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Jeugdfees-
ten Gullegem 
voor jong en 
minder jong
Jeugdfeesten is een 
driedaags festival 
voor jong en minder 
jong in centrum 
Gullegem geor-
ganiseerd door de 
Gullegemse jeugd-
verenigingen.
Vrijdag- en zater-
dagavond staan ge-
kend als top-feest-
avonden met lokale 
en bekende dj’s op 
de affiche. Zondag 
is een echte fami-
liedag. Iedereen 
kan deelnemen aan 
‘Ter land, ter zee 
of in de lucht’, iets 
drinken of gezellig 
bijpraten met oude 
en nieuwe vrienden. 
Editie 2017 vindt 
plaats op 15, 16 en 17 
september.

Meer info
www.wevelgem.be/

jeugdfeesten

colofon 
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER 
Marie De Clerck, schepen
Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem 
GSM 0475 49 65 53
marie.declerck@wevelgem.be 

REDACTIE EN LAY-OUT 
Cel Communicatie
communicatie@wevelgem.be 

CONCEPT 
Stapel magazinemakers

DRUKWERK 
Pattyn, www.drukkerij-pattyn.be

GEDRUKT OP FSC-PAPIER

>BEELD

JEUGDFEESTEN
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BELEID

kernen deelgemeente

Ruimtelijk 
uit-
voerings-
plannen 
In het centrum van Moorsele bevinden zich 
een 8-tal bijzondere plannen van aanleg. Dit 
zorgt voor een lappendeken van regels en 
leidt vaak tot onduidelijkheden. Vele regels 
zijn achterhaald of nodeloos streng. In de ge-
meenteraad van juli werd het RUP ‘Moorsele 
kern’ voorlopig vastgesteld. Dit RUP moet 
zorgen voor eenvoudige en soepele regels 
voor de hele kern. Woonzones, groenzones 
en zones voor gemeenschapsvoorzieningen 
worden afgebakend.  Nodeloos strenge of 
in de realiteit verouderde regels worden ge-
schrapt. 
Het openbaar onderzoek voor dit RUP 
Moorsele kern wordt georganiseerd van 
28/08 tot en met 27/10. Infosessies voor de 
bevolking vinden plaats in OC De Stekke op 
27/09 (14u00), 28/09 (19u00) en 2/10 (19u00). 
Inschrijven kan via sofie.vanneste@wevel-
gem.be.

Dienst MER van de Vlaamse overheid besliste 
dat voor dit RUP geen milieueffectenrapport 
nodig is. Meer info: www.mervlaanderen.be.  

Ook het ruimtelijk uitvoeringsplan voor 
Gullegem wordt opgestart. Het gemeente-
bestuur wil ook graag jouw wensen kennen. 
Heb je nu al specifieke vragen of opmerkin-
gen, neem dan contact op met Sofie Van 
Neste, sofie.vanneste@wevelgem.be of 056 
43 34 45.

groepsaankoop

zonne-
panelen 
Net als de voorbije 2 jaar doet Wevelgem 
mee met de West-Vlaamse groepsaankoop 
zonnepanelen, georganiseerd door het Oos-
tendse Autonoom Gemeentebedrijf EOS. 
Vorig jaar werden zo 91 Wevelgemse daken 
voorzien van PV-panelen. Dit blijft financieel 
en ecologisch een goede investering. 

Inschrijven kan van 1 september tot 3 oktober 
via www.wijkiezen.be, waar je ook alle info 
vindt. 

Nog vragen? 
Dienst milieu via milieubeleid@wevelgem.
be of 056 43 34 60.
 

>CIJFER
E403
Op de E403 wordt vanaf 6/09 
tot eind november gewerkt 
vanaf de tunnel in Wevelgem 
tot aan het verkeerscomplex 
Moorsele (rijrichting Brugge). 
Hierdoor zal in Wevelgem de 
oprit richting Brugge afge-
sloten zijn. Je zal ook niet van 
de E403 complex Moorsele 
naar de A19 richting Kortrijk 
kunnen rijden. Updates: 
www.wevelgem.be/

verkeershinder

> NIEUWS



Op zoek naar werk?

Vacature
deeltijds secretaris, 
toezichter conservatorium 
stad Kortrijk, bijafdeling 
Gullegem 
10 uur (= 20 uur tweewekelijks te presteren), 
(m/v), contractueel onbepaalde duur

Functie-inhoud
Je staat in voor de praktische organisatie van 
het deeltijds muziekonderwijs in bijafdeling 
Gullegem, voor de plaatselijke organisatie van 
audities en concerten, voor  het leerlingen-
toezicht en voor uitvoerende administratieve 
opdrachten. 

