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Week van de amateurkunsten

Sluitingsdagen
Alle gemeentelijke diensten, het recyclagepark en het OCMW zullen
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Nieuwe trofee Gent-Wevelgem
Nick Ervinck

Opendeurdagen middelbare
scholen

gesloten zijn op paasmaandag 6 april.
De Startbaan XL

Gent-Wevelgem

Veldstraat 17 - 8560 Wevelgem
zaterdag 4 april van 10u00 tot 11u30
zaterdag 30 mei van 14u00 tot 16u00

Op zondag 29 maart is er opnieuw de wielerklassieker Gent-Wevelgem.

www.destartbaanxl.be

Zo’n groot evenement zorgt voor wat verkeershinder. Dat hoort erbij.
Alle info vind je op www.wevelgem.be

Sint-Pauluscollege Wevelgem
Deken Jonckheerestraat 16 bus 1 - 8560 Wevelgem
vrijdag 24 april van 17u00 tot 20u00
www.spwe.be
Sint-Pauluscollege Moorsele
Caesar Gezellestraat 7 - 8560 Moorsele
zaterdag 25 april van 10u00 tot 12u00
www.spwe.be
VTI Gullegem
Oude Ieperstraat 65 - 8560 Gullegem
info@school op zaterdag 9 mei van 14u00 tot 18u00
www.vtikortrijk.be
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Sport
Aanbod

Goederenloods
Trouwen in de nieuwe goederenloods

Gemeenteraad
Aanpassing reglement begraafplaatsen

Gullegem wel het geval is. De visie van de ontwer-

bedrijven/organisaties bij bijzondere aangele-

Naar aanleiding van de plaatsing van een nieuwe

per was voor de renovaties van de 3 begraafplaat-

genheden of als vorm van subsidie.

columbariummuur op de nieuwe begraafplaats

sen niet dezelfde toen hij de plannen opstelde en

Moorselestraat werd het reglement aangepast.

de materialen voor de urnekelders, columbarium-

De cadeaubonnen zullen te koop zijn in de 3 ge-

Op de afdekplaten van de columbariumnissen

muren, afdekplaten, paden, banken,… koos.

meentehuizen en via een cadeaubonautomaat in
het centrum van Wevelgem. De cadeaubonnen

dienen alle vermeldingen ingegraveerd en ingeschilderd te worden. Aan de afdekplaten van

De reglementswijziging werkt ook retroactief. Als

zullen enkel verzilverd kunnen worden in de deel-

de nieuwe columbariummuur van de uitbreiding

een vraag tot nu toe geweigerd werd dan mag

nemende horeca- en detailhandelszaken op het

begraafplaats Moorselestraat mogen geen foto’s

deze gerust opnieuw ingediend worden.

grondgebied Wevelgem.

Wevelgem winkelt-bon

Het systeem van de cadeaubon werkt als volgt.

of siervaasjes worden aangebracht. Op de andere
(bestaande) columbariummuren en –zuilen wel.

Om de lokale economie een boost te geven en de

De klant koopt de gemeentelijke cadeaubon

Door de vele vragen van nabestaanden kwam een

inwoners te stimuleren aankopen binnen de ge-

met verpakking in één van de gemeentelijke

aanpassing van dit reglement op de gemeen-

meentegrenzen te doen, voert de gemeente een

verkooppunten. De klant schenkt de cadeau-

teraad van 13 maart en mogen foto’s opnieuw

gemeentelijk cadeaubon in. Vorig jaar is er een

bon aan de begunstigde. De begunstigde

bevestigd worden. Wel enkel op de afdekpla-

focusgroep georganiseerd met handelaars uit de

koopt een artikel naar keuze bij één van de

ten van de columbariummuur en met zuurvrije

verschillende deelgemeenten. Aan de hand van

deelnemende handelaars en geeft de bon af

silicone of lijm op het bovenste gedeelte van

hun input is het bestek samengesteld.

als betaalmiddel. De handelaar int de bon zoals

de afdekplaat.

hij wil. De gemeente betaalt de waarde van de
Je zal de gemeentelijke cadeaubon kunnen ko-

geïnde bonnen aan de handelaars. Als alles goed

Vaasjes blijven verboden aangezien er op de con-

pen als burger of als werkgever om ze als extrale-

gaat, is de cadeaubon er voor het zomerverlof.

structie geen bevestigingspunten voorzien zijn,

gaal voordeel aan je werknemer aan te bieden. De

terwijl dat op de begraafplaatsen van Moorsele en

gemeente zal de bon ook schenken aan burgers/
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Eerst op de muur, nu in een boek
Ellen Loncke is dit jaar zowat het gezicht van de Week van de Amateurkunsten in Wevelgem. Ze ontwierp het campagnebeeld
voor de Week en zelf debuteert ze als illustrator van een kinderboek.
Ellen, voor het grote publiek kom je nu pas

kening op de kaft me aanspreken of het boek

ject op een steenworp van onze huisdrempel

voor de eerste keer echt naar buiten met je

maakte geen schijn van kans. Als kind was ik

maakte me uiteraard nieuwsgierig. Ik krabbel-

tekenwerk, maar je bent niet aan je proef-

ook erg door tekenfilms gebiologeerd. Ik heb

de mee met I love stiften, maar heb me vooral

stuk toe. Wat deed je eerder?

mezelf als klein meisje veel leren tekenen door

eens goed kunnen uitleven tijdens de work-

Ellen: ‘De eerste ‘opdracht’ die ik ooit kreeg, was

anderen te bestuderen. Ik heb bijvoorbeeld on-

shop ‘schilderen op groot formaat’ van Kris

een geboortekaartje ontwerpen voor goede

noemelijk veel Disneyfiguren overgetekend.’

Vandenberghe. Hij daagde me uit om eens iets

vrienden van me. Vanaf dan heb ik af en toe

anders te proberen, want ik werk meestal op

mijn werk gepost op mijn weblog. Ik was wel al-

Ging je snel naar ‘de tekenschool’?

klein formaat en zittend. Hierbij moest ik op

tijd bezig met tekenen, maar kwam er voorheen

Ellen: ‘Het was vanzelfsprekend dat ik naar de

een ladder klimmen én hopen verf mengen.’

niet echt mee naar buiten. Vorig jaar tekende ik

tekenschool (Atelier voor Plastische Kunsten

het affichebeeld voor Au milieu. Het was best

hier in Wevelgem) ging zodra ik oud genoeg

Wat doe je het liefst op artistiek vlak?

vreemd en tegelijk ook heel fijn om mijn teke-

was om er ingeschreven te worden. In mijn tie-

Ellen: ‘Mijn stijl omschrijven vind ik zelf moei-

ning in pakweg de lokale supermarkt te zien

nerjaren volgde ik er ook nog striptekenen bij

lijk. Anderen gebruiken vaak de woorden ge-

hangen. Onlangs maakte ik via Maus Creations

Peter Brutin. Toen ik een keuze moest maken

stileerd en grafisch voor mijn werk, dus zal er

de tekeningen voor een campagne van de Ge-

welke hogere studies ik wou volgen, heb ik nog

wel iets van aan zijn, zeker? In mijn schets-

zinsbond en ontwierp ik kerstkaartjes voor de

gespeeld met het idee om een kunstopleiding

boek ga ik wat ruwer te werk, maar ik neig

pop-up shop Gusta in Kortrijk.’

te volgen, maar het werd uiteindelijk toch uni-

inderdaad vaak om alles wat strakker, cleaner

versiteit. Tegenwoordig zijn er wel interessante

te maken eenmaal ik richting eindproduct ga.

Was je als jong meisje al bezig met potloden

online cursussen te vinden: je leert er niet teke-

Feit is dat ik vooral met figuren werk, pakweg

en penselen?

nen, maar krijgt samen met cursisten van over

landschappen zijn minder aan me besteed. Als

Ellen: ‘Ik kan mij geen tijd herinneren dat ik

de hele wereld dezelfde opdrachten. Het is heel

ik een taart teken, zal die al snel een paar oog-

niet tekende. Er moet nog ergens een wasco-

interessant om zo te zien hoeveel verschillende

jes en een mond krijgen. Een invloed van Ja-

tekening op de keukenmuur in mijn ouderlijke

invullingen er ontstaan. Ook heel leuk hoe je

panse ‘kawaii’ waar ik een zwak voor heb: een

huis staan, met toestemming van mijn ouders

tips en tricks van gelijkgezinden leert en feed-

stijl met schattige supereenvoudige figuur-

gemaakt voor de muur werd behangen. Op de

back kan krijgen van iemand die aan de andere

tjes. Mijn schetsboek is absoluut mijn meest

speelplaats vond je me vaak met een krijtje in

kant van de planeet woont.’

knusse zone. Gewoon potlood en papier en

de hand in de weer met een tekening. Als mijn

ideeën vrij spel geven zonder te tobben over

ouders me voorlazen uit een boek, was ik altijd

Je was ook actief in het kunstproject TEEK?

