ook een nieuwe werking in het leven blazen. Hannes
Vanhee zal (samen met Gilles Poublon, Donja Vanhie, Jaron Accou en
Steffie Van Volsem) zijn schouders zetten onder een project die maatschappelijk kwetsbare jongeren naar Den Bascuul moet lokken."
“Vanuit mijn opleiding als opvoeder kreeg ik het idee om ook hangjongeren eens aan te spreken voor onze activiteiten. Enkele jaren terug
werd via Arktos hier al eens een poging tot gedaan, maar dat is dan
stilgevallen. Wij willen de draad weer oppikken. Ik wil de straat
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Jeugdhuis Den Bascuul
Sint-Janstraat 26
8560 Moorsele

056 506 506
0479 81 41 63
@ info@bascuul.be
www.bascuul.be
@JHDenBascuul
www.facebook.com/pages/JH-Den-Bascuul/286505214789009

opgaan. Ik doe dit puur uit liefhebberij, ik wil iets kunnen betekenen.
Maar dit project is pas opgestart, dus we zien wel hoe het loopt. Al
hebben we slechts twee hangjongeren kunnen overtuigen, dan nog is
onze missie geslaagd.”

Kernwerking
Frederik Vervaet is coördinator van de kernwerking en vertelt ons
waarmee ze zich bezighouden:
"Met al het jonge geweld in AT en CC zou je nog vergeten dat er ook
nog een kernwerking is die bestaat uit vrijwilligers met iets meer kilometers op de teller. Op deze kernvergaderingen komen zaken zoals
geluidsnormen, subsidies, budgetten en andere verplichte nummertjes aan bod... We proberen deze dan zo goed als mogelijk te vertalen
naar onze jongeren zodat er een draagvlak gecreëerd wordt. Ook zijn
we met de kern actief in verschillende adviesraden zoals bv Jeugdoverleg/Jeugdraad activiteiten. De kern staat vooral in voor continuiteit en
het doorgeven van ervaring. Op deze manier verliezen we de opgedane ervaring niet ... "

In het kort · Eveline Vanhaverbeke · Ombouwwerken recyclageparken

Eveline
Vanhaverbeke
Nieuwe roman

Op zaterdag 2 maart wordt
in de bibliotheek de tweede
roman van de Wevelgemse
auteur Eveline Vanhaverbeke
voorgesteld.
Eveline debuteerde in 2010
met ‘De kleur van de sterren’.
In deze roman is de Franse
dichter Arthur Rimbaud
hoofdpersonage. In haar
nieuwe roman ‘De verborgen
prelude’ brengt ze de Poolse
componist
Frédéric Chopin tot leven.
Wanneer Chopin in het Parijs
van 1838 voor de charmes
van de Franse schrijfster Ge-

orge Sand valt, lokt de relatie
heel wat reacties en geroddel
uit in de Parijse beau monde.
Voor de Poolse componist
kondigt zich een dubbel
harde winter aan.
PRAKTISCH
‘De verborgen prelude’ van
Eveline Vanhaverbeke verscheen bij de Nederlandse
uitgeverij Marmer en is verkrijgbaar in de boekhandel
en de bibliotheek.

Gratis pakketje
bijenmengsels
Onze bijen stellen het
vandaag niet zo goed. Ze
zijn nochtans erg nuttig en
een onmisbare schakel in
de natuur. Denk maar aan
de bestuiving. Eén van de
problemen is het verdwijnen
van bloemen met nectar in
tuinen, bermen, weilanden
en op akkers. Maar daar kunnen we vrij makkelijk iets aan
doen.
De provincie biedt twee verschillende mengsels aan voor
de particulieren. Dit in een
verpakking van 10 g. (goed
voor 7 à 10 m²)

Ombouwwerken recyclageparken
Vanaf 1 maart starten de ombouwwerken op het recyclagepark in
Gullegem (Rijksweg). Het park wordt ingericht met weegbruggen
en een registratiesysteem. De werken zullen in verschillende fases
gebeuren waardoor het recyclagepark open kan blijven voor de
burger.
Door de herinrichting van het park wordt het aantal ingezamelde
afvalfracties gereduceerd. Enkel met volgende afvalstoffen kan je
vanaf 1 maart nog terecht op dit park: tuinafval, steenpuin, nietrecycleerbaar afval, aarde, vlak glas, houtafval en gipsafval.

1. Eén mengsel, samengesteld
uit uitsluitende éénjarige
planten dat geldt als een ideaal mengsel voor beginners
die een naakt stukje grond in
de tuin wensen te voorzien
van bloemen. (bloemenakker)
2. Een tweede mengsel
bestaande uit hoofdzakelijk meerjarige, uitsluitend
inheemse wilde planten, dat
meer bedoeld is voor de iets
gevorderde tuinliefhebber.I
Praktisch
Iedere burger kan vanaf 1
maart gratis één pakketje
met beide mengsels en begeleidende folders aanvragen
via www.west-vlaanderen.
be/bijen of via het gratis
nummer 0800 20 021.

Met de andere fracties kan je terecht op het recyclagepark in de
Nijverheidslaan, of op de andere parken van Mirom Menen.
Dit is het laatste park van Mirom Menen dat onder handen wordt
genomen. Tijdens de sluitingsperiode kan je terecht op de andere
parken van Mirom Menen.
(1) Park gesloten vanaf 1 april
(2) Beperkte fracties vanaf 1 maart (tuinafval, steenpuin, niet recycleerbaar afval, aarde, vlak glas, houtafval en gipsafval)
(3) Aanvoer bedrijfsafval is pas mogelijk na ombouwwerken

Recyclagepark
Wervik

Recyclagepark
Geluwe (3)

Recyclagepark
Lauwe (1) (3)

Recyclagepark
Gullegem

Recyclagepark
Gullegem (2) (3)

Recyclagepark Menen

R. Klingstraat

’t Voske

Rekkemstraat

Nijverheidslaan

Rijksweg
(nabij oprit autosnelweg)

Industrielaan

maandag

gesloten

gesloten

08u00-12u00

13u00-18u00

13u00-18u00

dinsdag

13u00-18u00

gesloten (wegens
ombouwwerken)

13u00-18u00

gesloten

13u00-18u00

gesloten

woensdag

13u00-18u00

13u00-18u00

13u00-18u00

13u00-18u00

13u00-18u00

donderdag

08u00-12u00

08u00-12u00

13u00-18u00

gesloten

gesloten

vrijdag

13u00-18u00

13u00-18u00

13u00-18u00

08u00-12u00

08u00-12u00/ 13u0018u00

zaterdag

08u00-14u00

08u00-14u00

08u00-14u00

08u00-14u00

08u00-14u00

Ligt het brutogewicht van uw voertuig tussen 4.000 kg en 10.000 kg, dan kan u aanvoeren tijdens aparte openingsuren.
Meer info hierover is terug te vinden op de website www.mirom.be
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Interview

Freddy
Maertens
Het is moeilijk zoeken naar de absolute
uitblinker op de erelijst van Gent-Wevelgem.
Noem een topcoureur en hij won - op Rik
Van Steenbergen, Roger De Vlaeminck en
Johan Museeuw na. Maar liefst 23 wereldkampioenen stonden in de Vanackerestraat
op het hoogste schavotje. Onder hen ook
Freddy Maertens.
Freddy won zijn eerste Gent-Wevelgem in
1975 en mag dan ook het gezicht van de
75ste editie van ‘onze’ klassieker zijn.
8