Verloning
Een brutomaandwedde van 497,25 euro.

Uiterste inschrijvingsdatum
20 september 2017

Selectieprocedure
Een schriftelijke en mondelinge proef

Meer info
Personeelsdienst: 056 43 34 30, 
personeelsdienst@wevelgem.be
www.wevelgem.be/vacatures-gemeente

   

op zoek naar nieuwe uitbater

cafetaria 
zwembad 
Het gemeentebestuur zoekt een uitbater 
voor de cafetaria van het zwembad Van-
ackerestraat tot einde uitbating november 
2021. Kandidaturen moeten ten laatste op 
18  september ingediend worden op het ge-
meentehuis of per aangetekend schrijven ter 
attentie van het college van burgemeester 
en schepenen, Vanackerestraat 16 in 8560 
Wevelgem.

Het lastenboek met alle voorwaarden kan 
je verkrijgen op het gemeentehuis (Kas-
teel) Vanackerestraat 16 in Wevelgem en 
de sportdienst of via mail: sportdienst@
wevelgem.be.

Meer info: 
www.wevelgem.be/cafetariazwembad

ENKELE 
PUNTEN
UIT DE 
GEMEENTE-
RAAD

Het gemeentebestuur heeft 
beslist om verlichting te 
plaatsen langs het jaagpad 
in Wevelgem vanaf de grens 
met Bissegem. Totale kost-
prijs inclusief btw: 78 569,83 
euro.

Voor de speelzone in de 
Gemeentelijke Hovingen 
wil de gemeente de ruimte 
multifunctioneel gebruiken. 
Door de verwevenheid van 
functies zal deze zone voor 
alle parkbezoekers aantrek-
kelijk zijn. Naast de spelprik-
kels en de beplanting is ook 
reliëf een belangrijk ont-
werpgegeven. Raming: 333 
027,66 euro (incl. btw).

Twee doelgroepwerknemers  
(via sociale economie) zullen 
boodschappen van burgers 
vanop de markt gratis thuis 
leveren vanaf dit najaar. Op 
die manier wil de gemeente 
de lokale economie stimule-
ren, inwoners aanmoedigen 
te voet of met de fiets te 
winkelen én lokaal bood-
schappen doen haalbaarder 
maken voor minder mobiele 
inwoners. De thuislevering 
zal op een ecologisch gebeu-
ren met (bak)fietsen. 

Volg de 
gemeenteraad 
op de voet

www.wevelgem.be/ 

gemeenteraad

>RAAD

5
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BEDANKT 
AAN DE 27 
MOOIMAKERS 

ZWERFVUIL
Aantal kilo’s zwerfvuil stijgt
In 2013 is dit initiatief gestart en ondertussen zijn ze 
met 27 vrijwilligers, wat relatief veel is tegenover an-
dere gemeentes. Het zijn mensen die al enkele jaren tot 
heel recent ingingen op de oproep om hun eigen straat, 
wijk, groenzone, wandeltraject,… regelmatig op te rui-
men. Ze krijgen daarvoor alle nodige materiaal van de 
gemeente: speciale zwerfvuilzakken, een afvalgrijper, 
handschoenen, een fluohesje,… Volle zakken kunnen 
gemeld worden en worden dan (zo vlot mogelijk) door 
de gemeentelijke diensten opgehaald. Elk doet dit op 
eigen tempo en volgens de tijd en mogelijkheden die 
hij/zij heeft. 

En deze inzet is erg welkom! Want zwerfvuil en sluik-
storten is iets waar we nog steeds elke dag mee gecon-
fronteerd worden. De voorbije jaren was dit goed voor 
tussen de 180 en 220 meldingen per jaar, dus zowat elke 
werkdag eentje. De meest zwerfvuilgevoelige plaat-
sen in de gemeente worden daarnaast wekelijks vooral 
door een aannemer (Waak) en in beperkte mate door 
eigen diensten opgeruimd. Het aantal kilo’s zwerfvuil 
dat deze mensen oprapen is geëvolueerd van zo’n 10 tot 

Nu de West-Vlaamse campagne 
‘Let’s do it in de vuilbak’ vervelt tot 
het Vlaamse ‘Mooimakers’ zette de 
gemeente de vrijwilligers die hun 
eigen omgeving regelmatig zwerf-
vuilvrij maken eens in de bloeme-
tjes. Meer dan verdiend!

