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Sluitingsdagen

Bruno, Sofie, Leander en Mira houden van de bibliotheek. Ze kwamen

Sluitingsdagen bib, cultuurcentrum, gemeenteloket en gemeente-

vaak op bezoek in noodbib Ter Mote, maar zien nu reikhalzend uit naar

huizen, jeugddienst, OCMW*, sportdienst en zwembad*

de opening van de Bib in het park. Voor de foto mochten ze al even bin-

Deze diensten zullen op 24, 25, 26 en 31 december en 1 en 2 januari ge-

nen piepen… De vernieuwde bib gaat voor iedereen open op zaterdag 12

sloten zijn. Op alle andere dagen van het kerstverlof graag tot uw dienst.

december (meer info p.4).
* Het OCMW en het zwembad zijn op donderdag 24 en 31 december uitzonderlijk tot 16u00 open.
Markten
De markt in Moorsele wordt verplaatst van donderdagvoormiddag (24/12 en
31/12) naar dinsdagnamiddag (22/12 en 29/12) van 14u00 tot 18u00. De markt
in Gullegem van 25/12 en 01/01 wordt wegens de feestdagen afgeschaft.
Recyclageparken
De parken zullen gesloten zijn op 24, 25, 26 en 31 december en 1 en 2
januari.
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David Galle
En dan?

Zie ginds komt
de stoomboot
29 november. Deze datum staat bij alle brave kindjes al een hele poos
in fluo op de kalender. Dan komt Sinterklaas, samen met zijn pieten,
naar Wevelgem. Om 14u00 komt de stoomboot aan ter hoogte van
de Lauwebrug. Daarna zetten de zwarte pieten de Porseleinhallen op
stelten met hun pietenspeelparadijs.
Regenweer
Bij slecht weer komt de Sint rond 14u30 aan in de Porseleinhallen. Hou de
website van de gemeente (www.wevelgem.be) en de Facebookpagina’s
van de gemeente en de jeugddienst in de gaten.
Kleurwedstrijd
Tijdens het Sintfeest worden ook de winnaars van de kleurwedstrijd bekendgemaakt. Het Sintfeest is volledig gratis.
Meer info
www.wevelgem.be/sintfeest
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Vuurwerk en wensballonen
Wat is toegelaten?

Opening Bib in het park
Op zaterdag 12 december werpt Bib in het park de deuren wagenwijd open. De hele dag kun je kennismaken met de splinternieuwe bibliotheek.
Zwerf rond in het nieuwe gebouw, ontdek de nieuwe hoekjes, zoek je favoriete collecties en laat je verrassen. Op elk moment is er wel iets te beleven. Iedereen is van harte welkom.
Doorlopend 9u00 tot 17u00

9u00

kennismaken met klassiekers en ongekende

Illustratrice Gerda Dendooven

Walking Breakfast

parels van het Franse chanson. De bib werkt af

De bib opent in stijl met een klassemadam.

Koffie of chocolademelk en heerlijke koffie-

met tapas en cava.

Gerda Dendooven is de leading lady van de

koekjes voor alle vroege vogels. Inschrijven

Vlaamse illustratoren. Haar tekenwerk zit vol

hoeft niet, maar… op is op.

14u00 tot 16u00
Barista Bruno

absurde humor en is tegelijk erg herkenbaar.
Speciaal voor bibliotheek Wevelgem maakt ze

9u30 tot 10u00 en 10u30 tot 11u00

Niets is beter dan een hartig kopje koffie.

een selectie uit haar vaakbekroonde tekenwerk.

Kikker-verhalen

Barista Bruno maakt van het proeven van je kop

De Vertelclub van de bib verkent de nagel-

koffie een unieke ervaring. Hij verrast je niet al-

Kunst met boeken door Heidi Waelkens

nieuwe vertelhoek. Verteller Jef Soenens ver-

leen met de beste geuren en smaken, maar hij

Heidi Waelkens uit Lauwe doet kunstzin-

rast de kinderen met de Kikker-verhalen van

laat je ook kijken en luisteren naar het verhaal

nige dingen met boeken. Ze maakt in haar

Max Velthuijs. Hij brengt zijn poppenkast mee,

achter de koffie.

