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Op de cover

Aantal orgaandonors neemt toe

Marc Masselis, Etienne Cottyn, Rika Malfroot, Luc Vervenne, Rudy De

Momenteel zijn er in Wevelgem 445 mensen geregistreerd voor orgaan-

Jode, Larry Desmet en Patrick Demuynck sieren deze maand de cover.

donatie. Jij nog niet? Kom je registreren op het gemeenteloket of in de

Als leden van de 7 mijl-stappers en de Guldenbergstappers doen zij

gemeentehuizen. Alle info: www.wevelgem.be/orgaandonatie.

mee met de 10 000 stappenclash. Doe je ook mee? Lees er alles over op
pagina 6.

445
Sluitingsdagen
Bib, cultuurcentrum, gemeenteloket en gemeentehuizen, jeugddienst,
OCMW: deze diensten zullen op donderdag 5, vrijdag 6 en maandag 16
mei gesloten zijn. Gemeentehuizen Moorsele en Gullegem en de bibliotheken zijn ook gesloten op zaterdag 7 mei.
Zwembad en sportdienst: deze diensten zijn enkel gesloten op donderdag 5 en maandag 16 mei. Vrijdag 6 en zaterdag 7 mei dus wel open.
Recyclageparken: De parken zullen gesloten zijn op donderdag 5,
vrijdag 6, zaterdag 7 en maandag 16 mei.
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16

Groetjes uit Bergelen
Tom Linster

22

Belastingsaangifte
Zitdagen

Herinrichting centrum Moorsele
Benieuwd naar hoe het centrum van Moorsele er in de toekomst zou kunnen uitzien?
Kom dan op dinsdag 17 mei tussen 16u30 en 20u30 naar de infomarkt over de herinrichting van het centrum van Moorsele in OC De Stekke. Je krijgt
er het voorontwerp te zien dat aangepast werd aan jullie bemerkingen uit vorige infomomenten.
3

Oproep
focusgroep
De infokrant die je nu leest, is in de loop van de tijd al vaak aangepast. Het blad is veranderd van een zwart-wit editie naar een
kleurig tijdschrift met foto’s. Ook de inhoud van de infokrant is
veranderd en probeert steeds mee te zijn.
Ben je een trouwe lezer van de maandelijkse infokrant? Welke rubrieken
lees je? Welke spreken je minder aan? Mis je bepaalde informatie in de
infokrant?
Het gemeentebestuur organiseert hiervoor een focusgroep. Wie meedoet,
gaat in gesprek met andere inwoners over de infokrant, specifieke communicatie van gemeentelijke diensten (vb. nieuwsbrief Cultuurcentrum,
Doewa, …) en hoe je liefst informatie van de gemeente ontvangt.
Waarom zou je meedoen?
• Het wordt een leuke en interessante avond met mede-inwoners.
• Je draagt bij aan het verbeteren van de communicatie van de gemeente.
Praktisch
Maandag 23 mei om 19u30 in CC Guldenberg | Het gesprek duurt maximum 2 uur | Er wordt een hapje en een drankje voorzien | Na afloop
ontvang je een kleine attentie. Inschrijven en informatie: 056 43 34 10 of
communicatie@wevelgem.be.

Kilometerheffing
vrachtwagens
Sinds 1 april is België een tolland voor vrachtwagens van meer dan 3,5
ton maximaal toegelaten massa (MTM).
Wanneer zulke vrachtwagens op de Belgische openbare weg rijden,
moeten ze over een ingeschakelde 'On Board Unit' beschikken. Die
factureert de kilometers die op betalende tolwegen gereden worden.
Het gebruik van de unit wordt gecontroleerd en bij frauduleus of nietgebruik beboet.
Niet alle vrachtwagens vallen onder deze nieuwe regeling. Er zijn beperkte categorieën die vrijgesteld zijn of buiten de kilometerheffing
vallen. Meer informatie hierover kun je lezen op www.viapass.be. Een
overzicht van de betalende tolwegen en de geldende tarieven kan je
terugvinden op diezelfde website. Op Wevelgems grondgebied vallen
de E403, A19 en N8 onder deze regeling.
4

Werken N8
Meensesteenweg afgesloten
Eind 2015 startte het project ‘Sanering Neerbeek en afkoppeling Hel-

Wegomlegging gemotoriseerde voertuigen

lebeek’ met werken ter hoogte van de Wevelgemsevoetweg. Met dit
project wil Aquafin het afvalwater van ongeveer 800 inwoners uit
Wevelgem en Kortrijk, dat nu nog ongezuiverd in de beken en grachten belandt, aansluiten op het waterzuiveringsnetwerk. Binnenkort
starten in het kader van dit rioleringsproject ook de werken in de
Meensesteenweg (N8) ter hoogte van de op- en afritten van de R8.
De kruising van deze gewestweg zal aanzienlijke gevolgen hebben
voor het verkeer. Vanaf maandag 6 juni zal de weg volledig afgesloten
worden tussen de R8 en de Meensesteenweg 400 (ca 100 m). Er wordt
een omleiding voorzien. De woningen langs de werken blijven te voet
bereikbaar. Als de werken vlot verlopen, zal de weg op 8 juli terug berijdbaar zijn. Onvoorziene omstandigheden (zoals slecht weer) kunnen
deze timing nog veranderen.
Door de werken zullen de bussen van De Lijn tussen Bissegem-cennstra at

trum en Wevelgem-centrum moeten omrijden. De haltes Eldorado, Hirondelle, Vliegveld, Hippodroom en Kozak zullen in de periode van de

Wegomlegging Fietsers

werken niet bereikbaar zijn. De Lijn onderzoekt de mogelijkheden. Meer
info hierover in de infokrant van juni.
Het verloop van dit project kan je volgen op www.aquafin.be.

s tr
a ve n

8u00 en 19u00 terecht bij het contactcenter van Aquafin: tel. 03 450 45

th
Lu ch

Heb je nog vragen over de uitvoering, dan kan je elke werkdag tussen
45 of contact@aquafin.be. Bij noodgevallen kan je buiten de werkuren
en in het weekend gebruikmaken van het gratis noodnummer: tel. 0800
16 603. De werfkeet van de aannemer staat in de Kruiskouter op grondgebied Kortrijk. Praktische vragen kan je daar ook rechtstreeks stellen
Helleputje
a at

Mora viëstraat

aan de werfleider van aannemer Persyn, Karel Meyaert, 0497 47 59 89.
De aannemers hopen op jouw begrip en medewerking en danken je
hiervoor alvast. Deze rioleringswerken brengen ons in ieder geval dichter bij het uiteindelijke doel: opnieuw proper en helder water in alle beken en rivieren.
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t
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'10 000 stappenclash'
In het dagelijks leven voldoende bewegen is niet alleen heel gemakkelijk, maar ook heel gezond. Daarom doet Wevelgem mee aan de
10 000-stappenclash Vlaanderen van 30 april t.e.m. 28 mei.
De stappenclash is een competitie tussen de

Stappen tellen

Vrijdag 13 mei: 11de Sinksentocht van de

inwoners van Vlaamse steden en gemeenten.

• Haal gratis een stappenteller in de sportdienst,

7 mijl-stappers

De gemeente die na één maand de meeste

gemeenteloket of gemeentehuis Moorsele of

4 - 8 - 14 - 22 km | Start tussen 7u00 tot 15u00

Gullegem (zolang de voorraad strekt).

aan feesttent, Maalstraat in Moorsele. | € 1,50

stappen heeft gezet, is de winnaar.

• Download een stappenteller app op je
Doe je ook mee?
Registreer je op www.10000stappen.be en word

smartphone.
• Of tel zelf: 1 km = 1430 stappen.

met één muisklik lid van de groep van de ge-

Woensdag 25 mei: 6de lentetocht van de
Guldensporenstappers
6 – 12 – 18 km (6 km = toegankelijk voor rolstoelgebruikers) | Start tussen 7u00 en 15u00 aan De

meente. Geef dagelijks je aantal stappen in. Er

Wandeltips in Wevelgem

zijn ook leuke prijzen te winnen. De gemeente

Bij de gemeente kan je mooi uitgetekende wan-

beloont 3 willekeurige deelnemers met een leuk

delroutes ‘Intens genieten’ krijgen. Er worden

Meer info

geschenk! Hou ook de Facebookpagina van

ook vaak mooie wandelingen georganiseerd.

• www.wevelgem.be/10000stappen

‘10 000 stappen’ in de gaten, daar valt er nu en dan

Vlashaard, Menenstraat, Wevelgem | € 1,50

• nele.heytens@wevelgem.be | 056 43 34 16

ook iets te winnen.