>REPORTAGE
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“Het is 
boeiend 

om bewust 
te worden 

hoeveel vuil 
er zomaar 

naar buiten
 gegooid 

wordt. De 
positieve 

reacties van 
voorbijgan-

gers als 
ik bezig 
ben met 

opruimen, 
houden me 

enthou-
siast.”

Wil je helpen?
Interesse om ook je steentje bij te dragen? Registreer je als 
vrijwilliger op de website www.mooimakers.be. Dat kan als 
individu, maar ook als school of vereniging. Minder compu-
tervaardig? Contacteer de dienst milieu via 056 43 34 60. 

bijna 17 ton tussen 2013 en 2016. Kostprijs van deze inzet: zo’n 
50 000 euro per jaar.

‘Wat vinden jullie zoal?’, vroegen we enkele vrijwilligers. Beter 
was om te vragen ‘wat vinden jullie niet?’. Want naast vele 
blikken en flesjes, gaat dit van glas, tapijt, matras, grasmaai-
sel, luiers, hondenpoep, tot en met ingewanden van dieren... 
Zwerfvuil is niet alleen visueel storend en schadelijk voor het 
milieu, maar ook gevaarlijk, bijvoorbeeld als koeien kapotge-
maaide stukjes blik opeten. 

Ook goed nieuws
Gelukkig is er soms ook positieve evolutie. Zo is het sluikstor-
ten aan glasbollen sinds de opstart van camerabewaking door 
afvalintercommunale Mirom in 2015 sterk gedaald. Daaruit 
blijkt dat sluikstorters zich bewust zijn van het feit dat dit niet 
door de beugel kan. Het aantal GAS-boetes (Gemeentelijke 
Administratieve Sancties) is in 2016 dan ook sterk gestegen. 
Niet toevallig kiest de gemeente ervoor om camerabewaking 
ook op andere plaatsen mogelijk te maken. Landelijke wegen, 
waar regelmatig zakken afval aangetroffen worden, zullen 
binnenkort ook met een camera in de gaten gehouden wor-
den. In de Vlaamse Handhavingsweek van 18 tot 24 september 
zal er extra gecontroleerd worden.

Er is slechts 1 goede oplossing voor dit probleem: maak gebruik 
van vuilnisbakjes die je vindt in de gemeente (er zijn er meer 
dan 230) of neem je afval mee naar huis en maak gebruik van 
de huis-aan-huis inzameling van restafval, PMD en papier/
karton en ga naar het recyclagepark met het overige afval. 
Daar kan je per gezin maar liefst 1000 kg van de gesorteerde 
afvalfracties gratis aanleveren. Voor 90 % van de gezinnen 
die het recyclagepark bezoeken, volstaat deze vrijstelling om 
het volledige jaar te overbruggen. Slechts 8% heeft tussen de 
1000 en 2000 kg (en betaalt het beperkte bedrag van 25 euro 
per ton) en 2 % gaat ook boven de 2000 kg. Deze laatste groep 
betaalt de volle pot afhankelijk van de afvalfractie, maar dat 
zijn de uitzonderingen zoals mensen die verbouwen of een 
zeer grote tuin hebben. 

Tine Breyne, één van de 27 

Mooimakers
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Nieuw: Zaterdag avondmarkt 

BRADERIE
Van vrijdag 15 september t.e.m. maandag 18 
september is er opnieuw braderieweekend in 
Wevelgem. 

Op zaterdagavond is er dit jaar voor de eerste 
keer avondmarkt in de Kortrijkstraat vanaf 
18u00. 

Op zondagnamiddag 17 september kan je in 
de verkeersvrije centrumstraten genieten van 
optredens van verschillende straattheateracts. 
Jess FM zorgt voor optredens van o.a. Jo Vally, 
Swoop, Michael Lanzo,…Voor de kleinsten is er 
verspreid over alle centrumstraten kinderani-
matie. 

Meer info: 
www.wevelgem.be/braderie

september-december 2017 

zwemlessen
Vanaf 11/09 kan je je kind inschrijven  om te leren zwemmen 
in verschillende niveaugroepen: watergewenning, initiatie 
I, initiatie II (25m) en  vervolmaking.