Gent-Wevelgem was de eerste grote klassieke overwinning van Freddy
Maertens. “Het was een erg lastige editie. We moesten drie keer over
de Kemmelberg en Eddy Merckx voerde er de forcing. We kwamen
met een selecte kopgroep in Wevelgem en ik won de sprint van de
kopgroep van tien renners. Rik Van Linden was tot dan de beste sprinter, maar ik hield hem makkelijk achter mij. Ook in 1976 klopte ik hem
in de sprint.”
Freddy Maertens kroonde zich hiermee als beste sprinter van zijn
generatie. “De lange kuststrook met de wind en de lastige heuvelzone
maken van Gent-Wevelgem een topkoers. Ik was er altijd in de voorste
gelederen. Na de Kemmelberg was het vliegen naar Wevelgem en
de Vanackerestraat. Dat ik in eigen provincie fietste, maakte me niet
zoveel uit. Als je koerst, ben je alleen met jezelf en je fiets bezig…”
Ook voor Freddy kan Gent-Wevelgem niet zonder de Kemmelberg.
“Het is een mooie klassieke heuvel. Ik vergelijk hem niet met de Koppenberg of de Patersberg, maar veel meer met de Kwaremont. De beklimming verloopt ook wat trapsgewijs. Vroeger gingen we er drie keer
over. De beklimming vanaf het kerkhof naar de top vind ik persoonlijk
veel lastiger dan deze die nu wordt gereden .”
Sinds enkele jaren maakt Gent-Wevelgem een aantrekkelijke omweg
in Frans-Vlaanderen met mooie beklimmingen van de Casselberg en
de Catsberg. “Die heuvels reed ik nooit in Gent-Wevelgem, maar wel
tijdens de Vierdaagse van Duinkerken. Ik vind het een mooie uitbreiding van het parcours, maar vreemd genoeg heeft het geen invloed
op het koersverloop. De renners rijden er gewoon in groep over en

wachten tot ze aan de heuvels rond de Kemmelberg komen om de
koers open te breken. Ik vind dat eigenlijk heel raar…”
Twee keer Gent-Wevelgem, twee keer wereldkampioen en drie keer
de groene trui in de Ronde van Frankrijk, het staat mooi op een
palmares. “Voor mij is de mooiste overwinning uit mijn carrière die
van het Wereldkampioenschap in 1981. Ik klopte Beppe Saronni en
Bernard Hinault in de spurt. Dat is veruit mijn mooiste herinnering.”
Freddy heeft nog veel contact met de strijdmakkers van toen. “We
ontmoetten elkaar vaak in de periode van de voorjaarsklassiekers. Onlangs was het een prettig weerzien tijdens de voorstelling van het jubileumboek van Gent-Wevelgem. Met sommigen heb ik meer contact.
Michel Pollentier was mijn ploegmakker en hij woont in mijn streek.
Enkele maanden geleden verbleef ik vijf dagen bij Francesco Moser
in Trente. En we rijden op 1 mei met veel oud-toprenners samen de
Superklassieker, over het parcours van de Ronde en Parijs-Roubaix.
De dag van Gent-Wevelgem staat ook altijd met stip in mijn agenda. Ik
kom dan altijd naar de Vanackerestaat.”
Freddy is nu verbonden aan het Centrum Ronde van Vlaanderen bij
Rik Vanwalleghem. “Ik verzorg de public relations en sta in voor de
rondleidingen. Mensen uit mijn generatie vragen naar de verhalen
en anekdotes van toen. Maar ik schrik ervan hoeveel jonge koersliefhebbers er zijn en hoeveel ze afweten van de koersen uit onze tijd.
Dankzij internet en vele wielerboeken hebben zij zich verdiept in de
geschiedenis. Het wielrennen leeft in elke leeftijdsgroep!”

Gent-Wevelgem werd lang gereden op woensdag, tussen de Ronde
van Vlaanderen en Parijs-Roubaix in. Sinds enkele jaren staat de koers
op de zondag voor de Ronde. “Misschien was het vroeger wel beter,
maar de World Tour bepaalt de kalender. Maar voor mij was GentWevelgem altijd een doel op zich. De wedstrijd was toen ook 270 km,
je kan dat moeilijk een training noemen. En denk maar niet dat al die
buitenlandse toprenners zonder ambitie naar Wevelgem kwamen en
komen. Als ze komen, is het om te winnen!”
Wie wint in 2013? “De twee topfavorieten rijden nu in één ploeg…
Tom Boonen denkt aan het voordeel van de ploeg. Hij kan de spurt
aantrekken voor Cavendish, die met de vingers in de neus elke spurt
kan winnen. Maar dan moet Cavendish wel mee zijn in de Vanackerestraat. Boonen kan toch zijn benen niet stilhouden als er op de
Kemmelberg wordt aangevallen? Ook zo in Milaan San-Remo, met de
Poggio en de Cipressa. Tom kan voor de vierde keer winnen in Wevelgem en absoluut recordhouder worden. Hij zal het niet laten, denk ik!”
Een slotvraagje… Wie is er de beste veldrijder aller tijden? “Haha…
Dat is zo moeilijk te beantwoorden. Je kan generaties niet met elkaar
vergelijken. Wat Nijs deze winter presteerde, is formidabel. Maar de
concurrenten, het materiaal, de kledij, de verzorging… Het evolueert
allemaal zo snel. Het is toch ook niet mogelijk om te zeggen wie de
beste sprinter aller tijden is, Maertens of Cavendish?”
Groot gelijk, Freddy. Wij weten het ook niet, maar zijn wel trots dat jij
twee keer op de erelijst van Gent-Wevelgem prijkt!
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In het kort · Verkoop bouwgrond · Nieuwe restafvalzak · Tijd voor de jeugdboekenweek!

Verkoop
bouwgrond
Louis Paul Boonstraat
De gemeente gaat over
tot verkoop van een stuk
bouwgrond in de Louis Paul
Boonstraat met een oppervlakte van 11a65ca.
Het gaat om een openbare
verkoop met gesloten biedingen via het Comité tot
Aankoop van Kortrijk. Volgende voorwaarden worden
aan de aan de verkoop gekoppeld:
· winddichte bebouwing binnen de 4 jaar na het verlijden
van de akte;
· de woning dient door de
koper (en zijn gezin) zelf te
worden bewoond binnen de
5 jaar na het verlijden van de
akte en dit voor minstens
5 jaar;
· bij het niet naleven van één
van deze twee voorwaarden,
behoudt de gemeente het
keuzerecht tussen de wederinkoop van het goed tegen de
oorspronkelijke verkoopprijs
vermeerderd met de waarde
van de eventuele verbouwing,
geschat door het aankoop-

Tijd voor de
Jeugdboekenweek!
van 2 tot 17 maart.