Prachtige boottochten
Verken de Leiestreek op een alternatieve manier. De zomerboottochten van Toerisme Leiestreek ken
je ongetwijfeld al. Net als de afgelopen jaren bouwt toerisme Wevelgem, samen met cluster Grensleie,
ook komende zomer graag verder op deze succesformule die zowel jong en oud, individuen en groepen
weet te boeien.
Van 24 juni t.e.m. 4 september staat een reeks van

Data

uiteenlopende boottochten binnen de hele Leie-

Je kan de exacte datums vinden in de kalender van

streek op het programma.

deze infokrant (p.11 tot p.15).

Wat kan je verwachten van een boottocht?

Contact en info

In de eerste plaats krijg je een unieke kans om de

toerisme@wevelgem.be, 056 43 35 25

Leiestreek vanuit een ander oogpunt te ontdekken.

Gemeenteloket, Vanackerestraat 12, Wevelgem

Onderweg geniet je van het landschap, de buiten-

www.toerisme-leiestreek.be/boottochten

lucht en van de couleur locale.
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PAS
Waarvoor kan je punten omruilen in mei? Hieronder vind je een overzicht van alle activiteiten waarvoor je gespaarde UiTPASpunten kunt
omruilen. Alle activiteiten vind je ook in de kalender met meer info.
• 3 mei: Bloemschikken moederdag in LDC Het Knooppunt
5 UiTPASpunten = € 3 korting
• 3 mei: Gezond de zomer in: aftersun maken in LDC Elckerlyc
5 UiTPASpunten = € 3 korting
• 19 mei: Boterhammen in de bib: levenslang heringeld in Bib in het park
10 UiTPASpunten = gratis toegang
• 19 mei en 26 mei: Halsketting maken in LDC Elckerlyc
5 UiTPASpunten= € 3 korting
• 31 mei: Gezond en budgetvriendelijk koken in LDC Het Knooppunt
5 UiTPASpunten = € 3 korting
Heb je nog geen UiTPAS of zoek je meer uitleg?
Alle info vind je op www.wevelgem.be/uitpas.

Kip met korting
Wist je dat een kip jaarlijks 50 kg keuken- en tuinafval verorbert? En dat je jaarlijks 200 verse eieren in ruil krijgt? Kippen brengen leven in de
tuin en zorgen bovendien voor goede meststoffen. Een kip is dus de ideale manier om thuis de kringloop te sluiten.
Met onderstaande kortingsbon geniet je van 1 mei tot en met 15 juni van 1 euro korting bij aankoop van een kip bij één van de deelnemende handelaars.
Met de bon kan je maximum 3 legkippen kopen. Eén bon per gezin. Contacteer op voorhand de handelaar om je bestelling door te geven. Hou rekening
met een mogelijke leveringstermijn van één of twee weken. In Wevelgem kan je terecht bij Aveve Gheysens, Warandestraat 196 in Moorsele.
Meer weten over kippen?
Surf naar www.mirom.be en ontdek hoeveel ruimte kippen nodig hebben, welk hok je best voorziet, hoe je kippen verzorgt, enz. Je kan een gratis
kippengids aanvragen via communicatie@mirom.be of schrijf je in voor de gratis infosessie ‘kiplekker op stok’ via www.mirom.be/activiteiten. Deze
infosessie vindt plaats op 3 mei van 19u00 tot 21u00 in de Mozaïek in Roeselare.
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De mooiste boeken van de bib
Tijdens de voorbije Jeugdboekenweek hebben de leden van de Kinder- en Jeugdjury het mooiste boek van het voorbije leesjaar gekozen. Jongeren (+12) deden dat tijdens hun leesmiddag Broodje Bib.
De Wevelgemse KJV’ers reisden naar het re-

3. De krokodil die niet van water hield/Gemma

2. Hoe ik per ongeluk een boek schreef/Annet

gionale Kinderboekenfeest in de bibliotheek

Merino

van Zwevegem. Daar konden ze enkele van

Vanaf 6 jaar

3. Alle dieren levend en vrij/Mariken Jongman

hun favoriete auteurs ontmoeten. En als dank

1. De zeepridder en de heks van heinde en ver/

Vanaf 12 jaar

voor het geleverde leeswerk konden ze in

Huizing

Kristien In-‘t-Ven

1. De vloek/Wendy Stroobant

de Bib in het park de Nederlandse topauteur

2. De krijtjes staken!/Drew Daywalt

2. Honderd uur nacht/Anna Woltz

Anna Woltz ontmoeten.

3. Job en de duif schrikken zich een bult/Eve-

3. Vogel/Crystal Chan
Vanaf 14 jaar

lien De Vlieger
De mooiste boeken

Vanaf 8 jaar

Deze boeken lazen de Wevelgemse jonge le-

1. Een vreemd feestje/Bette Westera

zers dit jaar het liefst.

2. Bruno wordt een superheld/Hakon Ovreas

2. Wat ik weet/Julie Berry

Kleuters

3. We gingen achter hamsters aan/Bibi Dumon Tak

3. Bunkerdagboek/Kevin Brooks

1. De leeuw en het vogeltje/Marianne Dubuc

Vanaf 10 jaar

2. Een leeuw in mijn cornflakes/Michelle Ro-

1. Want een ezel is een voorbeeldig mens!/

binson

1. De onverwachte held van kamer 13b/Teresa
Toten

Je kan alle boeken lenen in de bibliotheek.

Frank Pollet

Wie zijn baby van een verse
luier wil voorzien, dit kan
doen op het verversingskussen in de spiksplinternieuwe
toiletten van de Bib in het
park?

De vrijwilligersbedanking
2016 plaatsvindt op
donderdagavond 14 juli?
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De Doewa en Checkta
voortaan één zijn?

West-Vlaams in het theater
West-Vlaams is hip. Naast Bevergem, Eigen Kweek, Ertebrekers en Het Zesde Metaal is er nu ook Het Eenzame Westen, een nieuw theatergezelschap dat resoluut voor het West-Vlaams kiest. In mei staat het gezelschap in CC Guldenberg met het gelijknamige theaterstuk. Acteurs Tom
Ternest en Mathias Sercu beantwoordden met veel plezier enkele vragen.
Waarom richtten jullie een nieuw gezelschap

Wordt jullie volgende voorstelling iets in de-

Het Eenzame Westen

op met de bedoeling om repertoirestukken in

zelfde aard is, of net niet?

Zondag 22 mei om 20u15 in CC Guldenberg

het West-Vlaams te hertalen en te spelen?

Tom: ‘Het is zeker de bedoeling om schurend

BP € 16 / RP € 14 | Tickets: webshop.wevelgem.be

Matthias: ‘Het idee ontstond op de set van de

theater te blijven maken. Humor te blijven

cultuurcentrum@wevelgem.be | 056 43 34 95

VTM-serie De Rodenburgs, waarin ik samen

gebruiken als geleider voor een pijnlijke waar-

met Lien De Graeve acteerde. Die serie speel-

heid. Maar de volgende wordt iets absurder.’

In het eenzame Westen ligt een dorp. Daar

de zich af in het Kortrijkse, maar er werd door

Matthias: ‘We blijven inzetten op repertoire,

wonen twee broers samen in hun ouderlijke

de acteurs geen West-Vlaams gesproken. Dat

maar gaan andere genres niet uit de weg. We

huis. Claude en Valère gunnen elkaar niets. Ze

was behoorlijk absurd. We vonden het zo’n

willen vooral spelplezier en een bijtend soort

bijten nog liever elkaars strot door. Valère ei-

zonde. Zo begonnen we te fantaseren over

humor blijven tonen, maar zeker ook theater

gent zich het hele huis toe en Claude probeert

theater in het West-Vlaams.’

dat door iedereen gesmaakt kan worden. De

daar op alle mogelijke manieren onderuit te

Tom: ‘Bij een eerste ernstig gesprek werd het

verschillende lagen zullen er blijven inzitten.’

komen. Dat is zo sinds de één per toeval hun

meteen duidelijk dat de ambitie groter was:

Tom: ’Eind dit seizoen beginnen we met de re-

vader afknalde. Per toeval?

waarom geen eigen gezelschap stichten en ste-

petities van ‘In Volle Zee’. Liesa Naert, Ilse De

vige theaterteksten uit het klassieke of heden-

Koe en Lien De Graeve spelen drie schipbreu-

De pastoor probeert hen op alle mogelijke

daags repertoire in het West-Vlaams spelen?’

kelingen die op een vlot proberen te overle-

manieren te verzoenen, maar faalt in zijn ka-

ven. Ze hebben geen eten en dus moet er een-

tholieke opdracht. Dat Keppe, de vuil gebekte

De eerste voorstelling is ‘The Lonesome

tje van hen opgegeten worden. En dan begint

schoonheid van het dorp, hen voortdurend

West’ van de Ierse auteur Martin McDonagh.

het spel natuurlijk. Wie moeten ze kiezen?’

voorziet van zelfgestookte drank helpt uiter-

Jullie zijn fan van hem?

Matthias: “Het zal in ieder geval opnieuw zo-

aard niet.