Nieuwkomertjes moeten starten in watergewenning, tenzij 
ze in de testlessen naar een ander niveau verwezen wor-
den. De testlessen zijn gratis op 4/09 of 6/09 tussen 16u30 
en 18u30. Graag inschrijven voor 1/09 via 056 43 35 60 of 
via sportdienst@wevelgem.be. Inschrijven voor de nieuwe 
sportreeksen kan vanaf 21/08.
www.wevelgem.be/

sportreeksen-jongeren-en-volwassenen

>KLASSIEKE
MUZIEK
Luistersessies
Katelijne Dessein neemt je 
vier namiddagen (27 sep-
tember, 4, 11 en 18 okto-
ber, telkens van 14u00 tot 
16u30) mee in de wondere 
wereld van de klassieke 
muziek.

Kostprijs: € 35 (voor de hele 
reeks) - € 3 korting bij om-
ruilen van 5 Uitpaspunten |
LDC het Knooppunt Gul-
leheemlaan 20 Gullegem | 
Inschrijven: 056 43 20 80 of 
hetknooppunt@ocmwwe-
velgem.be

Zomersluiter UiTPAS 
 Gratis gezinsfestival 

Op 14 september vanaf 16u00 vindt de Zo-
mersluiter van UiT in Zuidwest plaats in het 
park van Wevelgem. Mis het optreden van De 
Corsari’s met Roel Vanderstukken niet. Ook 
Barabas en het Kokopelli DJ-team zorgen 
voor veel sfeer. www.uitinzuidwest.be

Expo
 Kleur in de bib

In de Bib in het park staat van 6 t.e.m. 30 sep-
tember de expo van Frédéric Vangeebergen. 
Hij schildert met tinten van grijs, blauw en 
zachte oker. Een aanrader voor wie houdt van 
Ensor en Picasso.     
www.ccwevelgem.be/vangeebergen   

>NIEUWS

BELEEF

©
 Berno D
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ICT-cursussen
 Allemaal ICT

In september starten cursussen over ICT. Er zijn les-
sen voor wie wil leren werken met de computer of 
een tablet. Mensen met ervaring kunnen cursus over 
Windows 10, Android of iPhone volgen. Alle info via 
CC Wevelgem.
www.ccwevelgem.be/ictnajaar2017 

Open Monumentendag

DRAAIEN 
EN WEVEN 
In september is er in Vlaanderen weer Open Monumentendag. 
In Wevelgem staat de molen ‘De Grote Macht’ in Moorsele in de kijker.

Deze imposante molen met een nokhoogte van 23m60 werd in 1817 
opgericht. In 1996 werd hij wettelijk beschermd. Een eerste restau-
ratie werd afgesloten in 2005. Nieuwe restauratiewerken dringen 
zich ondertussen op. In de molen staat een bijzonder weefgetouw 
dat onlangs met de medewerking van MIAT Gent werd gerestaureerd. 
Het weefgetouw is een waardevolle herinnering aan Moorsele als 
gemeente van thuiswevers.

9 en 10 september
Vrij bezoek tussen 14u00 en 18u00 met drankgelegenheid, gidsbeur-
ten aan de molen en het weefgetouw, doorlopend kinderanimatie 
en molenaarsliederen. Op 10 september is er om 11u00 ook een ape-
ritiefconcert.

Meer info:  
erfgoedcel - 056 43 39 22   -   erfgoed@wevelgem.be

JEUGD

1

3X

2

3

Wie (klein)kinderen heeft, komt 
deze maand aan zijn trekken. Er 
zijn leuke cultuuractiviteiten en 
wie avontuurlijk is kan genieten 
van #BUTN.  

#BUTN Mikken en schieten 
2 september krijg je de kans om te schie-
ten met katapulten, zelfgemaakte bogen of  
fietskatapulten. Kinderen leren mikken, risico’s 
inschatten en vooral veel doelwitten raken.  
Breng een stevige tak of rekker mee. 
www.wevelgem.be/butn 

Strange comedy – De Show
29 september proberen 2 acrobaten verschillen-
de magische trucs maar ze hebben tegenslag, al-
les lijkt te mislukken. Een hilarische en woordloze 
show voor kijkers vanaf 7 jaar. Plezier voor het 
hele gezin gegarandeerd.
www.ccwevelgem.be/strangecomedy   

Cultuur in de natuur
30 september speelt in Bergelen Vreemde Vogels. 
Toneel in openlucht over 2 vogeltrainers, met elk 
hun eigen stijl. Het publiek zit in een observatie-
hut en gaat zo op in de natuur, maar ook in het 
spel van de 2 vogelliefhebbers.
www.ccwevelgem.be/vreemdevogels   

>DOEN
©

 w
ildebras.org



Hoe ontstond de Filmclub, later 
De Betere Film, in Wevelgem?
De Filmclub werd in 1965 opge-
richt door Jules Vandevoorde en 
Roger Duhamel van het Cultureel 
Comité in Wevelgem. Ondanks 
hun enthousiasme waren de be-
ginjaren niet evident. De twin-
tigers vonden een locatie in de 
feestzaal van het Instituut Ma-
ria Onbevlekt (Schoolstraat). Er 
werd van deur tot deur gegaan, 
wat resulteerde in een niet on-
aardige 206 abonnees. 