een eindresultaat. Inkleuren is een beetje een

gefascineerd door de illustraties. Eenmaal ik

Ellen: ‘Actief als deelnemer, niet als organi-

extra drempel oversteken. Ik heb mezelf het

dan zelf boeken mocht kiezen, moest de te-

sator, samen met mijn vriend. Een kunstpro-

programma Illustrator aangeleerd om mijn

tekeningen digitaal te kunnen bewerken, maar
vooral omdat het geruststellend is om te weten
dat je met één klik op de knop een nieuw kleurtje
kan uitproberen. Voor de beelden voor WAK heb
ik wel aquarelverf en acryl bovengehaald omdat
het ook nòdig was voor de ontwerpen. Ik geloof
dat mijn stijl sowieso nog in volle ontwikkeling is,
er ligt nog genoeg tekenavontuur voor me.’
Hoe kwam je ertoe om de illustraties voor het kinderboek ‘De plannetjes van papa’ te maken?
Ellen: ‘Het was auteur Koen D’haene zelf die me
vroeg of ik zin had om illustraties te maken bij
het boek. Hij kende mijn werk al wat via mijn
blog en Au milieu. De potloodtekeningen die hij
van me zag, pasten heel goed bij het boek dat hij
voor ogen had. Na het lezen van het verhaal ben
ik beginnen schetsen en mijn tekeningen bleken
gelukkig bij Koen in de smaak te vallen.’
Je studeerde Germaanse. Helpt je taal- en
letterenstudie je bij het illustreren?
Ellen: ‘Ik denk dat mijn studie er wel voor zorgt dat
ik bij het lezen van het verhaal wat dieper graaf
naar de motivatie van personages, dat ik linken
leg die niet van de pagina’s schreeuwen. Hierdoor
leg ik misschien wel klemtonen in illustraties die
je in eerste instantie niet verwacht. Maar dat zou
je eens moeten aftoetsen bij de auteur :-)’
Je maakte ook het beeld voor de affiche van de

Programma

Week van de
Amateurkunsten
24/04-03/05

Week van de Amateurkunsten.
Ellen: ‘De vraag was om vier beelden te maken:

Expo

Lokale helden

1 voor de 3 luiken van de WAK (de expo, de

• 24/04 – 10/05

(Cultuurpad pakt cultuurBAT)

workshops kortfilm en het eerder muziekge-

• OC de Cerf, Kerkstraat 1, Gullegem

• 30/04 vanaf 18u00

richte 'lokale helden') en dan nog 1 die deze 3

• ma-vr en zo: 9u00 tot 12u00

• Cultuurpad, Wevelgem

samenbracht. Het moest ook duidelijk zijn dat

• wo, za, zo: 15u00-18u00

• gratis toegang

ze samen hoorden. Ik focuste vooral op dat laat-

• gratis toegang

ste bij het brainstormen. Ik kwam op het idee

• Openingsreceptie op 23/04 om 19u

De straatstenen nemen een cultuurbad en
worden één langgerekt podium barstensvol

om dezelfde dame, bij wijze van muze, telkens
anders uit te werken volgens het luik dat

Jaarlijkse expo voor Wevelgemse kunste-

ze vertegenwoordigde.'

naars. Dit jaar met mini-expo door 700 leer-

lokaal talent. Montmartre in Wevelgem.

lingen van het secundair onderwijs.
Tot slot: wie is Lemon Lizzie?
Ellen: ‘Lemon Lizzie ben ik eigenlijk zelf, of het is

Kortfilmfestival

toch de naam die ik voor mijn blog en tekenwerk

• 29/04 om 19u00

gebruik. De naam verzon ik toen ik droomde om

• OC De Stekke, Sint-Maartensplein 14,

een eigen winkeltje te openen met een sapjesbar

Moorsele

bij. Het winkeltje is er nooit gekomen, maar de

• €2

naam is blijven plakken.’

• inschrijven noodzakelijk

‘De plannetjes van papa’ van Koen
D’haene en Ellen Loncke wordt voorgesteld op zaterdag 25 april tijdens de
Kinderboekendag in de Vlaamse boekhandels. Weblog Ellen Loncke:
lemonlizzie.blogspot.be

Info en inschrijven:
• www.ccwevelgem.be
• cultuurcentrum@wevelgem.be
• 056 43 34 95
• webshop

Kinderen kregen de kans om in de klas of in
hun vrije tijd een kortfilm te maken en in te
sturen. We tonen de resultaten en reiken de
Wevelgemse ‘oscars’ uit.
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Zwerfvuilopruimers
gezocht
Heb jij ook een hekel aan zwerfvuil en wil je een
handje toesteken om jouw favoriete straat of plein
net te houden? Wil je dit alleen doen of samen met
jouw vereniging? Dat kan.
MIROM is samen met haar gemeenten op zoek naar vrijwil-

Gulle speel goed tijd

ligers die willen helpen zwerfvuil opruimen in hun buurt. In

Dit jaar werkt Het Gulle Heem van april tot december rond
het thema ‘spellen en speelgoed van vóór de jaren ’50’. In
samenwerking met de Gulleboom, verschillende Gullegemse ouderverenigingen, het OCMW en de gemeente.

kunnen verhogen.

2013 lanceerden ze deze oproep en ondertussen worden er al
4.164 pleintjes, straten, etc in West-Vlaanderen proper gehouden door vrijwilligers. In 2015 hopen ze dit aantal nog te

Wil je een duidelijk signaal geven en meehelpen jouw
buurt proper te houden?
Surf naar www.letsdoitindevuilbak.be en klik op ‘in je buurt’.

Veel speelgoed hadden kinderen van

het speelgoedmuseum van Mechelen.

Registreer je en claim jouw stukje grond. Na je aanmelding

de jaren ’20, ’30 en ’40 niet. Tenminste

In een interactieve voordracht geeft hij

ontvang je het nodige opruimmateriaal en de gemeente laat je

niet in vergelijking met kinderen van nu.

ons wat achtergrondinformatie over

weten wanneer en hoe het opgeruimde afval wordt opgehaald.

Maar ze waren wel vindingrijk. Ze maak-

een aantal bekende en minder be-

Heb je geen mailadres, contacteer dan de milieuambtenaar.

ten hun speelgoed meestal zelf. Met

kende spellen. Hij polst naar de jeugd-

Maarten Tavernier, tel. 056 43 34 60.

aardappelen, water, een stuk hout, wat

herinneringen van de toeschouwers en

draad, een oude emmer waren ze crea-

geeft een demonstratie van spelmate-

Meer info bij MIROM Roeselare op 051 26 03 10 of www.lets-

tief: een klakkebusse, een schietlap, een

riaal. Zowel kinderen als ouderen zijn

doitindevuilbak.be

boog, een tank, een plakwaaier,… Enkel

welkom. Het is de bedoeling dat jong

in de meer vermogende gezinnen kreeg

en oud met elkaar in interactie gaan.

men een pop, een autootje, een trein,…
Kinderen speelden vaak in groep, met

Info

broers, zussen en buren.

• woensdag 14 april om 14u00
• Het Gulle Heem

Het Gulle Heem wil de sfeer en herin-

• gratis

neringen aan deze speel-goed-tijd

• inschrijven aan het onthaal

terug ophalen en jong en oud dichter
bij elkaar brengen door samen te ‘spe-

Later dit jaar organiseert Het Gulle

len’. Toen het idee gelanceerd werd bij

Heem nog enkele activiteiten rond dit

enkele bewoners van het WZC, de ser-

thema:

viceflats en de bezoekers van het dien-

• Workshops speelgoed maken: een

stencentrum, werd iedereen eventjes

klakkebusse, een plakwaaier, een

terug gekatapulteerd naar zijn kinderen jeugdjaren.

suikerbiet,…
• 13 juli: herinneringen ophalen aan de
kindertijd tijdens een ‘op de koffie’

Op woensdag 15 april kan je naar ‘Oud
speelgoed in woord en beeld’, een
voordracht over de geschiedenis van
het speelgoed van vóór de jaren ’50
door Marc Wellens, de conservator van
6
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met 75-plussers.
• 11 september: speelnamiddag ‘De
Oude Gulle Speeltijd’
• 2-6 december: De Gulle Speelgoed
Tentoonstelling

Nieuwe trofee Gent-Wevelgem
Voortaan fietst de winnaar van Gent-Wevelgem huiswaarts met een originele trofee. Geen kasseisteen, streekbierenpakket of
ezelsbeeldje, maar een kunstzinnig sculptuur van Nick Ervinck. Ervinck is afkomstig uit Kortemark. Na zijn kunststudies in Gent
nam hij in 2010 zijn intrek in een oude Renault-garage in Lichtervelde. Na grondige verbouwingswerken werd die omgetoverd
in de Studio Nick Ervinck. In zijn kunstenaarsstudio onderzoekt hij de grenzen tussen het sculpturale en het architecturale,
tussen het virtuele en het fysieke.
Nick Ervinck, je hebt snel naam gemaakt en faam Hoe krijg je dat allemaal in je eentje rond?
verworven. Waarvan kennen de mensen je?

in beeld gebracht. Het vormt een atypisch werk

Nick: ‘Ik wil steeds uitdagende dingen maken. binnen mijn oeuvre. Ik heb gezocht naar een