Tom: ‘Ik hou van zijn werk omwille van de di-

wel grappig als schrijnend zijn.’
En dan neemt de pastoor een beslissing en

rectheid en de ruwheid van de taal. Als speler
is het fantastisch om de grenzen te mogen

Wat willen jullie onze lezers nog meegeven zo-

opzoeken van het geloofwaardige in die ex-

dat ze zeker een ticket zouden reserveren om

treem gecreëerde omstandigheden. Alles is zo

bij ons naar de voorstelling te komen kijken?

Een satire over gemiste kansen, onvervulde

op het randje dat het op momenten hilarisch

Allebei: ‘Als mensen zin hebben in een sterk

verlangens, elkaar het bloed vanonder de na-

wordt maar de schrijnende waarheid toch niet

pakkend en beklijvend verhaal, met authentieke

gels halen, Pirato-chips en eeuwige wraak die

ondersneeuwt of teniet doet.’

West-Vlaamse, misschien dus zelfs herkenbare

geen voldoening geeft.

Matthias: ‘Het stuk was in het dialect geschre-

karakters, overgoten met een serieuze dosis

ven en paste dus precies binnen ons concept.’

humor, in een taal die soms nostalgisch wordt:

lijkt het tij te keren. Of toch voor even.

afkomen! ’t Goa joe nie spitn. Das zékere.’
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Een nieuw cultuurseizoen
Welke artiesten geven volgend seizoen het beste van zichzelf in Wevelgem? Dat kom je te weten op de seizoensvoorstelling. De programmatoren van CC Wevelgem vertellen je in primeur wie volgend jaar de podia bestormt. Tijdens deze voorstelling worden ook de artiesten voor Klein
Tokyo, de Parkies parkconcerten en het educatief aanbod voorgesteld. Enkele acts spelen al een stukje uit hun voorstelling en van andere acts
is een filmpje te bekijken.
De seizoensvoorstelling is behalve de presen-

Start verkoop losse tickets

Seizoensvoorstelling 2016-2017

tatie van het komend seizoen ook een leuk

De verkoop van losse tickets start op maandag

Donderdag 19 mei om 19u30

treffen van cultuurliefhebbers. Daarom wordt

27 juni. Losse tickets kan je vanaf dan kopen

Vrijdag 20 mei om 19u30

voor een passende sfeer met een drankje en

aan de balie van CC Wevelgem of via webshop.

OC De Stekke, Sint-Maartensplein, Moorsele

dj gezorgd.

wevelgem.be.

gratis toegang, wel vooraf tickets reserveren:

Start abonnementenverkoop

Let op, de losse ticketverkoop start vroeger

• cultuurcentrum@wevelgem.be

Maandag 23 mei start de verkoop van abon-

dan eerdere seizoenen. Bezorg daarom tijdig

• 056 43 34 95

nementen voor het cultuurseizoen 2016-2017.

jouw abonnementsformulier als je een goede

Een abonnement vraag je aan met het bestel-

plaats wilt.

• webshop.wevelgem.be

formulier dat bij de brochure 2016-2017 zit. Je
kan het formulier vanaf 23 mei ook downloaden op www.ccwevelgem.be.
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Activiteiten


Kalender

VRIJE TIJD

www.wevelgem.be/uitinwevelgem · mei - augustus

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!

APRIL
VR. 29 APRIL T.E.M. VR. 6 MEI

EXPO | ETALAGE EXPO

Op deze act krijg je
UiTPAS punten.

ZO. 1 MEI

SPORT | RONDOM GULLEGEM
25km, 65km, 95km. Elke 25ste inschrijving
krijgt een Gulden Spoorbier of 1/4 kg Grootmoeders Koffie.
start tussen 7u00 en 10u00 | € 1,5 tot € 4
Start: Café ’t Pleintje, Koningin Fabiolastraat,
Gullegem | www.bondtrappers.tk
MA. 2 MEI

De lagere school Gulleboom en Unizo gaan
de uitdaging aan en laten groot en klein samenwerken aan verschillende kunstwerken in
het thema 950 jaar Gullegem. De kunstwerken
worden tentoongesteld in verschillende etalages in Gullegem.
gratis | info: www.wevelgem.be/g950

BIB | SLOW READING
Maak je nooit tijd om te lezen? Zoek je een
inspirerende omgeving om je te verdiepen in
een boek? Wissel je graag leeservaringen uit?
Dan is slow reading iets voor jou. Na sluitingstijd van de bib kun je je in een knus leeshoekje
onderdompelen in een boek.
19u30 | gratis | Bib in het park | info: 056 43 35
40 of bibliotheek@wevelgem.be

Dit is een evenement
in kader van Gullegem 950.

LDC Elckerlyc |Inschrijven: 056 43 55 10 of ldc.
elckerlyc@ocmwwevelgem.be
WO. 4 MEI

NATUUR | ACADEMIE: WATERDRAAKJES
Scheppen naar padden, kikkers en salamanders.
14u00 - 16u00 | € 4 | kinderen van het 2de, 3de
en 4de leerjaar| NEC De Rand, Rijksweg Gullegem | inschrijvingen: www.stadlandschapleieschelde.be/natuuracademie | info 056 23 40 17,
johan.vandenberghe@west-vlaanderen.be
WO. 4 MEI

WORKSHOP I PALETMEUBELEN MAKEN:
TAFEL EN 2 STOELEN

DI. 3 MEI

WORKSHOP | BLOEMSCHIKKEN MOEDERDAG

VR. 29 – ZA. 30 APRIL EN ZO. 1 MEI

DANS | VOORSTELLING PIROUETTE
ENJOY spetterende dansshow, van klassiek
ballet tot hip hop, gedanst door alle leerlingen
van dansschool Pirouette.
19u00 (29-30/04), 16u00 (1/05) | € 20 | Kortrijk
Xpo | Tickets: pascale@pirouette-dans.be

Breng een zware hamer, koevoet, meter, potlood en opgeladen accu-schroefmachine
mee.
19u00 – 22u00 I € 58 I Porseleinhallen
inschrijven: CC Wevelgem 056 43 34 95
cultuurcentrum@wevelgem.be

ZA. 30 APRIL T.E.M. ZO. 15 MEI

EXPO | WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN
Dit jaar krijgen Wevelgemse beeldende kunstenaars opnieuw aandacht tijdens de Week
van de Amateurkunsten. De kunstenaars kunnen elk twee werken exposeren op de tentoonstelling in OC de Cerf in Gullegem.
ma-vr. 10u00 - 12u00, wo. + weekend + feestdagen van 10u00 - 12u00 en van 15u00 - 18u00
gratis | OC de Cerf | www.ccwevelgem.be
MEI
ZO. 1 MEI

ONTMOETING | BLOEMENMARKT
Je kan uitzonderlijk shoppen op zondag tijdens
de Steps Shopping Day, naar het tuin- en hobbysalon, de bloemenmarkt, het KUBB kampioenschap en de lunch van NEOS Wevelgem.
9u00 – 18u00 | centrum van Wevelgem | www.
wevelgem.be/bloemenmarkt

Verras je mama of oma op Moederdag met
een zelfgemaakt bloemstuk of beloon jezelf
met een vrolijk bloemetje. Heb je groene vingers en ben je creatief? Grijp dan de kans om
bloemschikken onder de knie te krijgen.
14u00 - 16u30 | € 15 (materiaal inbegrepen) | 5
UiTPASpunten= € 3 korting | LDC Het Knooppunt | Inschrijven 056 43 20 80 of hetknooppunt@ocmwwevelgem.be

WO. 4 MEI

MUZIEK I NTGENT - WE SHALL OVERCOME

DI. 3 MEI

CURSUS | GEZOND DE ZOMER IN: AFTERSUN
MAKEN
Tijdens deze vorming maak je aftersun op
basis van verschillende kruiden. Daarnaast
krijg je meer informatie over hoe je de kleine
kwaaltjes en ongemakken van de zomer op
een natuurlijke wijze kunt te lijf gaan.
14u00 | € 7 (5 UiTPASpunten= € 3 korting) |

De setlist bevat protestsongs, verzetsliederen
en muzikale vredesvisioenen. In het licht van de
herdenking van WOI is ‘We Shall Overcome’ een
oproep: opdat we nooit zouden vergeten. In het
licht van de actualiteit: een wake-upcall.
20u15 I € 22 I CC Guldenberg I Tickets: CC Wevelgem 056 43 34 95, cultuurcentrum@wevelgem.be
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VR. 6 MEI

MUZIEK | LOKALE HELDEN

WO. 11 MEI

NATUUR | NATUURACADEMIE: INSECTENHUISJES
Je maakt voor iedereen een insectenhotel
voor thuis.
14u00 - 16u00 | € 4, kinderen van het 2de, 3de
en 4de lj| NEC De Rand, Rijksweg Gullegem | Inschrijvingen: www.stadlandschapleieschelde.
be/natuuracademie| Info: 056 23 40 17, johan.
vandenberghe@west-vlaanderen.be
WO. 11 MEI