Zelf film draaien was niet van-
zelfsprekend in de jaren zestig?
Eigenlijk was het best wel ge-
waagd. Wevelgem had al drie 
cinemazalen in de jaren zestig. 
Twee daarvan deden zelfs de 
deuren dicht in die tijd: Excel-
sior (Grote Markt) en Plaza (Lau-
westraat). Bovendien kon je toen 
niet zomaar tonen wat je wilde. 

ken. Met de hulp van onder-
pastoor Richard Deckmyn (lid 
van de werkgroep Filmclub en 
realist van het zuiverste water) 
werd een nieuw onderkomen 
gevonden in Cinema Royal in de 
Kortrijkstraat (nu Blokker). 

De Filmclub werd zelfs zo po-
pulair dat de politie de straat 
moest afzetten om alles ordelijk 
te laten verlopen. Begin jaren 
zeventig, telde de Filmclub maar 
liefst 1032 leden. De cinema lag 
recht tegenover café Alfa, waar 
uitgebreid nagekaart werd tus-
sen pot en pint. ‘See you at the 
Alfa’ was een echte leuze in die 
tijd. Maar de tijden veranderden. 
De videorecorder was in opmars, 
in Kortrijk werd de Pentascoop 
geopend en in 1979 sloot Cine-
ma Royal de deuren. De Filmclub 
moest uitwijken en de bezoe-
kersaantallen kelderden.

“FILMFAN”
 IN CC WEVELGEM 

Meer dan 50 jaar lang toonde Jules Vandevoorde ‘De Betere Film’ in Wevelgem. Na zijn 
overlijden dreigde die traditie verloren te gaan. Dankzij het CC, de bibliotheek en de Film-
club kan je vanaf september opnieuw genieten van topcinema in de gezellige zetels van 
CC Guldenberg. Het ontroerende ‘Captain Fantastic’ bijt de spits af. Renée Martheleur is 
al sinds de jaren zeventig trouwe filmbezoeker en kent beter dan wie ook de geschiedenis 
van De Betere Film.

En toen werd CC Guldenberg de 
reddende engel?
Zeker, in 1984 werd het gebouw 
ingehuldigd. Met 413 knusse zit-
jes en een echte cinemaprojector 
zat de schwung er meteen weer 
in. De film is daar altijd gebleven, 
tot Jules eind 2016 overleed. De 
laatste voorstelling van De Be-
tere Film was het Engelse drama 
‘X+Y’ op 17 maart 2017. 

>INTERVIEW

Een film als ‘Zorba De Griek’, was 
net iets te liederlijk en deed veel 
stof opwaaien bij de Wevelgem-
se clerus. 

En toch werd het een succes? 
Jazeker, de eigenzinnige film-
keuzes werden fel gesmaakt. 
Maar de feestzaal had zijn na-
delen. Harde stoelen, een klein 
scherm, een luide projector 
(16mm) en de vele filmlasbreu-

10 WE ELGEM

RIJKE FILMTRADITIE KRIJGT VERVOLG

Programma 2017 – 2018
Alle films zijn te zien in CC Gulden-
berg en starten om 20u15. Op vrij-
dag 22 september openen we met 
Captain Fantastic (V.S.). Die is gratis 
voor alle abonnees.
 
Info en tickets: 
www.ccwevelgem.be
056 43 34 95

‘Wevelgem 
had al drie 

cinemazalen 
in de jaren 

zestig’



Wat was volgens jou het succes 
van De Betere Film?
In Vlaanderen was Jules echt een 
pionier. Hij had een neus voor 
uitzonderlijke films. En dat wa-
ren niet altijd makkelijke films. 
Vandaar dat de duiding in de 
jaarlijkse filmbrochure essenti-
eel was. Een mooie uitgave sa-
mengesteld door een uitgelezen 
kransje van filmrecensenten.  