Nick: ‘De mensen kennen me vooral van mijn En alles wat ik doe, staat in het teken van de bewegende lijn om de snelheid van het wielrenfelgele monumentale sculpturen. Mijn werk vrijheid die ik wil behouden om te kunnen creë- nen weer te geven. De zoektocht en uitwerking
‘Olnetop’, dat ik realiseerde voor de tentoon- ren. Het is dan ook een bewuste keuze geweest van deze trofee bracht weer nieuwe inspiratie
stelling Beaufort aan zee, is bijvoorbeeld nog om een studio op te richten. Al die grote projec- voor andere werken binnen mijn oeuvre.’
steeds te bewonderen op het strand van Bre- ten zouden onmogelijk zijn zonder mijn team en
dene. Daarnaast deed ik ook twee grote archi- mijn atelier. Als kunstenaar leef en werk je zeer Hoe kwam het tot stand?
tecturale/ beeldende toevoegingen aan de ge- individueel, maar anderzijds zou veel werk een Nick: ‘De sculptuur zelf werd na enkele voorbouwen van de Zebrastraat in Gent. Ik plaatste andere richting uitgaan zonder mijn team als studies en overleg met de werkgroep beeldende
er 2 grote dakterrassen en een uitbouw aan de klankbord en motor.’

kunst van Wevelgem uitgetekend in Autodesk

gebouwen van Liedts-Meesen Foundation. Mijn

3DS max. Daarna werd de wielrenner machi-

werk werd aangekocht door verschillende zie- Je werd geselecteerd om een nieuwe trofee te naal geprint met behulp van de techniek van
kenhuizen, privéverzamelaars, woonzorgcentra ontwerpen voor Gent-Wevelgem. Hoe heb je dit het 3D printen. De sculptuur wordt laagje per
en kunstliefhebbers en is hierdoor op diverse aangepakt?

laagje geprint in een 0,018mm fijne nylon. Het

plaatsen in Vlaanderen te bezichtigen. Mijn Nick: ‘Als streekgenoot ben ik vertrouwd met de duurt ongeveer 100 uur om dergelijk sculptuur
sculpturen zullen binnenkort ook hun plaats gemeente Wevelgem. Ik startte mijn zoektocht te printen. Na het printen heb ik de sculptuur
krijgen in Nederland. Zo ben ik momenteel be- naar een vernieuwend en origineel ontwerp. geschilderd en voorzien van een sokkel.’
zig aan een 7 meter hoog sculptuur voor het Mijn doel was om de symboliek van de koers en
Centrumplein in Emmen en een 5 meter hoog de kracht van de wielrenner te weerspiegelen.’

En ten slotte. Wie mag voor jou als eerste met

sculptuur voor het ziekenhuis van Amersfoort.’

deze trofee pronken?
Welke vormtaal gebruik je in deze trofee?

Nick: ‘Als Belg supporter ik uiteraard voor alle

Het zijn vaak variaties op eenzelfde vormgeving Nick: ‘Het sokkeltje onderaan refereert naar een wielrenners uit onze eigen streek!’
en thematiek?

klassieke, rechtlijnige trofee terwijl de sculptuur

Nick: ‘Helemaal niet! Naast mijn grote sculptu- voor het organische en het nieuwe staat. De
rale werken experimenteer ik met nieuwe tech- sculptuur brengt een verbeelding van de harde
nieken zoals digitaal ontwerpen, animatiefilm, strijd die renners leveren tijdens de koers. Sneldigitale prints en vooral 3D printen.‘

heid en dynamiek worden op futuristische wijze
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Nieuwe boeken uit Wevelgem
De kloof gedicht, Verbonne

Kaas treft geen schuld tot het tegendeel bewe-

De plannetjes van papa, Koen D’haene en

‘Verbonne’ is de schrijversnaam van Wevelgem-

zen is, Philip Hoorne

Ellen Loncke

naar Nicolas Debonne. Voor zijn eigen plezier

Philip Hoorne is als dichter niet makkelijk onder

Voor Siemen is het leven soms net wat te

en dat van vele anderen schreef hij de voorbije

één hoedje te vangen. Hij dicht over uiteenlo-

moeilijk. Als hij een verjaardagsfeestje geeft, is

jaren erotisch getinte epigrammen. Deze korte

pende onderwerpen en doet dat niet zelden in

hij bang dat er ruzie van komt. Hij gaat graag

en spitse ‘puntdichten’ bracht hij tijdens evene-

snedige bewoordingen die de lezer aan het den-

naar school, maar elke dag vergeet hij wel iets

menten wel eens te berde op diverse podia en de

ken zetten. Zelf zegt hij: ‘Je raakt gemakkelijk in

en lacht de hele klas hem uit. En hij wil wel op

enthousiaste reacties van de toehoorders moe-

mijn gedichten, maar je raakt er niet altijd even

kamp met de jeugdbeweging, maar staat liever

digden hem aan om een selectie van zijn gedich-

gemakkelijk weer uit.’ In deze nieuwe bundel

niet in zijn blootje onder de douche. Gelukkig

ten te bundelen. Het overkoepelende thema in

laat de dichter als nooit tevoren zijn licht schij-

snelt zijn papa hem altijd ter hulp. Met stomme

‘De kloof gedicht’ is het wel en wee in de rela-

nen op de hedendaagse condition humaine. En

plannetjes, vindt Siemen, maar ze helpen wel.

tie man-vrouw. Met een lichte voorsprong voor

hoezeer de aanvangsjaren van de 21ste eeuw

Tot Siemen zelf een superslim plan moet be-

het ’wee’, want volgens Verbonne zijn er over

gebukt gaan onder het ordewoord ‘crisis’, toch

denken om zijn papa uit de nood te helpen.

het ‘wel’ in de literatuurgeschiedenis al genoeg

valt er bij Hoorne altijd wel wat te lachen. Verlies

kleffe schrijfsels verschenen.

daarbij nooit uit het oog dat humor de overtref-

‘De plannetjes van papa’ is een Wevelgemse

fende trap is van ernst.

coproductie.

Het boekje levert leesvoer voor liefhebbers van

Jeugdauteur Koen D’haene schreef 4 grappige

woordspelingen, absurdisme en pointes. Kris

Philip Hoorne publiceerde eerder vijf dichtbun-

verhaaltjes over Siemen en zijn papa die twij-

Vandenberghe (artwork cover) en Joost De-

dels. Zijn vorige bundel luisterde naar de prik-

felt tussen ernst en luim maar vooral zielsveel

muynck (foto achterflap) zorgen mee voor een

kelende titel ‘Het is fijn om van pluche te zijn’.

van zijn zoon houdt. Ellen Loncke debuteert als

opvallende en originele publicatie. De bundel is

Daarnaast schreef hij een knotsgek verhalen-

illustratrice. Ze scherpte haar potloden om de

uitgegeven in eigen beheer en kan besteld wor-

boek, stelde hij enkele bloemlezingen samen en

personages een eigen gezicht te geven. Voor

den bij de auteur (dekloofgedicht@gmail.com).

recenseerde hij voor diverse bladen en websites.

jonge lezers vanaf 7 jaar en hun papa’s.

Deze boeken kunnen ook ontleend worden in de bibliotheek. Alle Wevelgemse publicaties zijn permanent ter inzage in de Bewaarbibliotheek (eerste
verdieping noodbib Ter Mote). Vrije toegang tijdens de openingsuren.

Steven Masure de winnaar
van onze selfiewedstrijd is
geworden? Proficiat!

Je vanaf nu ook plastic dopjes

Het natuureducatief centrum

t.v.v. blindengeleide honden

op het provinciedomein Ber-

voor de Vrienden der Blinden

gelen te bezoeken is iedere

uit Koksijde kan

1ste en 3de zondag van de

deponeren in de ton in de bib.

maand van 14u00 tot 18u00.
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CC
nam
BAT
Binnen

het

jongerencultuur-

project

B(ijzonder)

A(rtistiek)

T(raject) kregen 4 creatieve deelneemsters Laura Soenens, Mieke
Schelstraete, Hester Vanacker en
Julia Deslee de kans om onder
leiding van kunstenaar Steven
Vervaecke, A.K.A. Gèsman, de
artiestenruimte van CC Guldenberg onder handen te nemen.
Na deze ingreep baadt de artiestenruimte in een gezellig jaren
‘30 sfeertje.
Julia, Hester en Steven pronken
trouwens op onze retrocover.