Lokale bands spelen de pannen van het dak in
het centrum van Gullegem.
18u00 | gratis | Kerkstraat Gullegem | info: bat@
tengoudberge.be, www.facebook.com/bat
VR. 6 MEI

NATUUR | WERKDAG BERGELEN
Elke eerste vrijdag van de maand kan je meehelpen in de vrije natuur.
14u00 | gratis voor iedereen| NEC De Rand,
Rijksweg Gullegem | Info: Patrick Gheysens,
056 41 77 22, gheysens.foulon@skynet.be
VR. 6 MEI

MUZIEK | VERRASSINGSOPTREDEN
Kokopelli geeft een verrassingsoptreden met
onder andere: Remork & Karkaba (combinatie
van traditionele blazersfanfare met Marokkaanse Gnawa percussie en dans) en Gankpo
(Afrikaanse voodoo-grooves)
vanaf 9u30 | gratis | Kerkstraat Gullegem | info:
facebook/kokopelli
ZO. 8 – MA. 9 MEI

TOERISME | GRENSLEIE SMIKKELTOCHT

INFO | PRAATCAFÉ DEMENTIE
‘Hoe omgaan met mensen met dementie’.
Hein Vanhuyse (vz Alzheimerliga) neemt je
mee op reis naar het land van de driesprong:
het verhaal van dementie vanuit de persoon
zelf, de familie en de mantelzorger.
19u30 | gratis | OC De stekke Moorsele | Inschrijven:
056 41 22 51 of dementie@ocmwwevelgem.be
DO. 12 MEI

INFO | AED
Sinds enkele weken werd er in verschillende
openbare ruimten in de gemeente een defibrillator geïnstalleerd. Het AED toestel geeft
gesproken instructies aan de hulpverlener en is
eenvoudig te bedienen. In samenwerking met
Het Rode Kruis kan je naar enkele vormingen.
14u00 - 15u00 of 19u00 - 21u00 | gratis | LDC
Elckerlyc | Inschrijven: 056 43 55 00 of ldc.elckerlyc@ocmwwevelgem.be
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ZA. 14 MEI

CONCERT | JEUX D’ENFANTS
Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Gullegem nodigt je uit op hun Lenteconcert: Jeux
d’enfants. Tijdens het concert wordt er een
blik geworpen op de kindertijd doorheen de
950 jaar Gullegem. Harmonieorkest o.l.v. Lut
Van Duffel, trommelkorps o.l.v. Hans Dewachtere, zang door Elise Deryckere.
19u30 | € 10, -12 jaar gratis | OC de Cerf
Gullegem | kaarten & info: 0475 52 80 88 of
ceciliagullegem@telenet.be
DI. 17 MEI

SPORTELEN | KUBB VOOR 50+
Een oud Vikingspel, best te omschrijven als
een combinatie tussen petanque en bowling.
Kubb is een sfeervol spel voor de hele familie.
14u00 (aanmelden vanaf 13u30) | € 2 | Sporthal
de Vlaschaard in Wevelgem | inschrijven voor
13 mei: Sportdienst Wevelgem, 056 43 35 60,
sportdienst@wevelgem.be, www.wevelgem.
be/sport
WO. 18 MEI

INFO | VAN (SLAAP)PILLEN KAN JE VALLEN

DO. 12 MEI

SPORTELEN | PROVINCIALE SENIORENSPORTDAG
Kom je uitleven op de sportdag voor 50+.
Een leuke variatie aan sporten met wandelen,
dans, sportcarrousel, yoga en wandelvoetbal.
13u45 - 21u30 (ontvangst met koffie om 13u00)
€ 6 (€ 14 met maaltijd) | Sportcentrum Ruiselede | inschrijven via Sportdienst Wevelgem,
056 43 35 60, sportdienst@wevelgem.be, www.
wevelgem.be/sport
VR. 13 MEI

Zo. 8 mei: Volw.: € 26, kids: € 16 | Ma. 9 mei:
Volw.: € 26, kids: € 16 | Startplaats: Geluwebroekhoeve Geluwe | Inschrijven: Gemeenteloket, Vanackerestraat 12, 056 43 34 00

voor leden) | Overheulestraat-Maailstraat Moorsele |info: www.bloggen.be/7mijl_stappers

ACTIEF | 11DE SINKSENTOCHT VAN DE 7
MIJL-STAPPERS
4 - 8 - 14 - 22 km. Vrije start tussen 7u00 tot
15u00 aan feesttent De Barakken, kruispunt
Overheulestraat – Maalstraat in Moorsele.
start tussen 7u00 – 15u00 | 1,50 euro (1,10 euro

Eén op de drie 65-plussers in Vlaanderen valt
minstens één keer per jaar. Zo’n valpartij kan
ernstige gevolgen hebben zoals verstuikingen,
snijwonden of een breuk. Vaak zijn geneesmiddelen de boosdoeners. Apr. Inge Huysentruyt,
algemeen directeur van de West-Vlaamse apothekersvereniging geeft uitleg.
14u00 tot 16u00 | gratis | LDC Het Knooppunt 056
43 20 80 of hetknooppunt@ocmwwevelgem.be

WO. 18 MEI

ACTIEF | AVONDWANDELINGEN
Gezinsbond Moorsele organiseert 4 avondwandelingen van ongeveer 8 km lang. Vier
woensdagavonden na elkaar vanaf woensdag
18 mei. Afspraak aan de kerk in Moorsele.
19u30 | gratis | Kerk Moorsele |Info: 056 40 14
63 of via desplancke.ide@telenet.be of www.
gezinsbondmoorsele.be
DO. 19 MEI

LEZING | BOTERHAMMEN IN DE BIB:
LEVENSLANG HERINGELD
Publicist Johan Vergote schreef drie boeken
over de West-Vlaamse streektalen. In een pittige en bijwijlen hilarische lezing vertelt hij op
geestige wijze over de curiositeiten van onze
echte moedertaal. Breng je boterhammetjes
mee, de bib zorgt voor koffie en soep.
12u00 - 13u15 | € 3 (10 UiTPASpunten=gratis )
|Bib in het park | inschrijven voor 17 mei,12u00:
056 43 35 40 of bibliotheek@wevelgem.be

WO. 25 MEI

BEURS | GEEF- EN DEELMARKT
Een ruilbeurs van boeken, crearestjes, …
8u00 - 12u00 | gratis | Guldenberplein Wevelgem | info: kvlvwevelgem@outlook.be
WO. 25 MEI

ACTIEF | 6DE LENTETOCHT VAN DE GULDENSPORENSTAPPERS
6 – 12 – 18 km. Vrije start tussen 7u00 en
15u00 aan sporthal De Vlashaard, Menenstraat
Wevelgem.
start tussen 7u00 – 15u00 | € 1,50 (€ 1,10 leden)
De Vlashaard Wevelgem | Info: www.facebook.
com/GuldenbergstappersWevelgem
DO. 26 MEI

MOBIEL | FIETS LABELEN

DO. 19 MEI

VOORDRACHT | ZIEKTEN EN PLAGEN IN DE
MOESTUIN
19u30 | gratis | OC De Stekke | Info: Tuinhier
Moorsele en Gezinsbond Moorsele 056 51 47 36
of www.gezinsbondmoorsele.be

9u00 - 11u30 | gratis | markt Moorsele

DO. 19 MEI EN DO. 26 MEI

ZA. 28 MEI

CREATIEF | HALSKETTING MAKEN
Een halsketting om mee te pronken, niet alleen omdat hij er fantastisch uitziet, maar ook
omdat je hem zelf hebt gemaakt. Bij inschrijving kan je zelf het model en kleur kiezen.
14u00 – 16u30 | € 15 (materiaal inbegrepen),
5 UiTPASpunten= € 3 korting | LDC Elckerlyc
Inschrijven: LDC Elckerlyc 056 43 55 10,
ldc.elckerlyc@ocmwwevelgem.be
DI. 24 MEI

CURSUS | MEDITEREN KAN JE LEREN
Via meditatie, visualisaties en positieve affirmaties (bekrachtigde zinnen) leer je om los te
laten wat je niet meer wil en leer je hoe onze
focus te leggen op wat je WEL wil in je leven.
Zoals geluk, liefde, gezondheid, succes, innerlijke rust, zelfvertrouwen… Geen voorkennis
of ervaring nodig.
19u00 - 20u00 | € 3 | LDC Elckerlyc: 056 43 55 10,
ldc.elckerlyc@ocmwwevelgem.be

BIB | DIGIDOKTER: SMARTWATCHES EN
ANDERE DRAAGBARE TECHNOLOGIE
Tijdens deze lezing krijg je de kans om zelf
eens te experimenteren met een smartwatch.
Ook andere draagbare technologie zoals activity trackers, smart cloting en smart glasses
wordt gepresenteerd. Na de lezing beantwoordt de digidokter allerhande pc-vragen.
10u00 - 12u00 | € 3 | Bib in het park | Inschrijven:
056 43 35 40 of bibliotheek@wevelgem.be
ZA. 28 – ZO. 29 MEI