Aan welke film heeft u zelf de 
beste herinneringen?
Ik herinner me nog de Russische 
film ‘Andrei Roeblev’. Echt een 
zware, tragische film over een 
iconenschilder in middeleeuws 
Rusland die bovendien drie uur 
duurde. Niet meteen iets waar ik 
warm voor liep. Gelukkig las ik op 
voorhand de uitstekende recen-
sie in de filmbrochure. Daardoor 
kreeg ik inzicht in het verhaal en 
werd de film, tegen de verwach-
tingen in, echt een aangrijpende 
ervaring. 

Na het overlijden van bezieler 
Jules Vandevoorde leek het 
even of het over en uit was met 
film in Wevelgem?
Ja, daar vreesde ik eigenlijk ook 
voor. Er kwam gelukkig reactie 
van een aantal trouwe filmbe-
zoekers en ook CC Wevelgem 
en de bibliotheek sprongen op 
de kar. Ik zie dat er voor seizoen 
2017-2018 opnieuw een mooi 
aanbod is en dat ook de filmbro-
chure blijft bestaan. De traditie 
die Jules ooit startte, kan hope-
lijk zo verdergezet worden.

Welke film uit het nieuwe aan-
bod interesseert je meest?
Voor mij springt ‘The Salesman’ 
meteen in het oog. De thematiek 
boeit me. De Iraanse film speelt 
zich af in een regio die dagelijks 
in het nieuws komt. Een koppel 
speelt het toneelstuk ‘Death of a 
Salesman’ in een land waar alles 
verboden is. Ik verwacht een so-
bere, maar indringende film. De 
eerste film, ‘Captain Fantastic’, 
is dan weer een typische tragi-
komische ‘opener’. 

11

6/10/2017: Lion
27/10/2017: Le Confessioni 
3/11/2017:  Manchester by the sea 
24/11/2017: Krigen
8/12/2017: The Salesman
12/01/2018: Paterson 
26/01/2018: Bacalaureat
2/02/2018: I, Daniel Blake
16/02/2018: Neruda                 
30/03/2018: Sami Blood

‘De traditie 
die Jules ooit 
startte, kan 
hopelijk zo 

verdergezet 
worden.’

 Renée Martheleur
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BURGER

Sport

Beweeg 
je fit
Zou jouw kind ook gebaat zijn met een (extra) 
uurtje sport per week? Speciaal voor die kinderen 
en jongeren die moeilijk tot bewegen aangezet 
kunnen worden of die hun favoriete sport nog 
niet gevonden hebben, organiseert de gemeente 
voor verschillende leeftijdsgroepen een lessen-
reeks met een laagdrempelig sportaanbod.  De 
beweegsessies vinden plaats op zaterdagvoor-
middag. 

Voor meer info kan je terecht in de Sportdienst 
op 056 43 35 60 of  
www.wevelgem.be/beweegjefit 

maand van de sportclubs

Sport 
testen?
In september organiseren de sportdienst en de 
Wevelgemse sportverenigingen “De Maand van 
de Wevelgemse Sportclubs”. Deze maand is een 
open-deur-maand van de sportclubs. Dit wil zeg-
gen dat de sportclubs hun deuren opengooien 
voor iedereen die interesse heeft in hun werking. 
Het doel is je kennis te laten maken met verschil-
lende sporten in clubverband. Meer info: 
www.wevelgem.be/maandvandesportclubs

 Inschrijvingen 
kunstonderwijs 
Voor beeldende kunsten vind je alle 
info op: www.wevelgem.be/plasti-
sche-kunsten. Inschrijven kan tot 31 
september. 

Voor woord en muziek in Wevelgem 
en Moorsele kan je inschrijven op 1, 
2, 4 en 5 september. Voor muziek in 
Gullegem kan je nog inschrijven tot 
midden september. Alle info: 
www.wevelgem.be/

muziekenwoord

 West-Vlaams kam-
pioenschap petanque 
voor senioren
Op dinsdag 12 september vindt de 
20ste editie van het West-Vlaams 
kampioenschap petanque  plaats 
in het Sportcentrum van Lendele-
de. Inschrijven kan tot 5 september. 
Deelnemen kost 12 euro per triplet-
te. Het tornooi start om 10u00 - 056 
43 35 60 - sportdienst@wevelgem.
be

>QUOTE

‘Ik vind het 
speelplein 

super omdat 
ik samen met 
mijn vriendjes 

de hele dag 
kan spelen.’