Stel je vraag aan de bib
In deze snel veranderende maatschappij hebben mensen nood aan antwoorden: Ik wil verbouwen, van welke premies kan ik
genieten? Ik werk al een aantal jaren en wil nu opnieuw gaan studeren, wat zijn mijn mogelijkheden? Mijn buurman wil een
gemeenschappelijke muur slopen, mag hij dat zomaar? Mag je in Wevelgem op zondagnamiddag je gras maaien?
Op internet is zowat alles terug te vinden, maar hoe onderscheid je kwaliteit
van kwantiteit? Bij welke organisaties kan je te rade gaan en hoe doe je dat?
Ben je zeker dat de informatie die je vindt ook actueel en correct is?
De bibliotheek wil mensen helpen om het juiste antwoord op een concrete vraag te vinden. Je vindt het in een boek, maar ook op een betrouwbare
website of een op maat samengestelde infowijzer. We verwijzen je ook graag
door naar de juiste dienst of een goed aanspreekpunt als we het antwoord
niet zelf vinden. We maken met plezier extra tijd voor je vrij: we gaan voor
jou op zoek en contacteren je als we de juiste informatie verzameld hebben.
De traditionele collectiegerichte bibliotheek evolueert naar een vraaggericht informatiepunt. De medewerkers worden informatiebemiddelaars die je
graag helpen. Aarzel niet om ons aan te spreken. Je kan je vraag ook online
stellen via www.steljevraagaandebib.be of via de knop op het digitaal portaal
van de bib.
Ja, je kan ons echt het ei uit ons gat vragen!
9

Wevelgem herdenkt
gesneuvelde
parachutist
Op zaterdag 18 april brengt de gemeente Wevelgem hulde aan Paul
Duquesne, soldaat 1ste klasse bij het vrije Franse leger, die op 9 april
1945 sneuvelde in het Nederlandse Zuidlaren.
Paul (°1919) was één van de ‘Keintjes’, want zo was de familie Duquesne in Wevelgem het
best gekend. De Duquesnes, afkomstig uit Lys lez Lannoy (nabij Roubaix), waren in 1932
in Wevelgem beland toen vader Henri technisch directeur werd bij de tapijtweverij SA
Franco-Belge. De familie vestigde zich in de Kweekstraat 112, het huis naast de weverij.
In 1942 verdween Paul uit Wevelgem en dook op in Bretagne. Hij verbleef er stiekem bij
zijn oudste broer Henri. Hij werd lid van de weerstand. Vanaf 6 juni 1944 nam hij actief
deel aan de bevrijding van Bretagne. Hij nam vervolgens vrijwillig dienst bij de SAS parachutisten van het vrije Franse leger. Hij kreeg een parachutistenopleiding in Engeland.
Een maand voor de wapenstilstand in Europa werd hij met de Franse parachutisten gedropt in het noorden van Nederland bij de Operatie Amherst. Hij
sneuvelde op 9 april 1945 in Zuidlaren en werd er ook begraven. In september 1949 werd hij op vraag van zijn ouders naar Wevelgem overgebracht en bijgezet op de gemeentelijke begraafplaats op het ereperk voor gesneuvelde militairen.
Dit jaar is het precies 70 jaar geleden dat Paul sneuvelde. Met deze herdenking wil het gemeentebestuur hulde brengen aan de moedige strijd van jonge
soldaten die vielen voor het vaderland en voor de waarden van een vrije, verdraagzame en democratische wereld.
Praktisch
Zaterdag 18 april | Om 17u00 op het ereperk van de gesneuvelde Wevelgemse
militairen op de begraafplaats (ingang Menenstraat) | Herdenkingsplechtigheid
Paul Duquesne door het gemeentebestuur in aanwezigheid van militaire en
diplomatieke genodigden uit België, Nederland en Frankrijk | Meer info: cel Vrije
Tijd, Porseleinhallen (vrijetijd@wevelgem.be)

Erfgoeddag 2015
Op zondag 26 april is er de jaarlijkse Erfgoeddag. Het thema dit jaar is Erf! en
dat betekent dat erfstukken van bezoekers zelf in de kijker gezet worden. In
de regio Kortrijk is er dit jaar een regionaal programma gespreid over 3 locaties:
het Jukeboxmuseum in Menen, Transfo in Zwevegem en Vyncke in Harelbeke.
Heb je zelf een schilderij op zolder of familiestuk waar je graag meer informatie
over wil? In Menen en Zwevegem staan experten voor je klaar en kan je met je
erfstuk op de foto. In Harelbeke krijg je dan weer een inkijk in de werking van verschillende archieven uit de streek en kom je meer te weten over papieren erfgoed
in al z'n facetten.
Benieuwd? Ontdek het volledige programma op www.erfgoeddagzuidwest.be.
Meer info? Cel Vrije Tijd, Porseleinhallen (vrijetijd@wevelgem.be)
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digitale week
10

VAN MAANDAG 20 TOT
DONDERDAG 30 APRIL 2015

De Digitale Week van 20 april tot 30 april is een week vol multimedia-activiteiten in heel België,
gratis of zeer goedkoop. De activiteiten zijn zeer divers: beginners maar ook mensen met wat meer
ervaring zijn welkom. Hieronder het aanbod voor Wevelgem, Gullegem en Moorsele.
Computer assistent

De beste apps op iPad en Android

Kaartjes ontwerpen met Publisher

• do 2/04 van 14u00 tot 16u00 in

di 21/04 van 15u15 tot 16u15 in LDC El-

di 28/04 van 14u00 tot 15u00 in LDC

ckerlyc Wevelgem, gratis, inschrijven

Het Knooppunt, gratis, inschrijven

vóór 17 april via LDC Elckerlyc

vóór 24 april via LDC Het Knooppunt

Demo 3D printing

De ‘cloud’

21/04 van 19u00 tot 22u00 in OC

di 28/04 van 15u15 tot 16u15

de Cerf, €10, inschrijven via CC We-

in LDC Het Knooppunt, gratis, in-

velgem

schrijven vóór 24 april via LDC Het

LDC Elckerlyc Wevelgem
• ma 13/04 van 14u00 tot 16u00 in
LDC Het Knooppunt Gullegem
• do 20/04 van 14u00 tot 16u00 in
LDC Elckerlyc Wevelgem
• ma 27/04 van 14u00 tot 16u00 in
LDC Het Knooppunt Gullegem

Knooppunt Gullegem
Mapping

Online fiets- en wandelroutes uit-

20/04 en 27/04/2015 van 19u00 tot

stippelen

Voordracht Tax-on-web: de elek-

22u00 in Porseleinhallen Wevelgem

do 23/04 van 19u00 tot 22u00 in

trische belastingaangifte

€30, inschrijven via CC Wevelgem

Noodbib Ter Mote, gratis, inschrij-

• di 21/04 van 14u00 tot 16u30 in
OC De Stekke, €3, inschrijven via

ven via Bibliotheek
Werken met een gebruiksvriende-

Woonzorgproject MO2

lijke PC

Je leven organiseren met online

di 21/04 van 14u00 tot 15u00 in LDC

tools

Noodbib Ter Mote, €3, inschrij-

Elckerlyc Wevelgem, gratis, inschrij-

za 25/04 van 10u00 tot 12u00 in

ven via Bibliotheek

ven vóór 17 april via LDC Elckerlyc

Noodbib Ter Mote, €3, inschrijven
via Bibliotheek

• woe 22/04 van 14u00 tot 16u30 in

• woe 29/04 van 14u00 tot 16u30 in
LDC Het Knooppunt, €3, inschrijven via LDC Het Knooppunt

Inschrijven doe je per cursus per leslocatie
LDC Elckerlyck: ldcelckerlyc@ocmwwevelgem.be, 056 43 55 10
LDC Het Knooppunt: hetknooppunt@ocmwwevelgem.be,056 43 20 80
Woonzorgproject MO2: inge.goemaere@ocmwwevelgem.be, 0470 93 67 67
CC Wevelgem: cultuurcentrum@wevelgem.be, 056 43 34 95
Bibliotheek: bibliotheek@wevelgem.be, 056 43 35 40
Meer info: www.wevelgem.be/digitaleweek

Digitaal onze taal
De gemeente wil naar aanleiding van de Digitale
Week haar webloket en webshop nog eens in de
kijker zetten. Ze zijn 7/7, 24/24 open. Je kan
waar en wanneer het jou best past subsidies
aanvragen, inschrijven voor een sportkamp, een
uittreksel opvragen uit het strafregister… sinds kort kan je ook
een fietslabel aanvragen. Je vindt een link naar het loket en de
shop op www.wevelgem.be.

Een dagje uit
in Wevelgem
Op woensdag 6 mei kan je wandelen, barbecueën en naar
een swingende Bal Musette.
Om 9u30 in de cafetaria van OC De Stekke voor de historische wandeling door Moorsele met gids en proevertjes.
Om 11u00 is er aperitief met hapjes in OC De Stekke aangeboden door de gemeentelijke ouderenraad naar aanleiding
van het 20-jarig bestaan. Om 12u00 kan je aanschuiven aan
de reuze-barbecue met 3 stukken vlees, groentjes, aardappeltjes en sauzen. Om 14u30 start ‘Bal Musette’ met Derek
en Rony Verbiest met orkest in OC De Stekke. Deze voorstelling is geïnspireerd op de wereldbekende en populaire
Bal Musettes die ontstonden in Parijs vanaf de tweede helft
van de 19de eeuw. Orkest en accordeon spelen een reper-

1 mei: genieten in
Wevelgem Centrum

toire waarin de Franse klassiekers van de twintigste eeuw
elkaar opvolgen in echte bal-formule. Telkens twee liedjes in dezelfde stijl na elkaar: twee walsjes, twee foxtrots,
twee slows, twee tango’s… De chansons uit het collectief
geheugen passeren de revue terwijl jouw nostalgische ziel
herleeft op de dansvloer.
Kostprijs hele dag: 30 euro (wandeling, barbecue, Bal Musette)
Namiddagprogramma: 10 euro (Bal Musette).

Steps Shopping Day

Toeschouwers kunnen genieten van

Voor het namiddagprogramma apart kan enkel via CC Gul-

Verschillende winkels openen hun

het schouwspel. Er valt vanalles te

denberg 056 43 34 95 gereserveerd worden. Inschrijven voor

deuren voor de Steps Shopping Day.

beleven, te drinken en te eten.

de hele dag kan via de cel welzijn, 056 43 35 27 of welzijn@

Naast de mogelijkheid om te shoppen

• 9u00-18u00 Sint-Pauluscollege,

wevelgem.be tot en met 22 april. De deelnameprijs kan je

kan je op 1 mei genieten van degus-

Deken Jonckheerestraat

taties van lokale brouwers. Tegelijk

storten op BE52 068213621309 op naam van de gemeentelijke ouderenraad met vermelding van de namen van

kan je ontdekken wat er nieuw is in de

Bloemenmarkt

autowereld. Ontdek de deelnemende

Geniet van de geuren en kleuren van

winkels in De Zondag van 26 april.

de bloemenmarkt. Ontdek eens een

Een organisatie van de gemeentelijke ouderenraad in sa-

• 9u00-18u00 Guldenbergplein

nieuwe plant. Shop er op los en verrijk

menwerking met de cel toerisme, het gemeentebestuur

je tuin met verse planten en bloemen.