EXPO | SYL VOUS PLAIT
SYL VOUS PLAIT is de eerste groepstentoonstelling van SYL Wevelgem. Op de tentoonstelling
kun je schilderijen, beelden, gravures, poëzie en
liedjes bekijken en beluisteren. SYL Wevelgem is
een groep kunstenaars, zangers en poëten die
een duidelijke link hebben met Wevelgem, die
samenwerken, info uitwisselen en exposeren.
za. van 14u00 -20u00 en zo. van 11u00-18u00

gratis | BATelier, Menenstraat 124, Wevelgem
info: www.facebook.com/SYLwevelgem
ZO. 29 MEI

BEZOEK | MILITAIRE EN BURGERLIJKE
BEGRAAFPLAATSEN
In het kader van de week van de begraafplaatsen bezoek je samen met een gids de militaire
en burgerlijke begraafplaats. Je vertrekt om
14u00 aan de militaire begraafplaats en daarna
ga je naar de burgerlijke begraafplaats.
14u00 | gratis | militaire begraafplaats Groenestraat, Menen | info: veronique.houzet@gmail.com
MA. 30 MEI

VOORDRACHT I ITALIE VAN A TOT Z
Wat bedoelt een Italiaan als hij roept ‘Aiuto’?
Waarom is 17 een ongeluksgetal in Italië en
niet 13? Wat betekenen de woorden ‘ecco’ en
‘prego’? Aan de hand van het alfabet laat Chris
Loosvelt je kennismaken met enkele typische
Italiaanse gewoonten en gebruiken. Aan de T
van Tiramisu is er koffiepauze en kan je genieten van dit heerlijk Italiaans dessert.
14u00 – 16u00 I € 3 (koffie en Italiaans dessert inbegrepen) I LDC Het Knooppunt I inschrijven: 056
43 20 80, hetknooppunt@ocmwwevelgem.be
DI 31 MEI

ONTMOETING | ZOMERS ONTBIJT MET
WANDELING

Je kan genieten van ontbijtkoeken, verse fruitsalade, eieren met spek, glaasje cava, vers fruitsap, zoet en hartig beleg,… Na dit gezellig ontbijt
maak je samen een kleine wandeling in Wevelgem. Wens je enkel deel te nemen aan het ontbijt, of enkel aan de wandeling, geen probleem.
De wandeling is voorzien rond 10u00 en is gratis.
8u30 | € 8 | inschrijven voor 23 mei: LDC Elckerlyc
056 43 55 10, ldc.elckerlyc@ocmwwevelgem.be
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JUNI
WO. 1 JUNI

BEZOEK | BEDRIJFSBEZOEK KAASMAKERIJ
FLANDRIEN
13u35 | € 10 | vertrek aan de kerk van Moorsele
Inschrijven voor 23 mei bij Monique Demeyer 056
51 47 36 of via monique.demeyer@telenet.be
WO. 1 JUNI

LEZING | AUTEUR JAN VANTOORTELBOOM
Op uitnodiging van de Leesclub spreekt auteur Jan Vantoortelboom 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. In een beklemmend verhaal komen
de grote thema’s (schuld, rechtvaardigheid,
liefde) aan bod.
19u30 | gratis | Bib in het park | info 056 43 35 40
of bibliotheek@wevelgem.be
WO. 1 JUNI

UITSTAP | DAGJE UIT IN MOORSELE
Historische wandeling met gids doorheen
Moorsele. Over de middag aperitief met hapjes en reuze- barbecue. In de namiddag optreden van de 3 G’s met dansgelegenheid.
9u30 – 17u00 | € 30 | OC De Stekke | Inschrijven:
cel welzijn 056 43 35 27, welzijn@wevelgem.be
VR. 3 JUNI

NATUUR | WERKDAG BERGELEN

MA. 6 JUNI

BIB | SLOW READING
Maak je nooit tijd om te lezen? Zoek je een
inspirerende omgeving om je te verdiepen in
een boek? Wissel je graag leeservaringen uit?
Dan is slow reading iets voor jou. Na sluitingstijd van de bib kun je je in een knus leeshoekje
onderdompelen in een boek.
19u30 | gratis | Bib in het park | Info: 056 43 35
40 of bibliotheek@wevelgem.be
DI. 7 JUNI

INFO | GEHOORPROBLEMEN
Hoe komt het dat een gesprek volgen steeds
moeilijker gaat, zeker in een drukke omgeving? Dat je de televisie alsmaar luider moet
zetten? Veel mensen worden geconfronteerd
met gehoorproblemen. Wat zijn de oorzaken
hiervan, en vooral: welke oplossingen bestaan
er? Tijdens deze infonamiddag krijg je antwoorden op al deze vragen.
14u30 | gratis | LDC Elckerlyc| Inschrijven: LDC
Elckerlyc 056 43 55 10, ldc.elckerlyc@ocmwwevelgem.be
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

VR. 17 JUNI – ZA. 2 JULI

BIB | BOEKENVERKOOP
De bibliotheek werkt elke dag aan de samenstelling van een actuele collectie. De nieuwste materialen worden zorgvuldig geselecteerd. 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.
Gratis | 1 euro per stuk| Bib in het park | info
056 433 540 of bibliotheek@wevelgem.be
VR. 17 JUNI

MOBIEL | FIETS LABELEN
9u00 – 11u30 | gratis | markt Gullegem
ZO. 18 JUNI

ONTMOETING | WEGGEEFPLEIN
Het idee van een geefplein is eenvoudig: geven en nemen. Iedereen kan bruikbare spullen
naar het plein brengen zoals speelgoed, kleine
meubeltjes, huishoudspullen, elektro, boeken,
cd’s, … En iedereen kan spullen mee naar huis
nemen.
14u00 – 17u00 | gratis | lagere school De Gulleboom | info: beweging.netgullegem@gmail.
com of via Agna Mollefait, 0474 86 1157
ZO. 26 JUNI

ACTIEF | GULLEGAMES

WO. 15 JUNI

Elke eerste vrijdag van de maand kan je meehelpen in de vrije natuur.
14u00 | gratis | NEC De Rand, Rijksweg Gullegem | Info: Patrick Gheysens, 056 41 77 22,
gheysens.foulon@skynet.be
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INFO | MOBILITEIT
Het openbaar vervoer nemen is niet altijd even
gemakkelijk. Tijdens deze infonamiddag kom
je meer te weten over het openbaar vervoer,
werking van de automaten van de vervoersmaatschappijen. Maar ook handige tips en
weetjes over de voordeligste tarieven, hoe
groepsreizen boeken,.. komen aan bod.
14u00 | € 3 | LDC Elckerlyc| inschrijven voor 13
juni: LDC Elckerlyc 056 43 55 10, ldc.elckerlyc@
ocmwwevelgem.be

Een avontuurlijke dag voor het hele gezin.
Kom sporten en activiteiten van vroeger tot nu
ontdekken. Leer karabijnschieten, ontdek het
blote-voetenpad, test je durf op de deathride
of kom een partijtje bumberball spelen.
Kinderen tot 12 jaar kunnen ook deelnemen
aan de Thor kids run. Een loopwedstrijd waarbij niet de afstand van tel is, wel het trotseren
van de obstakels.
10u00 – 17u00 | gratis | Centrum Gullegem
info: jeugddienst en sportdienst Wevelgem

JULI
VR. 1 JULI

ONTMOETING | PAR8
’The last par8’ start op het marktplein in Gullegem. In een gezellige, muzikale sfeer komen
de verschillende groepen aan met hun ‘musicmachine’. Hier ontmoeten ook de oudere
generaties elkaar, terwijl plaatselijk talent een
entertainmentfunctie verzorgt. Na een optreden op het markplein (in het teken van 950
jaar Gullegem) start de karavaan doorheen
Gullegem.
19u00 | Marktplein Gullegem
ZA. 2 JULI

SPORT | GULLEGEM LOOPT
Recreatieve loop in de omgeving van de Gulden Bank.
Contact: info@gullegemloopt.be

Dewulf en Jan Jaap Van der Wal. Voor de comedyshows is de toegang betalend. Op zondag
familiale ambiance met gratis Supervliegdorp.
Ook met EK-finale op groot scherm.
Vanaf 18u45 op za. , vanaf 15u op zo. I € 2 per
comedyoptreden I OC De Stekke I Tickets: CC
Wevelgem 056 43 34 95, cultuurcentrum@wevelgem.be
ZA. 16 JULI

TOERISME | BOOTTOCHT
Franse Nocturne
19u00 | € 45 volw., € 35 kids |start in Menen |
Inschrijven kan bij Toerisme, Vanackerestraat
12, 056 43 35 25
ZO. 17 JULI