De week stelt boeken over het
thema Tijd in de kijker: boeken
die kijken naar het verleden,
het heden en de toekomst; boeken over jachtigheid, verveling
en stilstand; boeken die maar
heel even duren en boeken
voor de eeuwigheid.
Ook in Wevelgem gaat de
Jeugdboekenweek niet onop-
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comité voor onroerende
goederen van Kortrijk of het
vorderen aan de oorspronkelijke koper van een bedrag
gelijk aan tien procent van de
oorspronkelijke verkoopprijs;
· het onbebouwde perceel kan
niet worden verkocht tenzij
terug aan de gemeente tegen
de oorspronkelijke verkoopprijs, vermeerderd met de
aankoopkosten;
· De instelprijs bedraagt
134.300 euro.
Praktisch
Pieter Decruynaere

· pieter.decruynaere@
wevelgem.be

Nieuwe
restafvalzak
MIROM introduceert begin
maart de knoopzak. De nieuwe
restafvalzak is gemakkelijk op
te tillen en heeft een steviger
sluitsysteem. De trekbandsluiting werd vervangen door vier
stevige flappen die je diagonaal
moet dichtknopen. De voorbije
maanden werd de knoopzak
uitgebreid getest in enkele
MIROM-gemeenten. Heel wat
inwoners reageren positief en
ook de ophalers zijn tevreden
over de nieuwe afvalzak.

zak gevuld met piepschuim
raakt zelfs volledig in de nieuwe
restafvalzak.
Net als de trekbandzak mag
de knoopzak maximum 15
kg wegen. Ook de prijs blijft
ongewijzigd. De nieuwe zakken
worden vanaf maart verspreid.
De trekbandzakken worden nog
verkocht zolang de voorraad
strekt.
Rol grote zakken (20 stuks)
= 20 euro
Rol kleine zakken (20 stuks)
= 10 euro

· 056 43 39 25
Voor schriftelijke biedingen
of vragen over deze procedure kan je je wenden tot het
Comité tot Aankoop via
· xavier.marescaux@
minfin.fed.be
· 025 78 08 17
· 0470 78 08 17

gemerkt voorbij. In samenwerking met de scholen worden
diverse originele leesactiviteiten georganiseerd. Kinderen komen naar de bib voor
vertellingen en introducties
of spelen de boekenspeurtocht
‘Loewie en het mysterieuze
boek’.
Verschillende klassen kunnen
op uitnodiging van de bibliotheek kennismaken met de
jeugdauteurs Mies Van Hout,
Frank Daenen, Stefan Boonen, Guy Didelez en Kristien
Dieltiens.

Door de korte lasnaad onderaan heeft de knoopzak andere
afmetingen, maar het volume is
hetzelfde gebleven. MIROM nam
de proef op de som en vulde een
trekbandzak met piepschuim.
De knoopzak werd met dezelfde
hoeveelheid piepschuim gevuld.
Resultaat: beide zakken hebben
dezelfde inhoud. De trekband-

De feestelijke Jeugdboekenweek is ook voor ouders een
uitgelezen kans om samen
met hun jonge kinderen de
wondere wereld van het
tijdloze boek te (her-)ontdekken. Voorlezen, vertellen
en samen lezen en kijken
staan borg voor urenlang
boekenplezier. Een kind
dat graag leest, verveelt
zich nooit!
Jeugdboekenweek?
Tijd voor de bib!

Wat mag?
Huishoudelijk afval dat je niet
gesorteerd kan aanbieden
Wat mag niet?
Glas, PMD, papier en karton,
chemische producten (KGA) ,
tuinafval, scherpe voorwerpen,
dode dieren.

© Wibilinga

Saint-vélo

hét feest rond Gent-Wevelgem!
Wevelgem wordt naar aanleiding van de
jubileumeditie omgetoverd tot één groot
Saint-Vélodorp. Plezier, ambiance en vriendschap gaan hand in hand met sport, strijd
en competitie. Al van bij zijn ontstaan is
Gent-Wevelgem een volksfeest dat mensen
dichter elkaar brengt. Vanuit die gedachte

werd tientallen jaren geleden de beschermengel Saint-Vélo geboren. De heilige man is
met de jaren een begrip geworden en staat
er garant voor dat het volksfeest rond GentWevelgem toegankelijk blijft voor iedereen!
Ziehier wat hij dit jaar voor ons uit zijn wielerpet tovert.

TGV Saint-Vélo reis mee

café Saint-Vélo op de eerste rij

Dankzij de gemeente Wevelgem reis je voor slechts 5 euro mee met
de trein naar de start in Deinze. Onder deskundige begeleiding van
tweevoudig winnaar Freddy Maertens beleven we de rennersvoorstelling met Michel Wuyts en de officiële start. Terug in Wevelgem kan
je richting ‘Café Saint-Vélo’ trekken. Toegang en twee drankjes zijn
inbegrepen in het treinticket. Reserveren en betalen kan in CC Guldenberg, secretariaat Het Vliegend Wiel, Sportdienst, Gemeentehuizen
Wevelgem en Moorsele.

Café Saint-Vélo wordt centraal op het Guldenbergplein opgetrokken
en is dé plaats bij uitstek om de koers te volgen. Je kan er op groot
scherm de live-uitzending van Gent-Wevelgem volgen en er zal de
hele namiddag animatie zijn. Je staat er op de eerste rij om de ‘SaintVélo Classic’ mee te volgen. De toegang bedraagt 5 euro (inclusief
twee drankjes). Kaarten zijn verkrijgbaar in de deelnemende cafés ‘t
Bankske, Bierhuis De Mythe, Avenue De Polka en ’t Leeuwke.
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Saint-Vélo Classic een leutige mini-retrokoers
Als aperitief voor de echte koers is er de eerste editie van de SaintVélo classic. Het is een leutige mini-retrokoers voor café-, vriendenen bedrijfsploegjes door de straten van Wevelgem. Misschien ietsje
minder lastig dan het echte werk, maar even spannend en met dubbel
zoveel ambiance! De deelnemers zullen proeven van het echte ‘Flandriengevoel’ als ze door de enthousiaste menigte laveren.
De plaatsen zijn beperkt en er worden dit jaar maximum 30 ploegen
van telkens 3 renners toegelaten. Iedere renner kan rijden op zijn
eigen competitieve fiets, maar de rest is wel in retrostijl: van de volgwagens tot de truitjes van de deelnemers. De pastoor zal de wielerhelden inwijden, waarna de officiële ploegvoorstelling in Café Saint-Vélo
wordt gehouden.
De competitie bestaat uit twee halve finales (om 13u00 en 13u30)
van telkens vier ronden van 2,5 km door het centrum van Wevelgem.
Er zijn tussenspurten aan een aantal Wevelgemse cafés. Om 14u30 is
er de finale over 6 ronden van 2,5 km. De vijftien best geklasseerde
renners uit elke halve finale mogen meedoen, aangevuld met de beste

renner van elke ploeg die niemand bij de eerste vijftien heeft. De prijsuitreiking met bloemen gebeurt in Café Saint-Vélo. De winnaar zal de
eerste zijn op het hoogste schavot van wat ongetwijfeld een prachtige
erelijst zal worden.
Inschrijven voor de Saint-Vélo Classic kan via de deelnemende cafés:
‘t Bankske, Bierhuis De Mythe, Avenue De Polka, en ‘t Leeuwke. Deelname kost 99 euro per ploegje van drie renners, elke renner krijgt een
nieuw retro-shirt met vermelding van de zelf gekozen naam van de
ploeg.
Meer info: Secretariaat
Het Vliegend Wiel,
Vanackerestraat 31,
8560 Wevelgem
T 056 41 58 12
www.saint-velo.be
www.wevelgem.be/gent-wevelgem
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Tijdens Gent-Wevelgem kan je de tentoonstelling ‘Iedereen Flandrien’
bezoeken. Deze interactieve tentoonstelling kadert in een reeks van
zeven tentoonstellingen in West-Vlaanderen rond flandriens. Voor Wevelgem ligt de focus op Gaston Rebry en 75 jaar Gent-Wevelgem. Het
is geen statisch verhaal, maar een interactieve belevenis. Hoogtepunt
is een rit op een replica van een fiets uit de gloriedagen van Gaston
Rebry. Het parcours en de omstandigheden van de rit op de replica
refereren naar de periode van de figuur in kwestie of naar een welbepaalde koers waarin de bewuste wielerheld een hoofdrol speelde.
Je kan alles nog actiever beleven dankzij de zes bewegwijzerde
fietsroutes die aan de tentoonstellingen zijn gekoppeld. Een echte
onderdompeling in de wereld van de Flandriens!
Tijdens Gent-Wevelgem kan je de tentoonstelling bezoeken van 9u00
tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00 in de bibliotheek. De tentoonstelling loopt in Wevelgem vanaf 23/03 tot 03/05. Je kan ze bezoeken
tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Daarna zal ze ook in OC
de Cerf in Gullegem te bezichtigen zijn.
Meer info: www.iedereenflandrien.be