>NIEUWS

Marie Serlet, 7 jaar

Marie is één van de kinderen 
die in augustus enthousiast 
naar de speelpleinwerking 
van Haasje-Over ging. Alle 
info over speelpleinwerking 
in de vakanties: 
www.wevelgem.be/speel-

pleinwerkingen.
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Boekenruilkastjes

Lees elkaars 
boeken
Niets fijner dan goed leesvoer met elkaar delen. De biblio-
theek stelt vanaf september boekenruilkastjes ter beschik-
king. Ze zijn de perfecte manier om goede boeken met el-
kaar te delen.Iedereen kan een boekenruilkast voorzien. In 
je clublokaal, op een open ruimte, op je eigen oprit. De bib 
helpt je indien nodig graag met een startcollectie. Boeken-
ruilkastjes hebben een peter of meter nodig, zo niet evolu-
eren ze misschien naar zwerfvuil. Misschien wil je wel  zo’n 
peterschap in je buurt opnemen? 

Meer info? 
Bibliotheek | 056 43 35 40 | bibliotheek@wevelgem.be

OPROEP KANDIDATEN

CULTUURPRIJS 
WEVELGEM
Het gemeentebestuur en de culturele raad willen cultuur en 
kunst in de gemeente aanmoedigen door om de twee jaar een 
cultuurprijs uit te reiken. 

Iedere inwoner en iedere organisatie kan één kandidaat voor-
dragen (persoon of organisatie). Je kan een gemotiveerde 
voordracht indienen bij het gemeentebestuur Wevelgem, 
t.a.v. beleidsmedewerker vrije tijd of via vrijetijd@wevelgem.
be tegen 15 oktober. Het reglement vind je op 
www.wevelgem.be/cultuurprijs

Je kan in aanmerking komen voor een soci-
aal-pedagogische toelage (kind tot 21 jaar) 
of een toelage voor thuisverzorging (per-

sonen vanaf 21 jaar thuis verzorgd) en een vakan-
tietoelage (tussenkomst in een aangepast verblijf 
van minimum 5 dagen).

Het aanvraagformulier vind je, samen met de voor-
waarden, op www.wevelgem.be/toelagen of bij de 
dienst burgerzaken.

Je kan de sociaal-pedagogische toelage of toe-
lage thuisverzorging aanvragen tot 30 september 
2017, de vakantietoelage tot 31 maart 2018: stuur je 
aanvraag op, breng hem binnen bij het loket sociale 
zaken of mail naar doris.verstraete@wevelgem.be.

Kreeg je vorig jaar een sociaal-pedagogische toela-
ge of toelage thuisverzorging en kom je mogelijks 
opnieuw in aanmerking, dan krijg je persoonlijk een 
aanvraagformulier toegestuurd. 
 
www.wevelgem.be/toelagen

Medewerkster gemeente Wevelgem

vanessa verkest

>VRAAG

?

Heb ik recht op 
een gemeentelijke 

sociale toelage voor 
personen met een 

handicap?
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WAAROM 
ZET JIJ 

HET 
OP EEN 
LOPEN? 

Ik neem deel aan Levensloop, maar zal wan-
delen in plaats van lopen. Het is gewoon de 
bedoeling dat er 24 uur lang iemand uit je 

team op het parcours is en zo een ketting 
vormt. Een mooie symboliek, net zoals de 
strijd tegen kanker die onafgebroken blijft 
duren. Ik zet mijn schouders onder het team 
“De Guldenbergrunners”, dat enkele jaren 
terug werd opgericht door mijn buurvrouw. 
Wij haalden de vorige editie maar liefst 5000 
euro op voor Kom op Tegen Kanker. In het 
begin namen ook de burgemeester en enke-
le schepenen deel met onze ploeg, maar nu 
heeft de gemeente zelf een team met per-
soneelsleden, een prachtig initiatief. Iedereen 
uit Wevelgem die ons team wil vervoegen is 
van harte welkom. Het is een leuke manier om 
mensen te leren kennen en iedereen is vrij om 
zelf zijn trainingen in te vullen. Deelnemen is 
hier zeker belangrijker dan winnen.
Barbara Deneire (rechts) – 44 jaar