TOERISME | BOOTTOCHT

ZA. 23 - ZO.24 JULI

SPORT | TORNOOI FC GULLEGEM
Een voetbaltornooi voor ploegen uit 3de en
4de nationale uit West-Vlaanderen. Met muziek op zaterdag, bbq op zondag.
Poezelhoek Gullegem | info: fcgullegem@
telenet.be
ZO. 31 JULI

TOERISME | BOOTTOCHT
Boottocht Zoete Zonde vanuit Wevelgem met
varkentje aan ’t spit en een zoete hapjeswandeling in Machelen (met bus terug).
9u30 | € 45 volw. - € 35 kids - € 5 wandeling
Wevelgem | Inschrijven: Gemeenteloket Vanackerestraat 12, 056 43 34 00
AUGUSTUS
WO. 3 AUGUSTUS

CHECKTA | ZWEMMEN + KOEZIO

ZO. 3 JULI

TOERISME | LEIE LEKKER ZOETE TOCHT
start in Moorsele OC De Stekke | Inschrijfdag:
zaterdag 4 juni van 9u tot 12u | info: toerisme@wevelgem.be
WO. 6 JULI

CHECKTA | WALIBI
Trotseer jij de cobra, de vampire en de weerwolf? Bij alle Checkta- activiteiten is er gratis
busvervoer (heen en terug) vanuit Gullegem
en Moorsele naar Wevelgem. De pendelbus en
het busvervoer naar de activiteiten is inbegrepen in de prijs.
8u30 – 18u30 | € 21 (5 UiTPASpunten= € 2 korting) | Inschrijven (vanaf 1/06) via de webshop
of via 056 43 35 50
9-10 JULI

FESTIVAL I KLEIN TOKYO

Gratis muziekoptredens en comedy van Jeron

Kindvriendelijke boottocht naar Deinze met
workshop aperitiefhapjes maken.
9u30 | (€ 30 volw. - € 20 kids | Wevelgem (met
bus terug) | Inschrijven: Gemeenteloket Vanackerestraat 12, 056 43 34 00
WO. 20 JULI

CHECKTA | KITEN + SUNPARKS
Zeg nooit zomaar vlieger tegen een kite! Leer
van een professional de woeste zeewind temmen. In de namiddag zoek je tropische oorden
op. Kom genieten van de verschillende glijbanen, wildwaterbanen en jacuzzi’s van Sunparks Oostduinkerke. Bij alle Checkta- activiteiten is er gratis busvervoer (heen en terug)
vanuit Gullegem en Moorsele naar Wevelgem.
De pendelbus en het busvervoer naar de activiteiten is inbegrepen in de prijs.
9u30 – 17u30 | € 20 (5 UiTPASpunten= € 2
korting) | Inschrijven (vanaf 1/06) via de webshop van de gemeente Wevelgem of via 056
43 35 50

Na een verkwikkende zwempartij duik je 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?
Bij alle Checkta- activiteiten is er gratis busvervoer (heen en terug) vanuit Gullegem en
Moorsele naar Wevelgem. De pendelbus en
het busvervoer naar de activiteiten is inbegrepen in de prijs.
9u30 – 17u30 | € 21 (5 UiTPASpunten= € 2 korting) | Inschrijven (vanaf 1/06) via de webshop
of via 056 43 35 50
DO. 25 AUGUSTUS

ONTMOETING | FEESTNAMIDDAG
Feestnamiddag in Moorsele met optreden van
Marc Coffyn. 11u30 | OC De Stekke | Info: MO2,
OKRA, Ziekenzorg en S-Plus Moorsele.
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GULLEGEM
950

© Tom Linster

Groetjes uit Bergelen
De voorbije jaren groeide de Gullegemse Bergelenput uit tot een gewaardeerd natuurgebied en recreatiedomein. De aanplantingen van de
vorige jaren kwamen tot volle wasdom en er waren kleine uitbreidingen en aanpassingen waardoor de aantrekkingskracht van het provinciedomein steeds groter wordt. Ook de werkgroep Gullegem 950 focust op het bijzondere landschap en natuurschoon van het domein.
Foto’s van de natuur

Tegelijk zal hij tips en tricks meegeven die je als leek ook helpen om goeie

De Gullegemse fotograaf Tom Linster is zowat de ‘huisfotograaf’ van

natuur- of landschapsfoto’s te maken. Iedereen is van harte welkom: ge-

Bergelen. Als gedreven natuurfotograaf reisde hij van Australië tot in het

oefende, beginnende fotograaf of geïnteresseerde natuur- en vogellief-

noorden van Canada om onze natuurlijke wereld vast te leggen op foto.

hebber. Je kan je eigen fototoestel meebrengen, maar het is niet verplicht.

In eigen streek vindt hij inspiratie dichtbij huis in de prachtige natuur van
Bergelen. Tom gaat altijd op zoek naar de pure schoonheid. Een mooie

Ontmoetingen met Tom Linster in het domein Bergelen

foto maken is voor hem niet in de eerste plaats een technische aangele-

21 mei: 08u00 tot 10u00 | 11 juni: 05u00 tot 07u00 | 30 juli: 20u00 tot 22u00

genheid. Het is wachten en zoeken op het juiste moment en het mooie

13 augustus: 06u00 tot 08u00 | Deelname is gratis, graag inschrijven

verhaal om de foto te maken.

vooraf (g950@wevelgem.be of 056 43 39 22).

Ontmoetingen

Haal je flyer in de bibliotheek of cultuurcentrum of hou de website (www.

Tom vertelt graag over zijn liefde voor de natuur en passie voor fotogra-

wevelgem.be/g950) in de gaten voor de precieze locaties.

fie. Deze zomer nodigt hij iedereen uit om kennis te maken met zijn werk.
Op vier verschillende momenten krijg je de kans om hem te ontmoeten

In juli en augustus is er in de Bib in het park een tentoonstelling met

in het domein Bergelen. Aan de hand van een foto die hij een jaar eerder

Bergelen-foto’s van Tom Linster. Wil je meer foto's van Tom zien, bezoek

op dezelfde plaats maakte, zal Tom vertellen hoe hij de natuur benadert.

dan www.tomlinster.be.
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Kokopelli
10 jaar Kokopelli: steeds beter, nog steeds even gezellig! De muziek
van Kokopelli klinkt misschien niet meteen bekend in de oren. De
duizenden bezoekers van de voorbije 9 edities bewijzen het: eenmaal je proeft van Kokopelli, kom je terug! Op Kokopelli ontdek je

GULLEGEM
950

Zorgzaam
Gullegem

nieuwe muziek, smaken en mensen.
Voor de 10de editie staan heel wat wereldtoppers op het programma:
Mr. Vegas, Chico Trujillo, Sergent Garcia, Orchestre International du Vetex, Gloria Boateng, Afriquoi, Kamal Kharmach.
Praktisch
20, 21 en 22 mei | Goet te Wynckele, Gullegem (Peperstraat) | Kokopelli is trotse drager van het Intro OK label voor toegankelijke events.
www.kokopelli.be

Naast de vele feesten en evenementen die worden georganiseerd
rond Gullegem 950 willen Het Gulle Heem, het OCMW en het ge-

Op zondag 22 mei betalen Wevelgemnaars maar 6 euro aan de deur op

meentebestuur deelgemeente Gullegem ook als ‘zorgzame samen-

vertoon van de kortingsbon, op de flyer voor Oxfam Fair Trade Dag. Je

leving’ in de kijker zetten. Een ‘zorgzaam Gullegem’ waar niet alleen

vindt de flyer in je brievenbus (begin mei) of je kan hem afhalen in de

de overheid en professionele organisaties voor de mensen zorgen,

Oxfam Wereldwinkel in Gullegem (Peperstraat).

maar waar ook veel individuele mensen elkaar spontaan bijstaan.
Workshops voor jong & oud
Vele mensen nemen uit eigen

bliotheek en Het Gulle Heem zul-

Tijdens het festival maak je kennis met tal van culturen. Je kan ‘jam-

beweging, onbevangen en vrij-

len staan of verzameld worden

men’ op exotische instrumenten. Kinderen & jongeren werken mee aan

willig het initiatief om een andere

via thuisverpleegsters en famili-

de festivalkrant, maken muziek op z’n Indisch of ontwerpen een piñata.

persoon bij te staan in kleine of

aal helpers.

Alle workshops zijn gratis voor de festivalbezoekers!

grote dingen die die persoon niet
(meer) zelf kan doen.

Daarnaast worden alle verenigingen
in Gullegem persoonlijk uitgeno-

Deze partners willen dat wie ge-

digd een engagementsverklaring te

nereus, ongevraagd en vrijwillig

ondertekenen. Verenigingen kun-

iemand bijstaat, heel duidelijk er-

nen voorbeelden geven over hoe ze

vaart dat dit gewaardeerd wordt

hun werking zodanig organiseren

in de gemeente. Deze groothar-

zodat mensen die normaal ‘uit de

tige helpers en de verenigingen

boot zouden vallen’ toch lid kunnen

die ervoor zorgen dat iemand

zijn of blijven.

die anders uit de boot zou vallen, toch verder kan deelnemen

Later dit jaar krijgt elke Gullegem-

aan het verenigingsleven, worden

naar een boekje in de bus met

daarom in de bloemetjes gezet.

vele mooie citaten en voorbeelden van deze ‘helpende handen’.