© Wibilinga

Iedereen Flandrien interactieve tentoonstelling

Cité Velo komedie
Een komisch spektakel rond de koers op een geheime locatie ergens
tussen Wevelgem en Roubaix.
Het is oorlog. De vijand landt met zijn vliegtuigen op het vliegterrein
van de stad. Van de controlekamer en de landingsbaan maakt de
vijand zijn hoofdkwartier. Van daaruit bezet en bestuurt hij de stad
en de inwoners met ijzeren hand. Het eerste wat de vijand doet, is de
fietsen van de bevolking in beslag nemen. Het tweede wat hij doet, is
de koerswedstijd afschaffen. Maar dat zal de vijand betreuren, zeker
als de bevolking hulp krijgt uit onverwachte hoek.
Cité Velo is een komedie, gemaakt door dezelfde equipe die vorig jaar
Hotel Velo in elkaar stak. Het verhaal echter is gloednieuw. Het gaat
over een fictieve stad in oorlogstijd met de fiets en de renners als
hoofdpersonages. Inspiratie voor het verhaal waren zowel foto’s en
boeken van de heemkring als The Simpsons.
Cité Velo is een activiteit van ARRIVEE, een Europees samenwerkingsverband tussen Wevelgem en Roubaix, met tal van activiteiten rond de
koers. Je kan het hele activiteitenaanbod raadplegen op
www.arrivee-velo.be
Speeldata: vrijdag 8, zaterdag 9, vrijdag 15 en zaterdag 16 maart 2013
Vertrek: per bus om 19u30 aan Parking zwembad,
Vanackerestraat 12, Wevelgem
Prijs: 5 euro
Info en tickets: 056 433 495 of cultuurcentrum@wevelgem.be
Productie: Theater Antigone en Théatre Tous Azimuts

Wie zoekt die wint
het laatste VIP-ticket voor twee

Het gemeentebestuur maakt samen met de inwoners en
koersorganisatoren een feesteditie van de vijfenzeventigste
Gent-Wevelgem. Via een creatiewedstrijd en een wedstrijdvraag worden 2 x 2 vipduotickets verloot. Deze maand zit een
vijfde vipduokaart in de prijzenpot verstopt.
De creatiewedstrijd rond Saint-Vélo en de wedstrijdvraag over het
boek Gent-Wevelgem lopen allebei nog tot 6 maart. Elke inwoner
uit Wevelgem kan vanaf 9 maart ook deelnemen aan de interactieve zoekwedstrijd voor het allerlaatste duovipticket.
Zaterdag 9 maart verschijnt om 9u30 een foto op de gemeentelijke website. Die foto is een hint naar een te zoeken geheime
locatie. Op die geheime locatie ligt het laatste vipduoticket voor
een Wevelgemse inwoner verstopt.

Koen D'haene, Rudy Neve en Rik Vanwalleghem stelden een
prachtig boek samen rond de rijke geschiedenis van Gent-Wevelgem. Dit boek brengt een thematisch overzicht van de bewogen
geschiedenis van deze wedstrijd. Gent-Wevelgem groeide in de
loop der jaren uit tot een koers met een eigen karakter, waarbij
de passage aan de kust, de creatie van waaiers in de polders, het
ommetje naar de bulten van Frans-Vlaanderen, de meervoudige
beklimming van de Kemmelberg en de vlucht naar Wevelgem als
ankers fungeerden. Op de erelijst staan namen van de grootste
spurters ooit, van Rik Van Looy over Eric Vanderaerden tot Mario
Cipollini. Met een woord vooraf door Bernard Hinault en honderden beelden uit de unieke fotoverzameling van de legendarische
organisator Georges Matthijs.

Rik Vanwalleghem
Rudy Neve
Koen D’haene
Rik Vanwalleghem
Rudy Neve
Koen D’haene

Het ticket is te verkrijgen via een waardebon.
Wie op zaterdagmorgen of in het weekend het laatste
duovipticket vindt, kan het vanaf maandagochtend
11 maart omruilen op het gemeentehuis Wevelgem
bij Vrije Tijd.

75 Gent-Wevelgem

Gent-Wevelgem in 2013 brengt dit boek een thematisch
overzicht van de bewogen geschiedenis van deze wedstrijd,
geïllustreerd met uniek materiaal uit de fotoverzameling
van de legendarische organisator Georges Matthijs.
Gent-Wevelgem groeide in de loop der jaren uit tot een
koers met een eigen karakter, waarbij de passage aan
de kust, de creatie van waaiers in de polders, het ommetje
naar de bulten van Frans-Vlaanderen, de meervoudige
beklimming van de Kemmelberg en de vlucht naar
Wevelgem als ankers fungeerden.

Extra info
www.wevelgem.be/gent-wevelgem
Tel. 056 433 483
E-mail vrijetijd@wevelgem.be

Op de erelijst staan namen van de grootste spurters ooit,
van Rik Van Looy over Eric Vanderaerden tot Mario Cipollini.
Maar in Wevelgem werden ook de carrières gelanceerd van
Herman Vanspringel, Freddy Maertens, Bernard Hinault en

Boasson Hagen. Daarnaast werd de wedstrijd het toneel
van legendarische valpartijen, historische edities in felle
wind en sneeuw, en talrijke sappige anekdotes, zoals
het pony-incident met Erik Zabel en de onwaarschijnlijke
overwinning van Nico Mattan in 2005.
Na decennia lang tasten en zoeken heeft Gent-Wevelgem
een eigen, onvervreemdbare ziel gevonden, en die ziel
wordt in deze publicatie op schitterende wijze bezongen.

uitgeverij kannibaal
www.uitgeverijkannibaal.be

Te verkrijgen in het secretariaat van het Vliegend Wiel,
Vanackerestraat 31, 8560 Wevelgem € 39,50 - 208 blz.

In het kort · Weg- en rioleringswerken · Smikkeltocht · Tentoonstelling · Geleide bezoeken Britse begraafplaatsen

Weg- en
rioleringswerken
Kijkuitstraat, Kruisstraat,

Schrijf in voor de
Grensleie Smikkeltocht

Reynsakkerstraat en

De tocht gaat door op zowel zon-

Koningstraat

dag 14 als maandag 15 april

Eind februari startten de nutsmaatschappijen met de voorbereidende
werken naar aanleiding van de weg- en
rioleringswerken in de Kijkuitstraat,
Kruisstraat, Reysakkerstraat en Koningstraat:
· Netuitbreiding en vernieuwen van
de waterleiding, langs beide kanten
van de weg.
· Aanleggen van nieuwe telefoonleidingen en HDPE buizen in opdracht
van Belgacom.
· Aanpassingswerken aan de gasleiding
(Eandis).
· Ondergronds brengen van het laagspanningsnet, kabeldistributienet en
kabels openbare verlichting (Infrax).
· Plaatsen van nieuwe openbare
verlichting (Infrax).