Wevelgem en CC Wevelgem.

Tuin- en hobbysalon
Dit salon staat al jaar en dag synoniem

• 9u00-18u00 Sint-Pauluscollege,
Deken Jonckheerestraat

voor het ontdekken van de evoluties
op het vlak van tuinaanleg, poorten &

Lunch NEOS Wevelgem

rolluiken en tuingerelateerde hobby’s

NEOS Wevelgem zorgt tijdens de bloe-

zoals bloemschikken.

menmarkt van 1 mei voor een heerlijke

• 9u00-18u00 Porseleinhallen, Cul-

lunch. Je kan kiezen tussen koude vis –

tuurpad 1

de deelnemers.

Woensdag 6 mei

of vleesschotel met frietjes.
• 11u30 Zaal Leyedaele €20 (1 ape-

Kampioenschap KUBB

ritief inbegrepen) Kaarten: Neos

Verschillende teams van over de hele

bestuursleden | “de visscheure“

provincie strijden om de titel van

Kapellestraat 98 of tel. 056 41 68 78

West-Vlaams Kampioen. Schrijf je in

– 056 41 04 92

op www.hds-united.be en KUBB mee.
12
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Nog geen plannen voor de kids
in de paasvakantie?
Je kan nog tot 1 april inschrijven voor workshops, films, sportkampen of speelpleinwerking.
Workshop rugzak maken

3 euro en kan je kopen via de webshop of in

kan nog t.e.m. woensdag 1 april. Webshop

Dit is een workshop voor kinderen en hun ou-

het CC, tel. 056 43 34 95

op www.wevelgem.be | 056 43 35 60 | op de

ders, grootouders, familie, begeleiders,… Wil

sportdienst, bureel zwembad, Vanackeres-

je samen met je kind, kleinkind, kleine broer

Op dinsdag 14 april kan je naar Boxtrollen in het

of zus,… een eigen ontworpen rugzak ma-

CC. Volgens de legende zijn de Boxtrollen vieze

ken? Schrijf je dan snel in voor de workshop

monsters die ’s nachts uit de riolen kruipen en

Haasjeover spelen

op woensdag 8 april van 14u00 tot 16u00 in de

kinderen en kazen stelen uit het rijke dorpje

In de tweede week van de paasvakantie kun-

Cafetaria van de Porseleinhallen, Cultuurpad 1,

Cheesebridge. In het echt zijn de Boxtrollen ei-

nen kinderen elke dag naar de speelpleinwer-

Wevelgem. De workshop kost 5 euro. Inschrij-

genzinnige, maar lieve rare snuiters die in grot-

king van Haasje-Over. Elke dag zijn er toffe

ven op de gemeentelijke jeugddienst, Cul-

ten wonen. Tickets kosten 3 euro en kan je ko-

activiteiten voor kinderen van 2,5 tot en met 12

tuurpad 1 of via mail jeugddienst@wevelgem.

pen via de webshop of in het CC, tel. 056 43 34 95

jaar. Deze paasvakantie worden de Porselein-

be of op 056 43 35 50.

traat 16, tijdens de openingsuren.

hallen omgetoverd tot een heuse bouwwerf.
Sportkampje doen

De kinderen leren alles over hameren, zagen,

Filmpje meepikken

Kinderen die graag sporten, kunnen zich uitle-

planten en decoreren. Bob De Bouwer zal trots

Op donderdag 9 april kan je om 14u30 naar

ven op één van de sportkampen. Er is keuze uit

op hem zijn!

Planes 2 in het CC. Wanneer de wereldbe-

sport en spel, streetdance, omnisport, mini-

roemde luchtracer Dusty verneemt dat zijn

voetbal, circustechnieken, badminton, zwem-

Inschrijven kan nog tot en met woensdag 1

motor beschadigd is en hij misschien nooit

men, conditietraining,…

april 12u00 op de jeugddienst, Porseleinhallen,

meer kan racen, moet hij zijn plannen wijzigen

Cultuurpad 1 in 8560 Wevelgem | tel. 056 43 35

en wordt hij geïntroduceerd in de wereld van

Meer info vind je: www.wevelgem.be/vrije-tijd/

brandbestrijden in de lucht. Tickets kosten

sport/gemeentelijk-sportaanbod. Inschrijven

50 | www.wevelgem.be/jeugd
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1 april!
Knip deze vis uit en hang hem ongemerkt aan iemands rug. Post de foto van de rug mét vis op instagram, twitter en facebook met hashtag
#igwevelgem en wie weet haalt je foto onze fotomuur. Doen!

i
v
l
i
r
1 ap

s
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15 mei – 1000km
Op vrijdagmiddag 15 mei stoppen de renners van de 1000km van Kom op tegen Kanker in Wevelgem.
Bedoeling is om de langste erehaag te vormen en de renners een kippenvelmoment te bezorgen. Naast
deze erehaag voorzien we een evenementendorp met kraampjes, animatie, muziek, …
Het programma vind je hieronder:
11u00

Evenementendorp gaat open met muziek en aperitief op parking
zwembad Vanackerestraat.

11u30

Start vormen erehaag.

12u00

Start tellen aanwezigen door een deurwaarder.

12u15 - 12u30

Renners komen aan.

12u30-14u00

Evenementendorp met optredens.

13u20 - 13u30

De verschillende pelotons vertrekken opnieuw richting
Mechelen.

...

In het evenementendorp kan je nog nakaarten.
Zet de bloemetjes buiten
In het evenementendorp worden de bloemetjes letterlijk en figuurlijk buitengezet. Kom
op 15 mei je originele bloem planten in onze tuin. Met deze bloemen wordt een reuzemadelief gemaakt naar het beeld van Kom op tegen Kanker. Laat je creativiteit de vrije loop,
ga voor de traditionele strandbloem of wees creatief met klei. Alle handgemaakte bloe-

©Cirofono

men krijgen een plaatsje in de 1000km-tuin.

De kleren maken de man
Kom op 15 mei verkleed in je beste ‘bloemenkostuum’. Neem je Hawaïaans hemd nog eens uit de kast, maak een
hoed met bloemen, schilder je volledige lichaam vol met bloemen,… De komische brigade ‘Love and peace
police’ zal de 5 grappigste, mooiste of flamboyantste outfits uitkiezen. De winnaars krijgen een uitgebreid pakketje
Wevelgemse producten.
Vrijwilligers gezocht
Wil je helpen als vrijwilliger, alleen of met je vereniging, op 15 mei tijdens de 1000km van Kom op tegen Kanker?
De gemeente is nog op zoek naar stewards voor de erehaag, mensen die de zaal voor de renners kunnen helpen klaarzetten, … Of wil je met je vereniging een kraampje uitbaten of een demonstratie geven? Laat het weten!
Meer info over wat je kan doen en hoe je je kan opgeven als vrijwilliger vind je op www.wevelgem.be/1000km of haal
een formulier in het gemeenteloket.

TOON JE ENGAGEMENT EN DRAAG ONZE PIN.
Kom je pin afhalen in het gemeenteloket.
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©Daniele Pesaresi

Wegenwerken
Schuttershoflaan en Hugo Verriestlaan

Moraviëstraat

Van 13 april tot 30 april wordt de 2de fase van de wegeniswerken in de

In april worden plaatselijke herstellingswerken uitgevoerd aan de as-

Schuttershoflaan en Hugo Verriestlaan uitgevoerd.

faltverharding in de Moraviëstraat. De werken zullen enkel dagen duren.
Aannemer Van Robays zal de betrokken bewoners informeren over de tij-

De toplaag van de asfaltverharding in de Schuttershoflaan tussen de

delijke verkeershinder. Het Bijenhof zal toegankelijk zijn via de Zuidstraat.

Heulebeek en de Poezelhoek wordt aangelegd en in de Hugo Verriestlaan,
tussen de Pastorijweg en de Koningin Fabiolastraat, wordt het wegdek

Leopoldstraat

en de middenberm opgebroken, een nieuwe middenberm bestaande uit

In de Leopoldstraat zijn de werken van de nutsmaatschappijen afgewerkt

omega-elementen geplaatst en een nieuwe asfaltverharding aangelegd.

en wordt de nieuwe toplaag van de asfaltverharding aangebracht. Aannemer Van Robays zal de bewoners informeren wanneer deze werken

Om deze werken te kunnen uitvoeren, wordt een omleiding voorzien via

uitgevoerd zullen worden. Deze werken zullen een tweetal dagen duren.

de Grote Ieperstraat en Koningin Fabiolastraat. Het rond punt in de KoMeer info

ningin Fabiolastraat blijft beschikbaar.