Wat kan je doen?

Tijdens de dankweek dit najaar

Eerst en vooral krijg je als Gull-

zullen deze genereuze helpers in

gemnaar ‘helpende handjes’ in

de bloemetjes gezet worden in

je brievenbus. Op deze helpende

naam van de gemeente en vooral

handjes kan diegene die wordt

in naam van wie wordt geholpen.

geholpen een bedankingsboodschap noteren voor wie hem

Wie graag zijn steentje bijdraagt

helpt. Deze helpende handjes

in dit project of vragen heeft, kan

kunnen

gedeponeerd

Het Gulle Heem contacteren op

worden in de ‘zorgzame bussen’

tel. 056 43 20 80 of zorgzaam@

die in het gemeentehuis, de bi-

gullegem950.be

nadien
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Vacature
Stafmedewerker bibliotheek | voltijds, niveau B1-B3 (m/v), contractueel onbepaalde duur
Functie-inhoud
• De toegewezen afdelingen coördineren
• Instaan voor het dagelijks beheer
• Instaan voor beheer van ICT en bibliotheektoepassingen
• Instaan voor een professioneel collectiebeleid
• Meewerken aan en stimuleren van de actieve vraaggerichte werking
van de bibliotheek.
Verloning
Een brutomaandwedde van 2 318,78 euro, een interessante verlofregeling, extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering
en fietsvergoeding), terugbetaling vervoersonkosten openbaar vervoer.
Selectieprocedure
Een schriftelijke en mondelinge proef. De schriftelijke proef vindt plaats

Gemeenteraad

op zaterdag 4 juni 2016.
Uiterste inschrijvingsdatum
11 mei 2016.

Wandelpaden groenzones herstelling 2016

Meer info

Jaarlijks worden er onderhoudswerken uitgevoerd aan verschillende

Alle verdere inlichtingen over deze functie en de selectieprocedure:

wandelpaden in de gemeente. Dit jaar worden volgende wandelpaden

www.wevelgem.be/vacatures-gemeente, Chris Vanderbeke, 056 43 34

nog aangepakt:

30, chris.vanderbeke@wevelgem.be

• In de groenzone in de Parkstraat wordt de betonverharding van de
wandelpaden vernieuwd.
• De verharding van de wandelpaden aan de Moerstraat wordt vervangen door betonverharding.
• Het wandelpad krijgt een nieuwe betegeling tussen Kwadries en De
Westakker.
De opdracht wordt geraamd op 24 684 euro inclusief BTW.
Sporthal De Schelp: aanpassing basketbalinstallaties
Sinds het begin van het sportseizoen 2015-2016 wordt er in sporthal
De Schelp vooral nog basketbal gespeeld. Om op een vlotte en correcte manier – conform de regels van de Vlaamse Basketliga – matchen
te kunnen organiseren, zijn er aanpassingen nodig aan de twee kleine
basketbalvelden die in de breedte liggen. Deze velden worden vergroot
en geherpositioneerd. Deze aanpassingen hebben als gevolg dat ook
de basketbaldoelen opnieuw juist moeten opgehangen worden.
Door deze aanpassingen zullen twee matchen tegelijkertijd kunnen
plaatsvinden in één zaal. De beschikbare ruimte zal efficiënter gebruikt
worden. Deze realisatie gebeurt na overleg met de betrokken clubs.
De opdracht wordt geraamd op 35 000 euro inclusief BTW.
Je kan de volledige gemeenteraad ook online beluisteren via:
www.wevelgem.be/verslaggemeenteraad.
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Kijk! Ik fiets!
Wil je graag zelf je kapoen begeleiden zodat je trots kan meekijken
hoe hij/zij leert fietsen? Dan is dit echt iets voor jou! Elk kind dat
met steunwieltjes kan rijden is van harte welkom. Wees er snel bij
want er kunnen maar 20 kindjes inschrijven per sessie.
Een ervaren monitor zorgt voor leuke oefeningen. Ieder kind brengt zijn
eigen fiets (zonder steunwieltjes) en een volwassen begeleider mee. Na
de sessie krijgen alle kindjes een ‘Kijk! Ik fiets!’-diploma.
Praktisch
Zaterdag 4 juni: 9u00 – 12u00 | De Vlaschaard | € 10
Zaterdag 18 juni: 13u30 – 16u30 | Sporthal Moorsele | € 10
Zaterdag 9 juli: 9u00 – 12u00 | Sporthal Gullegem | € 10

Inschrijven:
webshop.wevelgem.be, sportdienst, Vanackerstraat 16,
Wevelgem, 056 43 35 60, sportdienst@wevelgem.be

Snowtube
G-sport

Bij snowtuben of bandenglijden glij je liggend of zittend van een helling met echte sneeuw. Dolle sneeuwpret voor mensen met een beperking. Zowel jongeren als volwassenen zijn welkom.
Er zijn 4 sessies van 1 uur gepland van 10u00 tot 16u00. Eén sessie kost
5 euro. Een eigen begeleider mag gratis mee op de piste. Breng aangepaste warme kledij, dikke kousen en handschoenen (verplicht) mee.
Praktisch
Zaterdag 28 mei | Ice Mountain Komen | inschrijven via Sportdienst, Vanackerestraat 16, Wevelgem, 056 43 35 60 of sportdienst@wevelgem.be

Sportfeest
G-sport
Dolle pret voor zowel jongeren als volwassenen met een beperking
onder begeleiding van gediplomeerde lesgevers. Je kan er vb. pannavoetbal, karate, atletiek, G-gym bumball en estafettespelen uitoefenen
of uitproberen.
Praktisch
11 juni 2016 | 14u00 tot 17u00 | € 2 pp | sportcentrum De Pionier, Gosserieslaan 6, Wervik | inschrijven: jozef.noppe@wevelgem.be, 056 43 35 63
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Je huid in supervorm
Een gezonde huid moet goed verzorgd worden. Door er bewust aandacht aan te
geven, kan je je huid langer soepel, glad, zacht en fris houden.
In deze workshop krijg je tips om je huid goed te verzorgen met natuurlijke middelen. Je krijgt uitleg over kruiden, oliën, honing of klei.
Je maakt enkele eenvoudige oliën of zalfjes die goed werken bij een droge, schilferende huid, bij brandwonden, bij zonnebrand, bij schaaf- of snijwonden. En wat
denk je van anti-rimpelzalf? Uiteraard probeer je ter plekke ook één en ander uit.
Praktisch
Dinsdag 24 mei, 14u00 – 16u30

| Buurthuis Wallaysplein, Wallaysplein 3,

Wevelgem | € 12 + € 5 ingrediënten |

webshop.wevelgem.be, cultuurcentrum@

wevelgem.be of tel. 056 43 34 95

De Tuin in mei
Een tuin kan prachtig zijn. Om naar te kijken én om in te werken of omgekeerd.
Tuinhier is één van de Moorseelse verenigingen die tuinieren promoot.
In samenwerking met MO2 – zuurstof voor Moorsele, geeft Tuinhier op donderdag
26 mei een boel praktische tips om je tuin er mooi te laten uitzien de komende
zomer. Welke planten zijn interessant, wat doe je best wanneer en waar blijf je best
af? Je krijgt er ook een antwoord op al je vragen.
En je blijft niet binnen. De tuin van Sint Jozef verbergt enkele mooie plekjes. Je
krijgt de tijd voor een wandeling, om een frisse neus te halen en te genieten van
deze mooie tuin.
Praktisch
Donderdag 26 mei om 14u00 | leskeuken OC de Stekke | € 2 | Inschrijven: Henk
Vandenbroucke op 0470 93 67 67 of mail naar MO2@moorsele.be

Steun voor TasToe
Op donderdag 10 maart laatstleden werd voor een zo goed als volledig gevulde zaal in CC Guldenberg een zeer geslaagde infoavond gegeven over de
vluchtelingen in Wevelgem. Nadat Vluchtelingenwerk Vlaanderen het jargon
en de procedures verduidelijkte werd vanuit OCMW Wevelgem de situatie ter
plaatse toegelicht. Een panel met ervaringsdeskundigen beantwoordde de
vragen uit het publiek.
Omdat de organisatoren er zich van bewust zijn dat niet alleen de vluchtelingen steun kunnen gebruiken, hebben zij besloten de opbrengsten (€ 855.46)
integraal te schenken aan vzw TasToe. Dit is een organisatie die éénmaal per
maand door bedeling van voedselpakketten de noden van mensen in armoede
in de gemeente probeert te verlichten.
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Gemeente ondersteunt het Zuiden
Een gemeente staat niet geïsoleerd in de wereld. Net zoals vele andere organisaties ondervindt een lokaal bestuur gevolgen van processen en
ontwikkelingen dichtbij of veraf: internationale handel, reizen, muziek, luchtvervuiling en klimaatopwarming,… : dit stopt niet aan grenzen.
De gevolgen van de globalisering hebben zeker een invloed op lokale besturen: ze worden geconfronteerd met een aantal problemen, maar
krijgen ook kansen.
Omdat een gemeentebestuur in verhouding tot andere besturen het