In 2013 won ik de Alpro Leiemarathon en 
dit jaar was ik de primus in de Nacht van 
Vlaanderen. Nochtans ben ik zeer laat met 

lopen begonnen. Ik heb altijd gevoetbald tot 
mijn 28ste. Maar toen ik last begon te krijgen 
van blessures ben ik ermee gestopt. Ik startte 
toen met fietsen en vooral lopen. Dat is zeer 
laagdrempelig en makkelijk in te plannen. 
Je trekt je loopkledij en schoenen aan en je 
bent klaar. Lopen is voor mij een prachtige 
vorm van ontspanning, zeker na een drukke 
dag op het werk. Na een tochtje van 10 ki-
lometer ben je een compleet nieuw mens. Ik 
loop meestal zo’n 3 tot 6 keer per week. Als ik 
me voorbereid op een wedstrijd kan dat zelfs 
iets meer zijn. Er gaan geen tien dagen voor-
bij zonder dat ik mijn loopschoenen aantrek. 
Op vakantie hang ik ze wel eens eventjes aan 
de haak. Iedereen heeft eens nood aan wat 
decompressie.
Nico Serroen - 39 jaar

Wevelgem heeft 
iets met lopen. Het 
gemeenteperso-
neel & OCMW trek-
ken in september 
de loopschoenen 
aan tijdens Levens-
loop in Kortrijk. Wat 
maakt lopen zo 
speciaal? Wij leg-
den de vraag voor 
aan drie fervente 
lopers uit onze ge-
meente.

“Levensloop 
heeft een 
prachtige 

symboliek”

“Verstand 
op nul”

>RONDVRAAG
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Ik ben trainer bij de atletiekclub KKS Wevel-
gem waar wij kinderen van 6 tot 12 jaar laten 
kennismaken met atletiek. Bij ons geldt de 

regel dat je vooral plezier moet beleven aan 
sport. Als leerkracht LO probeer ik telkens 
om de looplessen op een toffe manier in te 
kleden. Ik ben me ervan bewust dat lopen 
niet altijd het favoriete onderdeel is van de 
leerlingen, maar als je dat kadert in een foto-
zoektocht, dan wordt dat plezant. Meer dan 
90 leerlingen van onze school nemen ook deel 
aan loopwedstrijden en we kregen al 6 keer de 
prijs voor de meest verdienstelijke school. Op 
het einde van het jaar doe ik een receptie met 
een beker voor iedereen die aan alle crossen 
deelnam, of ze nu eerste waren of laatste. 
Zelf was ik vroeger enorm verslaafd aan lo-
pen, maar door last aan knieën en heup moet 
ik dat wat beperken.” 

Pieter Cappon - 53 

“Lopen op een 
toffe manier 

inkleden”

TOT UW
DIENST!

VOLG 
ONS…

HULP  
NODIG?

Gemeenteloket
Vanackerestraat 12, 8560 Wevelgem, 056 43 34 00

Burgerzaken Gullegem
Peperstraat 10, 8560 Gullegem

Burgerzaken Moorsele
Sint-Maartensplein 12, 8560 Moorsele

Gemeentehuis (Kasteel)
Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem

Meldpunt Meldingen en klachten
056 43 34 33 | www.wevelgem.be/meldpunt

info@wevelgem.be
www.wevelgem.be

@Wevelgem8560 
#Wevelgem #igwevelgem

www.facebook.com/ 
wevelgem8560

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

politiezone Grensleie
101 of centraal oproepnummer: 056 51 01 11

Brandweer – Fluvia
112 of 056 22 44 44

Ambulance
112

BIN Wevelgem
BuurtInformatieNetwerk
www.bin-wevelgem.be

OCMW Wevelgem
Deken Jonckheerestraat 9, 8560 Wevelgem
056 43 55 00

>SERVICE



      

 ellen_mumof4

Lennard ging gisteren voor het eerst ROEFELEN #roefel 
#roefeldag2017 #topdag #jeugddienstwevelgem 
#igwevelgem #rodekruis #lennard #lennardlove

 bdemuynck

Bergelen by night, 
en zónder buggy! 
#okoyono 
#bosfestival 
#wildewesten 
#wevelgem 
#igwevelgem

 Per post ontvangen 
Deze achterkleinkinderen 
maar wachten op Frans & 
Margriet.

 eleen0432

We love de Leie! 
#boottochtje 
#igwevelgem

 jctengoud-

berge

Zaterdag-
avond op 
Wevelgem-BAT! 
#wevelgembat 
#igwevelgem 
#leie 
#jeugdhuiswerk

 lpynoo

Bakfietstochtje 
met dank aan 
de testkaravaan 
#igwevelgem

Breng onze gemeente in beeld. Plaats je foto’s op Instagram, Twitter en Facebook 
met hashtag #igwevelgem. Wie weet haalt jouw foto onze fotomuur!

>TAG