Je vindt meer info over werken in de gemeente op www.wevelgem.
In mei of juni, als het warm genoeg is (minstens 15°C) en het wegdek vol-

be/wegenwerken of via facebook: www.facebook.com/wevelgem8560

ledig droog is, zullen de fietspaden een rode wegbekleding krijgen. Deze

twitter: @Wevelgem8560 - #wevelgem

werken zullen een tweetal dagen duren en voor wat verkeershinder zorgen. De nodige omleidingen zullen aangeduid worden.

Geen e-boeken meer
via de bib
In het voorbije jaar kon je in de biblio-

Leners met een e-boekenkaart kunnen

theek via een Vlaams pilootproject

de kaart activeren en blijven gebruiken

kennismaken met een aanbod e-boe-

tot en met 5 mei.

ken. Vanaf 6 mei komt helaas een einde
aan deze dienstverlening.

Daarna kunnen geen nieuwe boeken
meer gedownload worden in de app.

We raden e-boekenleners aan om even-

De app zelf blijft bestaan en je kan nog

tueel ongebruikt leentegoed zo snel

offline lezen. De app wordt evenwel niet

mogelijk te gebruiken.

meer ondersteund en er zijn dus geen

De app verdwijnt niet van het toestel,

garanties meer over de goede werking.

maar kan vanaf 6 mei alleen nog offline

Bedoeling is dat er in 2016 in alle biblio-

gebruikt worden. Het goed functioneren

theken een verbeterde versie van het

is dan niet langer gegarandeerd.

Vlaamse e-boekenproject gelanceerd
wordt. Je hoort er nog van!
15
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Sportaanbod

Kinderen

Jongeren en volwassenen

Zwemlessen

Sportreeksen vanaf 16 jaar

Na de paasvakantie starten er opnieuw 8-delige wekelijkse lessenreek-

Het aanbod van de sportreeksen voor volwassenen voor het 3de tri-

sen zwemmen voor kinderen geboren vanaf 2009.

mester is terug te vinden op www.wevelgem.be/sport. Je kan ook een

De kindjes worden ingedeeld in kleine groepjes van ongeveer 6 deelne-

folder afhalen op de sportdienst en aan de balies van de gemeentelijke

mers per lesgever. De sportdienst biedt verschillende reeksen aan zoals

diensten. Wees er snel bij! De inschrijvingen starten op dinsdag 7 april.

watergewenning, initiatie I, initiatie II, vervolmaking en vervolmaking +.

Je kan kiezen uit omnisport, pilates, badminton, callangym, aquagym,
conditietraining, tennis, joggen voor beginners, grondgym, initiatie

Alle informatie vind je in de nieuwe sportfolder die begin april beschik-

schoolslag en start to crawl in samenwerking met de Wevelgemse Dol-

baar is op de sportdienst of op www.wevelgem.be/sport. De kinderen

fijnen Klub.

die al deelnemen aan de zwemlessen krijgen de kans vooraf in te schrijven. Nieuwkomertjes kunnen inschrijven vanaf dinsdag 7 april. Dit kan
op de sportdienst of op tel. 056 43 35 60.

Senioren

G-sporters

Sportelaanbod voor senioren

G-omnisport donderdag

Ben je de 50 voorbij en hou je van sporten waar regels en competitie

Elke donderdagavond van 19u30 tot 20u30 vindt in de sporthal Van-

slechts een bijzaak zijn, maar plezier, sociaal contact en fysieke inspan-

ackerestraat G-omnisport plaats voor volwassenen met een verstan-

ning op maat centraal staan? Ga dan eens sportelen en beweeg zoals je

delijke of fysieke beperking. Je kan er kubben, wandelen, voetballen,

bent met onze 13-beurtenkaart. Met deze kaart kan je wekelijks deelne-

trampolinespringen, netballen, zwemmen en nog zoveel meer. Voor

men aan alle verschillende activiteiten zoals grondgym, zumba gold, line

meer informatie kan je terecht op de sportdienst.

dance, badminton, yoga en netbal. Als je aan één van deze activiteiten
deelneemt dan krijg je van de lesgever een stempel op je beurtenkaart.

G-sportfeest

Sla je een weekje over, geen probleem, je beurt gaat niet verloren. Deze

Zaterdag 9 mei.

13-beurtenkaart kan je op de sportdienst kopen voor 20 euro.

Het sportfeest wordt een aangename sportnamiddag met een aanbod van sportactiviteiten voor alle personen met een lichte tot matige
beperking, zowel jongeren als volwassenen. De namiddag staat onder

demie
d
sportaca
Seniorenwekelijks sportaanbo

leiding van gediplomeerde lesgevers. Je zal er kunnen tafeltennissen in
samenwerking met tafeltennisclub Gullegem, G-voetballen in samenwerking met recrea’s FC Gullegem, muurklimmen, kubben, kinballen,

es:
Naam+adr

4 5 6 13
3
2
1
10 11 12
9
8
7

ball bounceren en zumbaën.
Sporthal, Peperstraat in Gullegem | van 14u00 tot 17u00 | onthaal vanaf
13u30 | graag vooraf inschrijven op de sportdienst | sportkledij verplicht
€ 2 | Gratis sportverzekering via BLOSO
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Boottochten Grensleie
Menen - Kuurne - Menen

charmante Noord-Franse dorpjes. Onderweg

De fietsen worden door een professionele trans-

Nocturne in Italiaanse stijl. Za 18/07 om 19u00.

houd je tweemaal halt voor een korte stop. Bij

porteur terug naar het vertrekpunt gebracht.

Smakelijke Italiaans getinte avondtocht. Na

aankomst aan de Rijselse citadel, heb je enkele

Volwassenen: €36 - Kinderen 3-12 jaar: € 26

het aperitief met zuiderse hapjes, kan je aan-

uurtjes vrij om te picknicken, een terrasje op

schuiven voor een authentieke Italiaanse

te zoeken of even van de stad te genieten. De

Wevelgem - Roeselare

maaltijd. Je proeft van “La Dolce Vita”. Vol-

fietsen worden door een professionele trans-

Varen en genieten voor 55+. Zo 6/09: Start om

wassenen: €45 - Kinderen 3-12 jaar: € 35

porteur veilig terug in Wervik gebracht. De boot

10u00 - Di 8/09: Start om 10u00. Ga mee aan

vertrekt om 16u00 richting Wervik, we komen

boord voor een dagje culinair en muzikaal ge-

Wevelgem - Menen - Wervik - Rijsel

aan rond 19u30. Wie wil, kan op de terugtocht

not. Je start met een glaasje cava met lekkere

Ontdek het hart van Rijsel. Do 30/07 om

een half stokbrood met beenham eten (€ 3 –

aperitiefhapjes uit de regio, aangeboden door

9u00. Vaar mee op een ontspannende

vooraf te bestellen en ter plaatse te betalen op

de 3 diensten toerisme van Grensleie. Tijdens de

tocht op de Leie en de Deûle richting Rijsel.

de boot).

lunch kan je genieten van varkenswangetjes in

’s Middags mag je aanschuiven voor een over-

Volwassenen: €31 - Kinderen 3-12 jaar: €21

Rodenbachsaus en krielpatatjes. Eenmaal aan-

heerlijk varkentje aan ’t spit met warm groen-

gekomen, kan je op zondag terecht op “Paris-

tenbuffet, aardappeltjes en brood. Bij aankomst

Menen - Machelen-aan-de-Leie – Menen

Montmartre” en de streekproductenmarkt of

in Rijsel brengt een bus je naar het centrum. Je

Woe 19/08: start om 9u00. Fietsen en varen com-

genieten van de koopzondag. Op dinsdag kan

kan gratis onder leiding van een Nederlandsta-

bineren? Ga mee op tocht langs de oevers van de

je de stad intrekken voor wat shopplezier of een

lige gids een geleide wandeling maken (vooraf

Leie. Onderweg vertelt de gids je meer over het

geleid bezoek brengen aan Brouwerij Roden-

inschrijven). Wie liever de stad op eigen tempo

project De Grote VerLEIEding. In Kortrijk houd

bach (vooraf inschrijven). De bus rijdt terug om

ontdekt, kan op eigen houtje het centrum van

je halt in Texture, waar je (optioneel en gratis)

17u30. Volwassenen: €45 - Volwassenen met

Rijsel verkennen. Om 18u30 brengt de bus je te-

een kort begeleid bezoek kan brengen. Na de

bezoek aan Brouwerij Rodenbach: €49,50

rug naar Wervik-Menen en Wevelgem. Volwas-

picknick gaat de fietstocht naar Machelen-aan-

senen: €51 - Kinderen 3-12 jaar: €41

de-Leie. Hier kan je een bezoek brengen aan de

Toerisme Wevelgem - Gemeenteloket

Kunstzomer 2015 of het Roger Raveelmuseum

• Vanackerestraat 12, 8560 Wevelgem

Wervik - Rijsel - Wervik

(niet inbegrepen). Je kan een gegidste wandeling

• Tel. 056 43 35 25

Met de fiets naar Rijsel, terug met de boot

doen (vooraf inschrijven) of het dorp verkennen

• ma, di en vr 9u00-12u00, wo 9u00-12u00

naar Wervik. Do 6/08 om 9u30. Langs de Leie

op eigen tempo. Om 16u30 vaar je met de boot

en de Deûle fiets je vanuit Wervik naar Rijsel.

terug naar Menen. Wie wil, kan op de terug-

• www.toerisme-leiestreek.be/boottochten

Tijdens de tocht vertelt de gids je meer over

tocht een half stokbrood met beenham eten.