boeken heel bewust ezelsoren en plooit en

samen met kikker en zijn vriendjes haas, rat,

puzzelt tot het boek is omgetoverd tot een

eend en varkentje. Voor kinderen van het 2de

Poëtisch kapsalon

origineel kunstwerk.

kleuter tot en met het 2de leerjaar. Max. 20

De kappers van het poëtisch kapsalon be-

kinderen per sessie – inschrijven in de bib of

zorgen iedereen een fantastische namiddag.

via bibliotheek@wevelgem.be

Wie zich laat knippen, gaat naar huis met een

De Koning van Papier
De Koning van Papier zwerft door de biblio-

nieuwe look vol pluimen, draadjes, discoballe-

theek. Zijn papieren huid ontplooit zich tot

11u00 tot 13u00

tjes, bloemen, veren, blaadjes en linten en dat

een ridderkasteel, een monsterlijke oceaan

Aperitiefconcert les Tripes

in alle kleuren van de regenboog. Het poëtisch

of een sprookjesachtig woud. Luister naar zijn

Het Wevelgemse trio Les Tripes verzorgt een

kapsalon is een productie van het reizend

verhaal en ontdek wat er schuilt achter het rit-

smaakvol aperitiefconcert. Het drietal be-

speeltheater Kip van Troje.

selende papier.

schikt over een gitaar, een accordeon, een
contrabas en gesmeerde kelen en laat je
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Sluiting
Noodbib Ter Mote
Noodbib Ter Mote is gesloten sinds 16 november. De uitleentijd van de materialen die je er nog leende, werd automatisch verlengd tot na de opening van de
Bib in het park.
Kreeg je toch nog een herinneringsmail? Geen zorg. De software van het bibliotheekprogramma is niet voorzien op verhuizen. De mails gaan toch de deur uit,
maar de uitleentijd loopt door tot 21 december.

Afscheid van twee
bibliotheekfilialen
Sinds vele jaren was er op de wijken Wijnberg en Posthoorn een filiaal van de
gemeentelijke bibliotheek. De opening van de Bib in het park maakt deze aanvullende dienstverlening onnodig.
De boeken van de filialen krijgen een mooie plaats in de ruime hoofdbib die 39
uren in de week open is. Voor de plaatselijke scholen is er wel nog een passende
dienstverlening in de filialen. Voor het grote publiek sluit filiaal Posthoorn de deuren op vrijdag 4 december, het filiaal Wijnberg op zaterdag 5 december.
Terugbrengen boeken
Boeken die je de vorige weken nog in een van de twee filialen leende, kun je
terugbrengen in de Bib in het park.

Inleverbox boeken
Gullegem en Moorsele
Sinds vorige maand is er in de filialen Gullegem en Moorsele een inleverbox. Als
het filiaal niet open is, kun je er je bibliotheekmaterialen in deponeren.
Bij het begin van de volgende uitleensessie op het filiaal, worden de boeken ingenomen. Zo hoef je je voortaan niet langer zorgen te maken als het einde van de
uitleentijd in zicht komt. Eventuele maningsgelden kun je betalen bij je volgende
bezoek aan de bibliotheek.
Op zaterdag 12 december zijn de filialen Gullegem en Moorsele gesloten. Je bent
van harte welkom op de feestelijke opening van de Bib in het park.
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Sante 8560
Nieuwjaarsdrinks 2016: Retro Annee Wevelgem – Gullegems ontmoetingsfeest – Knetter Moorsele. Voor al deze feesten werkt het gemeentebestuur samen met de plaatselijke verenigingen. Op deze drie evenementen trakteert de gemeente alle aanwezigen met een gratis bonnetje.
Retro Annee Wevelgem

Gullegems ontmoetingsfeest & nieuwjaarsbal

Knetter Moorsele

2 januari, vanaf 18u00

9 januari, vanaf 18u00

10 januari, vanaf 17u30

Ook dit jaar viert Wevelgem het nieuwe jaar in

Naar jaarlijkse gewoonte is het GOF de plaats

Op zondag 10 januari is het sfeer troef op het

een retrojasje met Retro Annee. Een nieuw-

waar je vrienden en familie kunt ontmoeten

Sint-Maartensplein in Moorsele. Naast de tra-

jaarsborrel met retromuziek en –animatie in

op het kerkplein van Gullegem. Net voor het

ditionele kerstboomverbranding zijn er uiter-

de Porseleinhallen. Op zaterdag 2 januari ga je

GOF voorziet Unizo de lottrekking van de ein-

aard ook hapjes, drankjes, animatie en een

terug naar de swingende jaren ‘50.

dejaarsactie. Nadien kan je er ook terecht op

leuk speeldorp voor de allerkleinsten. De avond

het nieuwjaarsbal van Kunst Veredelt. Dit jaar

wordt afgesloten met een heus vuurwerk.

zit alles in een feestjasje want Gullegem wordt
950 jaar in 2016!