De Grensleie Smikkeltocht is een
fietstocht van een 35tal kilometer, je
kan op 4 verschillende plaatsen genieten van diverse streekproducten.
· Je start met een kopje koffie en
een Wieltjestaart.
· Rond de middag staat er een picon en
stoofvlees in Bruine Moriaen met
frietjes op het menu. 's Namiddags
kan je genieten van Pompeschittertaart en koffie.
· Als afsluiter is er een heerlijk streekbiertje om de dorst te lessen.

Aangezien de nutsleidingen zich onder het voetpad bevinden, zal dit over
de volledige lengte worden opgebroken. Na aanleg van de kabels en leidingen wordt een voorlopige herstelling
uitgevoerd.
Infrax startte de werkzaamheden met
het aanleggen van een middenspanningsleiding vanaf de cabine in de Jan
Breydelstraat, via de Moorselestraat
naar de Kijkuitstraat.
Doorgaand verkeer zal gehinderd
worden, maar blijft mogelijk. Er zal
gewerkt worden met driekleurige
verkeerslichten. De uitvoering van de
werken werd door de nutsmaatschappijen toevertrouwd aan aannemer
Vereecke uit Harelbeke.
Vanaf 19 augustus starten dan de
weg- en rioleringswerken. In de loop
van april-mei zal hiervoor een tweede
infovergadering georganiseerd worden.

PRAKTISCH
• Zondag 14 april en maandag 15 april
• Startplaats: Jukeboxmuseum,
Wervikstraat 192, 8930 Menen.
• Vrije start tussen 09u00 en 11u00
• Inschrijven vooraf is noodzakelijk.
Dit kan, vanaf 15 maart t.e.m. 9
april in de diensten toerisme van
Wevelgem, Menen, Wervik en
Dadizele. Toerisme Wevelgem,
Vanackerestraat 16, 8560
Wevelgem, tel. 056 433 525
• De inschrijvingsprijs is € 15 p/p.
• Het aantal deelnemers op zondag
en maandag is beperkt tot 200.

· Iedere halteplaats is een culturele en
of historisch waardevolle locatie.

· Op de startplaat is er animatie voorzien: zondag is er kinderanimatie en
maandag is er animatie voor senioren.

Tentoonstelling
"WOI-begraafplaatsen
in Groot-Wevelgem"
In het kader van de herdenking ‘100 jaar
geleden, de Eerste Wereldoorlog’ zette de
heemkundige kring Wibilinga een tentoonstelling op rond “WOI-begraafplaatsen in
Groot-Wevelgem”. Daarin worden de voormalige Duitse militaire begraafplaatsen van
Moorsele, Gullegem en Wevelgem uitgebreid
belicht. Ook de Britse begraafplaatsen van
Moorsele en Wevelgem worden aan de hand
van zelden of nooit gezien fotomateriaal
voorgesteld. Je kan er bovendien ook foto’s
en documenten bekijken van soldaten die er
zijn begraven.
Praktisch
• Van 15 maart tot 14 april in de inkom van
rust- en verzorgingstehuis Sint-Jozef,
Sint Maartensplein 15, 8560 Moorsele.
• De tentoonstelling is dagelijks
toegankelijk van 10u00 tot 18u00.
• Toegang is gratis

Geleide bezoeken
Britse begraafplaatsen
Heemkundige kring Wibilinga organiseert
een aantal geleide bezoeken aan de twee
Britse begraafplaatsen van de Eerste Wereldoorlog in Moorsele: Moorseele Military
Cemetery in het centrum van de gemeente
en Kezelberg Military Cemetery langs de
Korteweg. Onder begeleiding van een gids
zal dieper worden ingegaan op de geschiedenis en de achterliggende betekenis van deze
begraafplaatsen
Praktisch
• Zaterdagnamiddag 16 maart om 14u30
en 16u00 en zondagvoormiddag 17 maart
om 9u30 en 10u30.
• Afspraak op één van beide begraafplaatsen,
waarna je je na de uitleg, met eigen
vervoer naar de andere begraafplaats
kunt begeven.
• Het bezoek is gratis en duurt ongeveer
een half uur per begraafplaats.
• Lothaire.vanoverbeke@telenet.be
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Busuitstappen

net over
de grens

Ontdek twee
topmusea
Het cultuurcentrum organiseert elk jaar
een aantal busuitstappen naar grote
musea en tentoonstellingen in het
buitenland. Zo verkenden we al Bonn,
Londen, Parijs en Amsterdam. Maar je
hoeft het niet altijd ver te zoeken. Vanuit
Wevelgem sta je in een goeie drie kwartier tussen topwerken van het wereldvermaarde Louvre.
praktisch

Vertrek op woensdag 3 april 2013 om 8u aan Parking zwembad
Wevelgem (om 19u terug)
inschrijven: 056 433 495 of cultuurcentrum@wevelgem.be
(plaatsen beperkt)
uiterste datum inschrijven: 11 maart 2013
€ 55 (bus + gidsen + toegangstickets inbegrepen)
Org. Cultuurcentrum Wevelgem i.s.m. Sportlart
16

Het Louvre opende eind 2012 een filiaal in Lens. Men verwacht zo'n
500.000 bezoekers per jaar voor een schitterende collectie in een
hypermodern museum. Het nieuwe gebouw is een ontwerp van het
Japanse architectenbureau SANAA. De gevel bestaat uit aluminiumplaten, waardoor het gebouw als het ware ‘onzichtbaar’ wordt in zijn
omgeving. Door de reflectie verandert de gevel mee van kleur met
de lucht. Ook binnenin wordt er gewerkt met aluminiumplaten, zodat
de bezoeker zijn eigen reflectie ziet tussen de werken. Dankzij glazen
wanden zie je een glimp van de werken in het magazijn en kijk je mee
over de rug van de restaurateurs terwijl ze aan het werk zijn.
In tegenstelling tot het Louvre in Parijs worden de werken niet in
aparte tijdvakken en zalen opgedeeld. De permanente collectie van
Lens staat in één grote ruimte, die geheel toepasselijk 'Galerie du
Temps' werd gedoopt. Langs meer dan 200 kunstwerken reis je van
de prehistorie tot de 20ste eeuw. Aan hoogtepunten geen gebrek
met kunstenaars als Botticelli, Raphaël, El Greco, Rubens, Rembrandt,
Goya en Ingres. Alles wordt uit de kast gehaald op vlak van opstelling,
digitale snufjes en publieksbegeleiding. In het “Het Glazen Paviljoen”
wordt er twee maal per jaar een tijdelijke tentoonstelling voor een
ruim publiek tentoongesteld.
Na de middag ontdekken we het LAM in Villeneuve d’Ascq. Het
museum stamt uit de jaren tachtig en kreeg een extra vleugel in
2008. Dat resulteert in een opmerkelijk contrast, die het museum een
geheel eigen karakter geeft. Bovendien ligt het LAM midden een park
en heeft het een prachtige beeldentuin. In de 4000 m² grote expositieruimte heb je een rijk overzicht van moderne en hedendaagse
kunst met namen als zoals Alexander Calder, Pablo Picasso, Kees Van
Dongen, Georges Braque, Lipchitz en Miro. Daarnaast wordt er heel
wat aandacht besteed aan de ‘Art Brut’ of ‘Outsider Art’. In zijn geheel
biedt deze uitstap dan ook een gevarieerde kijk in de schatkamers van
onze zuiderburen.