• Boeken kan vanaf 2/04
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en 13u30-18u30

Trouwen in de goederenloods
Trouwen of je jubileum verzilveren doe je voortaan in de goederenloods. Gregory Defrancq en Vanessa Vandenberghe gaven
elkaar op 13 maart het ja-woord in de goederenloods. Sinds 1 januari doet dit gerestaureerde pand naast het stationsgebouw
dienst als trouwzaal.
Deze uitzonderlijk mooie locatie met een interieur straalt een

detailleerde, historische plannen van de NMBS. De restauratie gebeurde

klassieke, mystieke en vooral rustgevende sfeer uit met een

in samenspraak met het Agentschap Onroerend Erfgoed met het oog

zekere vorm van nostalgie. Er is op wandelafstand voldoende parking.

op het bekomen van een restauratiepremie.

De locatie zal gebruikt worden voor huwelijken, huwelijksjubilea en
gemeentelijke recepties.

Tijdens de restauratie werd ook één en ander aangepast aan hedendaagse normen: vloer- en dakisolatie, dubbele beglazing waar mogelijk,

Het gebouw is sinds 14 juni 2001 beschermd als monument. In 2005

volwaardig sanitair en aangepaste toegankelijkheid voor personen met

kocht de gemeente het samen met de bijhorende parking en werd het

een handicap.

gerestaureerd en gereconstrueerd. Dit gebeurde op basis van zeer ge-

19

Vacatures
Hulptechnieker dienst openbare infrastructuur en mobiliteit,

Huisbewaarder

cel onderhoud
Het OCMW Wevelgem zoekt een huisbewaarder (m/v – koppel – gezin)
(Voltijds) (m/v) - Niveau E – contractueel

voor de serviceflats Ter Meersch en het administratief centrum, beiden
in de Deken Jonckheerestraat in Wevelgem, vanaf 1 juli 2015.

Functieomschrijving:
Je ondersteunt de dienst openbare infrastructuur en mobiliteit bij de

Taakomschrijving:

werkzaamheden die te maken hebben met de aanleg, het onderhoud

De huisbewaarder staat in voor de nacht- en weekendpermanenties in

en de herstellingen aan het gemeentelijk wegennet.

de serviceflats en reageert onmiddellijk op noodoproepen van de bewoners. Hij/zij staat ook in voor de bewaring van het gebouw. Daarnaast

Aanbod:

staat de huisbewaarder in voor de bewaring van het administratief cen-

• een boeiende en gevarieerde job

trum tijdens de nacht en het weekend.

• tewerkstelling met een contract van onbepaalde duur
• bruto maandwedde (aanvangswedde): 1 775,94 euro

Voorwaarden:

• interessante verlofregeling

• Bereid zijn om in een nabijgelegen woning (eigendom van het

• extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering
• fietsvergoeding/terugbetaling vervoerskosten openbaar vervoer

OCMW) te wonen
• Voldoende inlevingsvermogen hebben in de leefwereld van ouderen
• Ervaring in het werken met ouderen is een pluspunt

Voorwaarden:

• Discreet zijn

• slagen voor de selectieprocedure

• Daadkrachtig kunnen optreden in noodsituaties

• 18 jaar zijn

• Van goed zedelijk gedrag zijn (uittreksel uit het strafregister, maxi-

• medisch geschikt zijn

mum 3 maanden oud)
• Lichamelijk geschikt zijn.

Er zal een wervingsreserve aangelegd worden met een geldigheidsduur
van 2 jaar.

Aanbod:
Woonst (4 slaapkamers) met garage (Kloosterstraat 53)

Geïnteresseerd?
Kandidaturen moeten aangetekend per post verstuurd worden aan de

Geïnteresseerd?

heer burgemeester of ingediend worden door afgifte tegen ontvangst-

Kandidaturen (inclusief CV) moeten ten laatste op 15 april 2015 ver-

bewijs bij de dienst secretariaat, Kasteel/gemeentehuis, Vanackere-

stuurd zijn t.a.v. de voorzitter van het OCMW, Deken Jonckheerestraat

straat 16, 8560 Wevelgem. Uiterste inschrijvingsdatum: 22 april 2015.

9, 8560 Wevelgem of via mail: secretariaat@ocmwwevelgem.be

Bij te voegen stukken: uittreksel uit het strafregister, niet ouder dan drie
maanden.

Voor meer inlichtingen contacteer Kristin Defrancq, dagelijks

Voor verdere inlichtingen, contacteer de personeelsdienst:

kristien.defrancq@ocmwwevelgem.be

verantwoordelijke serviceflats Ter Meersch – tel. 056 43 55 40
Chris Vanderbeke, 056 43 35 27, chris.vanderbeke@wevelgem.be
De geselecteerde kandidaten worden gecontacteerd voor een gesprek.
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3de Grensleie Smikkeltocht

Markt Moorsele blaast 3 kaarsjes uit

Op ontdekking in de eigen regio. Volledig bewegwijzerde fietstocht van

Om het 3-jarig bestaan van de markt te vieren, organiseren de Moor-

42 km over grotendeels landelijke wegen. Onderweg hou je meermaals

seelse marktkramers een spaaractie. De spaaractie loopt de hele maand

halt: je proeft van lekkers dat de Leiestreek te bieden heeft en ontdekt

april. Bedoeling is om 5 stempels te verzamelen op een spaarkaart.

interessante en verrassende plekjes waar je misschien het bestaan nog
niet van afwist. Deze fietstocht is een organisatie van de toerismeclus-

De marktkramers verzamelen de volle spaarkaarten. Op donderdag 30

ter Grensleie, een samenwerkingsverband van de diensten voor toerisme

april worden de winnaars dan geloot.

Menen, Moorslede (Dadizele), Wervik en Wevelgem.
Er zijn verschillende waardebonnen te winnen.
Zondag 3 mei of maandag 4 mei .

Veel succes!

Volwassenen betalen 25 euro, kinderen jonger dan 12 jaar 15 euro.
Vooraf inschrijven bij de dienst toerisme, Gemeenteloket, Vanackerestraat 12 056 43 34 00 – toerisme@wevelgem.be vanaf 23 maart. Het
aantal deelnemers is beperkt, snel zijn is dus de boodschap.

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

Wevelgem in 2d

Week van de valpreventie

In opdracht van AGIV (Agentschap voor Geografische Informatie Vlaan-

Op de koffie met 75-plussers. In het kader van de week van de valpreven-

deren) worden er in heel Vlaanderen panoramische beelden genomen.

tie van 20 tot 26 april is er tijdens een ‘op de koffie met 75-plussers’ een

Een auto met een 360 graden-camera doet die opnames.

interactieve voordracht over valpreventie. De oorzaken van valongelukken worden besproken en er zullen tips en suggesties worden gegeven

Gezichten en nummerplaten worden na inzameling automatisch on-

om breuken en fracturen te voorkomen. Er is ook een interactieve quiz

herkenbaar gemaakt. Deze beelden worden niet opengesteld voor het

voorzien. Deze voordracht wordt op een geanimeerde en interactieve

publiek en zullen enkel gebruikt worden voor taken van algemeen belang

manier gebracht. Er is ook koffie en taart.

(bijvoorbeeld om de dienstverlening naar burgers en bedrijven te verbeteren, om verkeersborden, bomen enzoverder in kaart te brengen,…) Je

• dinsdag 21 april (van 14u00 tot 16u00)

zal deze auto tussen april en juni in de gemeente zien rondrijden.

• LDC Het Knooppunt
• € 3 (koffie en taart inbegrepen)
• inschrijven aan het onthaal is noodzakelijk
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uitinwevelgem

www.wevelgem.be/uitinwevelgem · april 2015

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 met ons webshopicoon op de vernieuwde website!
Ga naar wevelgem.be en klik rechts op het icoon van de webshop.

APRIL
ZO 29 MAART

ONTMOETEN | GEZELSCHAPSSPELEN MET
KAAS EN WIJN (voor volwassenen met een
beperking vanaf 21 jaar) Zin in een gezellig
avondje gezelschapsspelen met aangepaste
kaas & wijn of een glaasje fris. Schrijf je dan
snel in voor de spelletjesavond in De Stroom.
19u00 – 21u30 | De Stroom, Oudenaarsesteenweg 234 in Kortrijk | €15 ( drankjes zelf te betalen) | Inschrijven: info@destroom.be of 056
35 30 17 | max. 10 deelnemers
WOE 1 APRIL

JEUGD | BUITENSPEELDAG KASPER
(voor kinderen met en zonder beperking van
3,5 tot 14 jaar). Tijdens de buitenspeeldag zijn
er geen excuses om binnen te blijven! Op de
Warande wordt er een namiddag vol spetterend speelplezier met springkastelen, gocarts, circustechnieken, pretmobiel, sport en
nog zoveel meer georganiseerd.
13u00 - 17u00 | Speeldomein de Warande | €1
voor vieruurtje, de buitenspeeldag zelf is gratis! | Inschrijven: trish.berten@destroom.be of
056 35 30 17 | (*) Vervoer mogelijk vanuit Wevelgem: afspraak om 12u30 aan het zwembad,
geef hiervoor een seintje

een juweel (halsketting, oorbellen, sierspeld)
19u00 | €5 | Info + inschrijven bij Monique: 056
51 47 36 of via monique.demeyer@telenet.be
www.gezinsbondmoorsele.be
DI 7 APRIL – VR 17 APRIL