Daarnaast wil Wevelgem ook jongeren tussen 18 en 30 jaar aanmoedi-

dichtst bij de bevolking staat, heeft het een zeer belangrijke signaal- en

gen om naar een ontwikkelingsland te trekken voor een inleefreis als

voorbeeldfunctie. Daarom wil Wevelgem meer gaan inzetten op sensi-

belangrijke stap in hun ontwikkeling tot wereldburger. Bovendien bren-

bilisering en draagvlakversterking rond Noord-Zuid Dialoog en eerlijke

gen jongeren die zulke reizen maken vaak interessante info mee over

handel. Ook initiatieven in het Zuiden (opgericht en/of ondersteund

de leef- en werkomstandigheden van de bevolking in die streek. De

door Wevelgemnaars) wil de gemeente blijven ondersteunen.

gemeente wil via subsidietoekenning voor een informerende activiteit
over het project in het Zuiden en/of voor het project ter plaatse, zulke

Noordwerking, informeren en sensibiliseren, is belangrijk. Want op die

inleefreizen stimuleren.

manier wordt de kennis over en de solidariteit met het Zuiden vergroot.
Draagvlakversterking kan op die manier de openheid naar en de ver-

Bij rampen kan het college van burgemeester en schepenen een subsi-

draagzaamheid voor andere culturen vergroten. Zo kan de gemeente

die voor noodhulp toekennen.

een bijdrage leveren aan het verminderen van armoede wereldwijd, het
stimuleren van internationale solidariteit en het bevorderen van duur-

Wevelgem voorziet voor dit alles jaarlijks financiële middelen op de be-

zame ontwikkeling.

groting. Want elke inwoner moet op middellange termijn weten dat het
bestuur en heel wat mede-inwoners de ontwikkelingslanden een warm

Daarom is er sinds kort een reglementair kader voor Noordsubsidies

hart toedragen.

voor organisaties of individuen die in de gemeente educatieve en sensibiliserende activiteiten organiseren rond een Noord-Zuid thema.

Meer info
Het reglement en aanvraagformulieren vind je op www.wevelgem.be/

De gemeente wil ook de Zuidwerking stimuleren. Hierbij worden pro-

subsidieaanvraagnoordzuid of contacteer Nele Heytens, 056 43 34 16,

jecten in zuiderse landen gesteund. Zulke initiatieven zorgen ervoor

nele.heytens@wevelgem.be.

dat, in overleg en samen met de lokale bevolking, de mensen in het
Zuiden effectief geholpen worden.
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Belastingsaangifte
Je belastingaangifte invullen wordt er helaas niet makkelijker op. Ook dit jaar
zijn er weer diverse nieuwe rubrieken om in te vullen.
De federale overheidsdienst organiseert in samenwerking met het gemeentebestuur zitdagen waarop je hulp kan krijgen om je aangifteformulier in te vullen.
Ambtenaren van de FOD financiën geven informatie of vullen samen met jou de
aangifte in.
De zitdagen vinden plaats in de Bib in het park (Vanackerestraat 20) op
17, 24 en 31 mei en 2 juni van 9u00 tot 15u00.
Ook in LDC Het Knooppunt, Gulleheemlaan 20, 8560 Gullegem is er op 26 mei
van 09u00 tot 15u00 een zitdag.
De deuren van de bib zijn die dagen open vanaf 8u30. Je kan best je identiteitskaart, loonfiches, attesten voor belastingvermindering, het aanslagbiljet van vorig
jaar en dat van de onroerende voorheffing meebrengen.
Deze dienstverlening is gratis.
Wie dat wil, kan ook terecht in de belastingdienst van Kortrijk (Hoveniersstraat 31),
elke werkdag van 9u00 tot 15u00.

Fotovoorschriften
paspoorten en eID
De zomer komt dichterbij en dus beginnen velen een reis te plannen. Misschien
heb je een nieuwe eID of paspoort nodig om naar je vakantiebestemming te
kunnen vertrekken.
De foto die je nodig hebt voor deze documenten moet aan bepaalde voorwaarden
voldoen:
• recente en vooral gelijkende foto (maximum 6 maanden oud)
• neutrale gelaatsuitdrukking. Je mag niet meer glimlachen.
• recht in de lens kijken
• gezicht volledig vrij
• ogen goed zichtbaar (geen reflecties in bril, donkere glazen, …)
Deze voorwaarden worden opgelegd door de internationale luchtvaartorganisatie
(ICAO) en zorgen ervoor dat de foto automatisch gescand en vergeleken kan worden met de drager van het identiteitsdocument.
Meer informatie
diplomatie.belgium.be
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Infomoment plannen IKEA

1 mei: dat is genieten

IKEA heeft concrete interesse om te investeren in Wevelgem, meer

Steps Shopping Day

bepaald in het gebied Ter Biest. Het is van groot belang dat de inwo-

9u00 – 18u00 Parking Klooster, Deken Jonkheerestraat

ners zich voldoende kunnen informeren over deze concrete plannen.
Daarom heeft de gemeente, in samenwerking met IKEA, op dinsdag

Tuin- en hobbysalon

19 april 2016 een infomoment georganiseerd.

9u00 – 18u00 Porseleinhallen, Cultuurpad 1

Meer dan 300 inwoners zijn komen luisteren en hebben vragen kun-

Bloemenmarkt

nen stellen. Kon je er niet bij zijn of wil je graag nog eens alle in-

8u00 – 18u00 Sint-Pauluscollege, Deken Jonkheerestraat

formatie bekijken? Op www.wevelgem.be/infomoment-ikea kan je
alle presentaties herbekijken.

Kampioenschap KUBB
9u00 – 18u00 Sint-Pauluscollege, Deken Jonkheerestraat
Lunch NEOS Wevelgem
Inschrijven kan bij de NEOS bestuursleden, ‘de visscheure’ (Kapellestraat 98), 056 41 58 78 of 056 41 04 92 | 11u30 Zaal Leyedaele

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

Wielerseizoen

Bekendmaking openbare verpachting

Met Gent-Wevelgem werd het startschot gegeven van het wie-

Het OCMW Wevelgem wil 3 percelen landbouwgrond verpachten in

lerseizoen in de contreien. 23 april was er al de memorial Frans

Wevelgem-Moorsele, gelegen aan de grens met Rollegem-Kapelle.

Vanneste. Op 1 en 31 mei en 3 juni kan je naar koers gaan kijken

De percelen hebben geen rechtstreekse verbinding met de openba-

in Gullegem. Op 16 en 29 mei, 29 juli en 24 september zullen de

re weg. 4e afdeling, Kad. legger 1972, kad.nr. B1, B2 en B3, (Wulfdam,

coureurs het beste van zichzelf geven in Moorsele. Koers is feest,

hooiland) totale oppervlakte van de 3 percelen samen: 2ha71a90ca. De

maar zorgt onvermijdelijk ook voor wat verkeershinder.

verpachting gebeurt via een openbare aanbesteding. Per inschrijver
wordt slechts één geschreven aanbod voor alle loten samen toege-

Alle info daarover lees je op www.wevelgem.be/verkeershinder

staan. Het ondertekend aanbod moet uiterlijk op 20 mei 2016 aange-

of op facebook.

tekend in een gesloten omslag verstuurd zijn. De poststempel op de
omslag geldt als bewijs hiervan. De aanbiedingen worden op 25 mei
2016 om 10u00 in de raadzaal van het OCMW, Deken Jonckheerestraat
9 in Wevelgem in openbare zitting geopend en voorgelezen.
Interesse? Het inschrijvingsformulier, het lastenkohier en voorwaarden zijn te verkrijgen bij het OCMW Wevelgem, t.a.v. Katrien Kindt,
056 43 55 00, katrien.kindt@ocmwwevelgem.be
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Contacteer je gemeente
Gemeentebestuur
Vanackerestraat 16
8560 Wevelgem
056 43 34 00
@ gemeentebestuur@wevelgem.be
www.wevelgem.be
@deborahlosfeld Handig toch,

@leslieramboer #50K #KVKfietst

@Wevelgem8560 · #Wevelgem

die fietspomp van @mobielvzw

#gentwevelgem

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
@shaunycannoot_ #igwevelgem
#bergelen #huskysofinstagram 5d

@vintagelove_kd Nand. #littlewalk
#igwevelgem #park

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
@yves_8560 Kleine helpers @ amfibieën-

@karienleconte

overzet Ezelstraat - Normandiestraat

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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