In het kort · Stan Lauryssens spreekt! · Tentoonstelling 'grote trek van de kleine beestjes' · Valquiz

Tentoonstelling
‘grote trek van de
kleine beestjes’
Hylawerkgroep (amfibieënen reptielenwerkgroep)

Stan Lauryssens
spreekt!
Op woensdag 20 maart is
auteur Stan Lauryssens op
uitnodiging van de bibliotheek
en het cultuurcentrum te gast
voor een lezing in het kader van
Avondklok.
De boeken van Stan Lauryssens
staan alom bekend om hun
origi-naliteit en explosieve stijl.
Voor zijn eerste thriller ontving
hij de Hercule Poirot-prijs voor

Valquiz
In deze quiz komen alle
risicofactoren die een val
kunnen veroorzaken aan
bod, aan de hand van een
vragenronde, een vul-aan
ronde en een juist/fout
ronde. De quiz laat je nadenken over de veiligheid van
je woning en het belang van
een veilig gedrag.
Ben je al wel eens onderuit gegaan thuis, of toch
bijna? Je bent niet de enige!
Valpartijen komen vaak voor
bij ouderen. Eén op de drie
65-plussers in Vlaanderen
valt minstens één keer per
jaar. Eén derde onder hen valt

het spannendste boek van het
jaar. ‘Origineel, vol branie,
spanning en met een meeslepende plot,’ schreef de jury.
In 2012 verschenen drie boeken.
‘Alle dagen curry en seks op
zondag’ is een autobiografisch
boek over zijn leven in Londen
met een Indische vrouw. ‘Lotte,
17 jaar, blond, blauwe ogen’ is
een thriller over de cel vermiste
personen. ‘Het leven is mooi,
crimineel mooi’ is een span-

zelfs meer dan één keer per
jaar.
Zo’n valpartij kan ernstige
gevolgen hebben zoals verstuikingen, snijwonden of
een breuk. Maar ook psychologisch kan een val je ‘breken’. Na een val ben je soms
angstig om nog een keer te
vallen, je zelfvertrouwen
wankelt en je wordt afhankelijker van de mensen rondom
je. Bovendien, hoe ouder je
wordt, hoe groter de kans op
een val wordt. Maar hoe jonger je start met preventie, hoe
lager het valrisico. Genoeg redenen dus om vallen te voorkomen. In deze quiz komen
alle risicofactoren die een val

Van zodra de temperatuur boven de 10° stijgt, ontwaken amfibieën en trekken ze naar hun
voortplantingsplaats. Wat drijft
hen? Hoe kunnen we ze helpen?
Dit alles kom je te weten in deze
expositie, die je kan bezichtigen
in het natuureducatief centrum
‘De Rand’, Rijksweg Gullegem,
provinciedomein Bergelen.

Op deze namiddagen kan je ook
een drankje nuttigen. Vrijwilligers van Natuurpunt en Velt
houden het centrum op.

nend, onverfilmd verhaal naar
de tv-reeks Witse.

en zijn avonturen in het leven
en de liefde. Op elk moment kan
het publiek hem bestoken met
vragen of bedenkingen.

In maart 2013 verschijnt zijn
nieuwe thriller ‘Cleo, 15 jaar,
rood haar, vader onbekend’.
Een lezing met Stan Lauryssens
is anderhalf uur geboeid zitten
luisteren naar de avonturen van
een bijzonder schrijver. Hij vertelt heel anekdotisch en altijd
humoristisch over zijn leven, de
gevangenis, Spanje, zijn boeken

kunnen veroorzaken aan bod,
aan de hand van een vragenronde, een vul-aan ronde en
een juist/fout ronde.
Praktisch
De quiz begint telkens om
14u00.
woensdag 6 maart
in cafetaria CC Guldenberg,
Acaciastraat 1, Wevelgem
woensdag 13 maart
in cafetaria OC De Stekke,
Sint-Maartensplein 12, Moorsele
woensdag 27 maart
in LDC Het Knooppunt,
Gulleheemlaan 20, Gullegem

PRAKTISCH
Zondag 3 maart, 17 maart,
7 april en 21 april
van 14u00 tot 17u00
Gratis toegang

Praktisch
Stan Lauryssens: de avonturen
van een schrijver
Woensdag 20 maart om 20u15
in CC Guldenberg
Inkomprijs: 5 euro
Organisatie: bibliotheek en
cultuurcentrum Wevelgem

Inschrijven kan - tot een
week voor de quiz plaatsvindt - via cel welzijn.
Tel. 056 433 527
welzijn@wevelgem.be
Je kan individueel inschrijven (ploegen worden dan
ter plaatse gevormd) of als
ploeg van maximum
4 personen. Gratis koffie.
De gemeentelijke seniorenraad
i.s.m. gemeentebestuur en
OCMW Wevelgem engageerden zich in het kader van de
Vlaamse ‘Week van de Valpreventie’ voor de organisatie van
de VALQUIZ.
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Op reis
in het
buitenland

Vraag een
Kids-ID aan
voor kinderen
jonger dan
12 jaar!

WANNEER AANVRAGEN
De Kids-ID moet je minstens 15 werkdagen vóór het vertrek aanvragen bij het gemeentebestuur. Deze termijn is vereist voor de aanmaak
en de levering.

IK BEN TE LAAT, WAT NU
Het is mogelijk een Kids-ID te bekomen via spoedprocedure of je kan
een reispas aanvragen (al dan niet via spoedprocedure). Nadeel is dat
de kostprijs een stuk hoger ligt dan die van een normale aanvraag van
de Kids-ID.
Slechts in uitzonderlijke omstandigheden kan bij de gemeente een
voorlopig identiteitsbewijs aangevraagd worden.

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN
· het ouderlijk gezag hebben over het kind
· je moet samen met het kind langskomen voor de aanvraag
· je moet een pasfoto van het kind bij hebben

in welke landen is de kids-ID geldig
Meer info vind je via de website van de FOD buitenlandse Zaken
diplomatie.belgium.be (home < diensten < op reis in het buitenland <
reisdocumenten), bij de dienst burgerzaken of bij een reisbureau.

Dienst burgerzaken

Wevelgem · Vanackerestraat 12
056 43 39 17
Moorsele · Sint-Maartensplein 12
056 43 34 40
Gullegem · Peperstraat 10
056 43 34 41

@ burgerzaken@wevelgem.be
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www.wevelgem.be

Speelpleinwerking

PLEZIER
OP HET
SPEELPLEIN
De speelpleinwerking in de krokusvakantie
was alvast een succes. Een kersvers koppeltje trad in het huwelijksbootje. Een spetterende receptie met lekkere hapjes en drankjes maakte het plaatje compleet. Er werd
gelachen en gedanst. Kortom, een vakantie
om nooit meer te vergeten. Maar ook tijdens
de 2de week van de paasvakantie maken we
er opnieuw 1 groot feest van met de kids,
onze coördinatoren en onze begeleiders.