JEUGD | KASPER SPEELPLEINWERKING
Na een maandje zonder, zijn we er terug tijdens de paasvakantie! Zin in een weekje vol
avontuur, fun en Kasper? Schrijf je dan snel in!
Start tussen 8u00 en 10u00 - einde tussen 16u00 en 17u00 | De levensboom – Kijkuitstraat 10 in Wevelgem | Met eigen picknick: €4/kind - met warme maaltijd: €8/
kind | Inschrijven tot 31 maart: trish.berten@
destroom.be of 056 35 30 17
DO 9 APRIL

JEUGD | BLOEMPOTJES PIMPEN MET SERVETTEN
(voor grootouders met kleinkinderen) Knutselen
met bloempotten is nog steeds erg in. Het is dan
ook heel leuk om te zien wat je met een simpele
bloempot of schaal allemaal kunt maken.
14u00 - 16u30 | LDC Elckerlyc | € 4 | Inschrijven
vóór 7 april aan het onthaal van LDC Elckerlyc
VR 10 APRIL

FEEST | PAASONTBIJT

WOE 1 APRIL

JEUGD | BUITENSPEELDAG
Ook in Wevelgem doen we mee aan de Buitenspeeldag. Kom genieten van toffe attracties en coole spelletjes.
13u00 -17u00 Speelplein Kolverikstraat. Vanaf
12u00 buitenspeel picknick | De buitenspeeldag is gratis. Inschrijven is niet nodig.
DI 7 APRIL

JEUGD | WERKEN MET FIMO KLEI

Enkele technieken worden aangeleerd om
22
mooie parels te maken om dan te verwerken in

ZA 11 APRIL

MUZIEK | GULLEGEMSE SCHLAGERNACHT
Optredens van verschillende bekende schlagerzangers zoals Willy Sommers, Nicole &
Hugo en Paul Severs.
19u00 | €15 | OC de Cerf in Gullegem | Info en
tickets: www.schlagernacht.be
ZO 12 APRIL

SPORT | 15DE STEKSELTOCHT
Jubileumeditie ter gelegenheid van het
15-jarig bestaan. Na de tocht krijg je 2 gratis pannenkoeken. Verschillende afstanden:
4*-8*-12*-17-24-30km (*ook voor rolstoelgebruikers toegankelijk!). Het thema is ‘puur
natuur’ met uitzonderlijke toegang tot privédomeinen
Vrije start tussen 7u30 en 15u00 | €1,50 | Tel.
0470 57 87 63 | OC De Stekke Moorsele
DO 16 EN 30 APRIL

BEWEGEN | KORTE EN TRAGE AFSTANDEN
WANDELEN
Wandelen is een ideale manier om op een rustige, ongedwongen maar aangename manier
toch aan je conditie te werken. Het is de ideale
voeding voor je gezondheid.
10u00 - 10u30 | Vertrek: LDC Elckerlyc | Gratis
Inschrijven vóór 15 april aan het onthaal van
LDC Elckerlyc
DO 16 APRIL – 18 JUNI

SPORT | LOPEN VOOR BEGINNERS
Je start vanaf 0 en na 10 weken loop je zeker 5
km. Georganiseerd door Joggingclub Wevelgem.

Bij Pasen hoort een feestelijk ontbijt. Een ontbijtbuffet met een assortiment koffiekoeken,
zoet en hartig beleg, verse fruitsalade, een
glaasje vers fruitsap of een glaasje cava en
lekkere chocolade.
8u30 - 10u30 | LDC Elckerlyc | €8 | Inschrijven
vóór 3 april aan het onthaal van LDC Elckerlyc

Elke ma en do van 19u00 – 20u00 | Sporthal
Zwembad | Inschrijven: €20 storten op BE15
7330 3466 7830 met vermelding naam + lopen
voor beginners | Henk Hoorens - 056 41 24 94

VR 17 APRIL

THEATER | LAZARUS

(Koen De Graeve & Günther Lesage) Met argumenten kan je iedereen overtuigen. Koen
en Günther buigen zich over het werk van
Richard Dawkins en Allister Mc Grath. Twee
volledig tegengestelde visies over geloof.
Aangevuld met eigen tekstmateriaal belooft
deze voorstelling de toeschouwer alle hoeken
van de schouwburg te laten zien. Met getrokken degens en de nodige dosis filosofische
humor staan Koen De Graeve en Günther Lesage - voor het eerst alleen - op de planken!
20u15 | €14 / €12 | Tickets CC Guldenberg
ZO 19 APRIL

BEURS | ROMMELMARKT EN PLANTENVERKOOP

MA 20 APRIL

BEWEGEN | ZITDANSEN
Hou je van dansen, maar ben je beperkt in je
beweging, dan is zitdansen of zitgym misschien iets voor jou. Bij zitdansen moet je
uitgaan van een ritmische beweging van het
lichaam op de maat van muziek vanuit je stoel.
Het is een vorm van expressie van hart en ziel.
15u00 - 16u00 | LDC Elckerlyc | Gratis | Inschrijven vóór 17 april aan het onthaal van LDC Elckerlyc

FAMILIE | DAUWTRIP
Dauwtrip van +/- 8 km in Zonnebeke, voorafgegaan door een heerlijk ontbijtbuffet.
7u45 | € 8 | Info & inschrijven bij Johan: 056 50
58 27 of via theysdebergh@telenet.be | www.
gezinsbondmoorsele.be
MA 4 MEI

FEEST | 1-JARIG BESTAAN LOKAAL DIENSTENCENTRUM ELCKERLYC

DI 21 APRIL

SPORT | MOORSELE LOOPT!
“Moorsele, Let’s Get Fit!” helpt je graag op weg.
De loopreeks van 10 weken “Moorsele Loopt”
start op 21 april. 2 keer per week, op dinsdag en
vrijdag, bouw je stilletjes aan jouw conditie op.
De nadruk ligt niet op de snelheid of de afstand
die je op het einde van de lessenreeks zal kunnen lopen, maar op uithouding en de inspanning die je levert. Een lesgever begeleidt je en
staat je bij met handige tips.
18u00 – 19u00 | 10 weken lang op dinsdag en
vrijdag (laatste les op vrijdag 26 juni) | €15
(verzekering inbegrepen)| in OC De Stekke |
0470 93 67 67 | Inschrijven voor 14 april: inge.
goemaere@ocmwwevelgem.be of kom langs
op het lokaal aanspreekpunt in OC De Stekke
op maandag tussen 17u00 en 18u00
WOE 22 APRIL

WORKSHOP | ZEN-AT-HOME

Heb je thuis nog wat gerief staan dat je zou
willen verkopen voor een prijsje? Dan ben je
op 19 april bij WZC Sint-Camillus aan het juiste
adres. De opbrengst van de plantenverkoop
gaat naar de aanleg van de tuin van het WZC.
Bij elk pakketje krijg je een woordje uitleg van
Yves Dehondt (Green-YD) en Jimmy Lannoo
(Linneaus).
10u00 tot 18u00 (rommelmarkt) | 14u00 tot
17u00 (plantenverkoop) | www.wzcsintcamillus.be of maaike@wzcsintcamillus.be

ZO 26 APRIL

Droom je van een ruimte waar je helemaal
'zen' kan zijn, weg van de stress van alledag?
Zendesign is de stille aanvulling op Feng Shui
en werkt ontspannend, meditatief en helend.
Geïnspireerd door Oosterse wijsheden, leert
Mieke Coghe, Feng Shui Master Consulente, je
hoe je oases van rust kan creëren.
19u00 - 21u30 | €15 | OC de Cerf in Gullegem
Inschrijven via CC Wevelgem

De tijd gaat snel. Het lokaal dienstencentrum
Elckerlyc bestaat één jaar. Tijd voor een feestje. Dit feest zal opgeluisterd worden door Guy
Vranken en Benny Song met hun ‘Onvergetelijke melodieën’. Daarnaast kun je genieten
van een kopje koffie/thee met taart.
14u30 | €3 koffie/thee met taart | Inschrijven
vóór 29 april aan het onthaal van LDC Elckerlyc
DO 7 MEI

SPORT | KUBBEN VOOR 55+

Een oud Vikingspel, best te omschrijven als de
combinatie van petanque en bowling. KUBB
is een spel voor jong en oud en vereist geen
speciale kennis of vaardigheid. Het staat garant voor een gezellige namiddag.
14u00 | €2 ter plaatse te betalen | Sporthal de
Vlaschaard, Menenstraat, Wevelgem | inschrijven voor maandag 4 mei op de Sportdienst.
Vanackerestraat 16, tel 056 43 35 60
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Contacteer je gemeente
Gemeentebestuur
Vanackerestraat 16
8560 Wevelgem
056 433 400
@ gemeentebestuur@wevelgem.be
www.wevelgem.be
@Wevelgem8560 · #Wevelgem
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
@kurcar_sky

@vicky.decaluwe_carnavalstoet
Gullegem

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
@deanezzz_hoog bezoek op de

@dieuwertt_CCneemtBAT

opening van CCneemtBAT

artiestenruimte

056 433 433
@ 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 Drukta, www.drukta.be
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