De speelpleinwerking in de paasvakantie start op maandag 8 april en
eindigt op vrijdag 15 april 2013. De kinderen kunnen er elke dag van
7u30 tot 17u30 ravotten, knutselen, koken,… Spelen en verzamelen
doen we in de porseleinhallen van Wevelgem.
De sportieve lui kunnen in de voormiddag kiezen voor sportactiviteiten. Het aanbod varieert volgens de leeftijd en wordt elke dag gecombineerd met zwemmen. Let op, een zwembrevet van 25m is vereist.
Voor een volledige week (volle dagen) speelpleinwerking betalen de
mama’s en papa’s 25 euro/week, voor halve dagen 10 euro/week en
voor een voormiddag sport 30 euro/week.

praktisch

Inschrijven kan vanaf 6 maart 2013 (10u00) t.e.m. 5 april 2013
(12u00) in de jeugddienst, Cultuurpad 1 te Wevelgem.
Meer info in de Doewa-folder.
Deze wordt begin maart via de Wevelgemse scholen verdeeld.
056 433 909

@ haasjeover@wevelgem.be

www.haasjeover.be
www.facebook.com/haasjeover
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Speelpleinwerking
Hoe verloopt een doodgewone dag op het
speelplein ?
"Een doodgewone dag ? Bestaat niet op het speelplein.’ zegt Jolien
al lachend. "Je hebt wel je vaste taken zoals het opvolgen van de
administratie, kinderen en ouders een warm onthaal geven, begeleiders ondersteunen en bijsturen waar nodig en dergelijke. Maar af en
toe moet je ook een creatieve oplossing zoeken wanneer er zich een
probleem voordoet " vult Sara aan. "Je weet nooit hoe je dag eruit zal
zien. Dit maakt het spannend." zegt Jolien.

Hebben jullie ervaring in het werken met kinderen en jongeren ?
Sara: "ik ben al 4 jaar leidster bij KSA De Grietjes in Gullegem. Heb ook
een attest van animator op het speelplein." "Jolien volg een opleiding
om verantwoordelijke in de kinderopvang te worden. Eerder gaf ik
kleutersportkampen in Staden." zegt Jolien.

Jullie zijn al voor de 3de keer coördinator.
Het moet dan wel een leuke job zijn ?
"Ik vind het leuk om eens niet in leiding te staan, maar toch met kinderen bezig te zijn." zegt Sara. Jolien knikt. "Het is echt een supertoffe
vakantiejob. Het is plezier maken met kinderen en begeleiders en toch
heel wat bijleren."

AAN HET
Woord ...
Coördinator
op het
speelplein

Krokusvakantie, bitterkoud buiten en middagpauze. De porseleinhallen weerkaatsen
het geluid van een 75-tal spelende kinderen.
Sara Soubry en Jolien Raes, al voor de 3de
keer coördinator op het speelplein, getuigen.
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Wil jij ook wel eens aan het roer staan
en lijkt het coördinatorschap echt wel iets voor jou?
Stel je dan snel kandidaat.
PRAKTISCH
Bezorg je kandidatuur samen met je cv tegen uiterlijk 20 maart
aan de personeelsdienst, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem
(Lynn Geeraert, 056 433 431).
MEER INFO
haasjeover@wevelgem.be
tel. 056 433 909

ELKE VAKANTIE REKENEN WIJ OP JOU
Iedere vakantie zijn we opnieuw op zoek naar begeleiders die
de kinderen een onvergetelijke vakantie bezorgen.
Kom jij ons team versterken?
PRAKTISCH
Meer info en inschrijven kan op www.haasjeover.be,
tel. 056 433 909, haasjeover@wevelgem.be,
www.facebook.com/haasjeover

In het kort · www.ccwevelgem.be

Workshop
snijden, kappen & hakken
Sta je ook verbaasd telkens je ziet hoe een echte chef groentjes snijdt
en hakt? Je oefent verschillende snij- en haktechnieken en je leert
ook het meest geschikte mes kiezen om de klus te klaren. Tenslotte
leer je je messen scherp houden door het aanzetten en slijpen ervan.
Meebrengen: keukenmessen
Praktisch
Koen Jooris - Snijden, kappen & hakken
donderdag 21 maart en 28 maart van 19u00 tot 22u00
OC De Stekke
€ 30 + € 20 aan lesgever
Org. CC Wevelgem i.s.m. Vormingplus

Op expeditie met de hele familie

Buitenspeeldag
27 maart

Op woensdag 27 maart is het weer zover. Playstations
blijven liggen en uit de computer komt er geen geluid of
beeld. Die dag is er weer de buitenspeeldag.
Dit jaar trekt de buitenspeelkaravaan richting Gullegem,
naar de dwarsschuur ’t Goed te Wynckele. Vanaf 12u00 is
iedereen er van harte welkom voor de enige echte buitenspeelpicknick. Vergeet zeker je dekentje, mandje en boterhammen niet! Voor elke deelnemer aan de picknick (-12 jaar)
voorzien we een gratis ijsje. Daarna is het ravotten geblazen.
Van 13u00 tot 17u00 voorzien we leuke attracties, knutselactiviteiten, gekke voertuigen en vooral… een grote portie
verse lucht! Ook de ouders zijn van harte welkom tijdens
de picknick en achteraf kunnen ze lekker genieten op ons
buitenspeelterras. Inschrijven is niet nodig. Voor elke deelnemer voorzien we ook een leuk aandenken. Tot dan!

Erwin Blik is een ontdekkingsreiziger. Tenminste, dat denkt hij
zelf. Je kan hem ijverig en geconcentreerd aan het werk zien tijdens
zijn bijna eerste expeditie: Expeditie Nul. Met zijn zelf geknutselde
apparaten en zijn eigenzinnige onderzoeksmethodes is hij op zoek
naar het zeldzame reuzeninsect ‘de Basluis’. Stap mee in de uiterst
wonderbaarlijke en knotsgekke wereld van Erwin Blik. Beschermende kledij aanbevolen. De Waancel is het nieuwe productiehuis van
Peter Pype en Peter Spaepen en wil zich profileren als tegengewicht
voor de lawine aan commerciële kinderproducties. www.waancel.be
Praktisch
De Waancel - Erwin blik in expeditie nul
zondag 10 maart 2013 om 14u30
OC De Stekke
BP € 7 / leden Gezinsbond - € 1 op spaarkaart
Org. CC Wevelgem

Ontroerende vertelmonoloog over
liefde en afscheid
Rasacteur Kurt Defrancq schetst het gemis en de leegte waarmee
personage Alice wordt geconfronteerd na het verlies van een
vertrouwde partner. Op een ochtend stelt de bejaarde Alice vast dat
haar man dood op de bank zit. Omdat ze het besef langzaam wil laten doordringen en het vertrouwde leven zo lang mogelijk wil aanhouden, belt ze de hulpdiensten nog niet. Wanneer een buurvrouw
aan Alice vraagt op haar autistische zoon te passen, dreigt haar
stil arrangement in het honderd te lopen. Maar de gesloten jongen
neemt haar onrust weg met zijn naïeve, heldere kijk: “Meneer Jules
is weg. Dit is de buitenkant van Meneer Jules”. Zachtjes en vertroostend schuift hij in de plaats van meneer Jules. Naar het bejubelde
boek van Diane Broeckhoven. www.hint-producties.be
Praktisch
Kurt Defrancq - De buitenkant van Mr. Jules
woensdag 27 maart 2013 om 20u15
CC Guldenberg
BP € 12 / RP € 10
Org. CC Wevelgem i.s.m. seniorenraad Wevelgem
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kalender
maart
2013
Uit in Wevelgem
Je vindt de volledige kalender op
onze website www.wevelgem.be
of via www.uitinvlaanderen.be
meer Info
056 433 526
@ communicatie@wevelgem.be
Jouw activiteit in
de kalender?
Dat kan. Vul je activiteit ten
laatste voor de 20ste van de
voorafgaande maand in op de
Uit-kalender die je vindt op
www.uitdatabank.be. Vb. Activiteiten voor de infokrant van mei,
dien je dus in voor 20 april.
Je activiteit wordt
opgenomen als
1. die binnen de sector Vrije
Tijd erkend wordt als “Bijzonder
project”;
2. het gaat om een uitzonderlijke
activiteit van verenigingen die 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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zaterdag vanaf 20u30

Moustachpi

Aspi's en leiding van
chiromeisjes wijnberg
chirowijnberg@hotmail.com
Dj's
Peter Phan - Kmll - Techworks DJ Koos - De Heren
JC Ten goudberge
€ 3 (vvk) - €5 (add)

dinsdag
van 20u30 tot 23u30

Gratis optreden
'Vos & Wezel'
www.facebook.com/
Stinstage
stinstage@gmail.com

Filip Haeyaert zet zijn alter-ego
‘Ygor’ even opzij en nodigt pianist
Ghislain Debyser uit. Als het duo
‘Vos & Wezel’ brengen ze een ludiek kleinkunstprogramma, een
stukje nostalgie waar een lach en
een traan geenszins ontbreken.
Avenue De Polka,
Menenstraat 23,
8560 Wevelgem

05

dinsdag om 20u00

Vlaanderen in
Kunst Dimitri De
Maesschalck
Davidsfonds
Tel. 056 411 874

Gekruid met een vleugje humor
brengt Dimitri De Maesschalck
een schrandere kijk op 'het leven
zoals het vroeger was' in Vlaanderen. Vijfhonderd jaar lang
schilderden onze kunstenaars
hun leefwereld waarin gefeest,
gerouwd, gevochten en bemind
werd. Het resultaat van hun
werk hangt nu aan de muren van
onze musea. Door het lezen van
die kunstwerken krijgen we veel
meer te zien en te weten dan we
ooit voor mogelijk hielden
Cafetaria CC Guldenberg
Gratis
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14

zondag

donderdag om 20u00

www.wevelgem.be/
vrijwilligersontbijt
Tel. 056 433 483

Davidsfonds
Tel. 056 411 874

Vrijwilligersontbijt

Hedendaags
geloven
Bert Claerhout

Een kritische causerie door Bert
Claerhout over wat de mensen
nog geloven en wat ze nog kunnen geloven, wat de kerk nog
betekent en nog kan betekenen,
over de vraag of geloven een
structuur behoeft en zo ja welke?
Wat betekent spiritualiteit en
maakt ze duurzaam en levensvatbaar.
Cafetaria CC Guldenberg
Gratis

15

vrijdag vanaf 20u30

HOT & SWEATY
+13-werking Gullegem
www.plusdertien.be
www.facebook.com/
HotSweaty

Dé fuif van 2013 in Gullegem met
Mr. turntape, Boomhut, Allstarz,
Mr. Volant, How hard can it be
OC de Cerf, € 4

19
dinsdag

Nacht van de
geschiedenis

Davidsfonds en Wibilinga
Tel. 056 411 874
Wevelgemse vakmannen uit de
vorige eeuw: van Aannemer tot
Zuivelhandelaar.
Over alle straten en wijken van
de gemeente vond je vroeger de
kleine winkel, het atelier van alle
mogelijke beroepen, een goede
vakman, de zelfstandige uit de
vorige eeuw.
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zaterdag

Indoor spelen
Kasper De Stroom

14 uur verzamelen op de parking
van het gemeentelijk zwembad,
daar terug om 16u30
€ 13
Vooraf inschrijven aub via
info@destroom.be
056 35 30 17

CC Guldenberg
Gratis

16 17
&

zaterdag
14u30 en 16u00
zondag
9u30 en 10u30

Geleid bezoek
Britse
Begraafplaatsen
Moorsele
Lothaire.vanoverbeke@
telenet.be

17

zondag van 10u30
tot 12u00

Benefietconcert

Wevelgems Harmonieorkest
Concordia vzw
www.concordiawevelgem.be
Benefietconcert door het Wevelgems Harmonieorkest Concordia
vzw ten voordele van XINIX, een
project van Blindenzorg Licht en
Liefde. Met het project wil Licht
en Liefde op een plezierige, verrassende en kleurrijke ervaring
kennis laten maken met het
donker.
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zaterdag

Gourmet en
bowling
De Stroom vzw
Volwassenwerking

18.30 uur bowling Kentucky, daar
terug om 22u30
€ 35

CC Guldenberg , Acaciastraat 1,
Wevelgem
€ 7 (aperitief inbegrepen)
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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
2/03-9/03 ~ Ap. D’Haeyere, Spoorwegstraat 20A, Lauwe ~ 056 41 12 20
9/03-15/03 ~ Ap. Huyghe & Verstraete, Lauwbergstraat 8, Lauwe ~ 056 40 16 52
15/03-23/03 ~ Ap. Maertens, Menenstraat 295, Wevelgem ~ 056 40 20 39
23/03-30/03 ~ Ap. Mahieu, Wijnbergstraat 121, Wevelgem ~ 056 42 34 07
30/03-06/04 ~ Ap. Storme, Wevelgemsestraat 9, Lauwe ~ 056 41 15 29
deelgemeenten Gullegem en Moorsele
Weekend van vrijdag 19u00 tot maandag 19u00
1/03-3/03 ~ Ap. Decoutere, Karrestraat 40, Moorsele ~ 056 41 72 89
8/03-10/03 ~ Ap. Multipharma, Bankstraat 4, Gullegem ~ 056 41 34 61
15/03-17/03 ~ Ap. Goethals, Secr. Vanmarckelaan 3, Moorsele ~ 056 41 11 14
22/03-24/03 ~ Ap. Tack-Ghesquiere, Papestraat 10, Ledegem ~ 056 50 00 05
29/03-31/03 ~ Ap. Vanderstichele, Rollegemstr. 228, Roll.-Kap. ~ 056 50 66 30
Week van maandag 19u00 tot vrijdag 19u00
4/03-7/03 ~ Ap. Vanderstichele, Rollegemstr. 228, Rollegem-Kap. ~ 056 50 66 30
11/03-14/03 ~ Ap. Vander Stichele, K. Fabiolastraat 17, Gullegem ~ 056 41 21 06
18/03-21/03 ~ Ap. Popelier, Gullegemsestraat 21, St.-E.-Winkel ~ 056 50 90 30
25/03-28/03 ~ Ap. Beele-Lamote, Salinusstraat 1, Moorsele ~ 056 41 31 34

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

Bibliotheek
gaat week dicht
Omwille van een upgrade van het provinciaal bibliotheeksysteem zullen in de week van maandag 18 maart
tot en met zondag 24 maart de vijf bibliotheekafdelingen in Wevelgem gesloten zijn. Enkel in de hoofdbibliotheek kun je elke weekdag van 9u00 tot 12u00 en van
14u00 tot 18u00 terecht voor het raadplegen van de
kranten in de inkomhal (behalve op dinsdag).
Het zal tijdens deze week ook niet mogelijk zijn om
via internet materialen te verlengen of te reserveren.
De bibliotheek zorgt er vooraf voor dat uitgeleende
werken kosteloos voor een week verlengd worden. De
catalogus zal beschikbaar zijn voor opzoekingen maar
geen uitleningen tonen.

meldpunt

Meldingen en klachten
056 433 433
@ meldpunt@wevelgem.be
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