Gullegem is jarig!
Gullegem wordt 950 jaar in 2016! Dat moet gevierd worden! Het feestjaar wordt geopend met het Gullegems ontmoetingsfeest op 9 januari.
Naast de traditionele muzikale omkadering, vele kraampjes en nieuwjaarsbal kan je dit jaar genieten van extra sfeer en een verrassingsact.
Maar het houdt niet op na dit openingsevenement. Dankzij de vele organisaties, verenigingen en Gullegemnaren, belooft het een rijk gevuld
feestjaar met traditionele gekende activiteiten in een verjaardagsjasje
te worden. Daarnaast zal je verrast worden met enkele nieuwe evenementen doorheen het jaar.
Wil je zelf nog iets organiseren? Of zoek je een overzicht van alle
activiteiten? www.wevelgem.be/g950
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Techniek
academie
Zit je zoon of dochter in het 5de of 6de leerjaar? Dan kan je die inschrijven voor de techniekacademie. Tijdens 12 workshops op woensdagnamiddag gaan ze creatief aan het werk. Ze maken kennis met
gereedschap en materialen en maken leuke dingen.
De lessen starten op 13/01 en lopen tot en met 27/04. Er is geen les tijdens de krokus- en paasvakantie en ook niet op 13/04 (Buitenspeeldag).
Dit jaar kunnen telkens 4 groepen van 20 kinderen deelnemen:
• In de gemeenschapsschool Startbaan (Veldstraat 17):
Op woensdag van 13u30 tot 15u30 of van 16u00 tot 18u00.
• In de vrije lagere school Gullegem (Poststraat 20):
Op woensdag van 13u30 tot 15u30 of van 16u00 tot 18u00.

Woonmarkt

Kostprijs en inschrijven
Deze workshops kosten 50 euro, materiaal en verzekering inbegrepen.
Inschrijvingen starten op 5 december om 10u00 online via www.techniekacademie-wevelgem.be/inschrijven. Het aantal plaatsen is beperkt.

Kom alles te weten over bouwen, verbouwen, huren,... op de woon-

Meer info

markt van Wevelgem op zaterdag 5 december van 14u00 tot 17u00

www.techniekacademie-wevelgem.be

in OC De Stekke in Moorsele. De toegang is gratis, iedereen welkom.

• Rik Hostyn: rik.hostyn@vives.be - 0496 54 86 34
• Nele Heytens: onderwijs@wevelgem.be – 056 43 34 16

Je vindt er een overzicht van het woonaanbod in de gemeente: immobiliënkantoren, bouwpromotoren, de sociale huisvestingsmaatschappijen… presenteren hun aanbod van woningen die te huur of te koop
staan. Zo krijg je een uniek overzicht van het actuele woonaanbod in
de gemeente.
Op de infostand van de gemeente kan je doorlopend terecht voor basisinfo over de stedenbouwkundige voorschriften, huisvestingspremies, woningkwaliteit, …
Op de standen van de huisvestingsmaatschappijen en het OCMW kan je
terecht met vragen rond sociale woningen en serviceflats.
Tijdens de woonmarkt zijn er volgende infosessies:
14u30 · Gemeentelijke woonvisie

Spreker: schepen Mathieu Desmet
15u00 · Digitale bouwaanvraag

Plannen afdrukken behoort tot het verleden… leer de kneepjes van het
vak om uw bouwdossier digitaal in te dienen, spreker: Bert Reyniers,
Ruimte Vlaanderen.
16u00 · Renovatiebegeleiding

Gratis professioneel advies bij de renovatie van jouw woning, spreker:
Jan Gryspeerdt, renovatiebegeleider
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Expo Gerda Dendooven
Illustratrice Gerda Dendooven is geboren in Kortrijk maar woont sinds haar studies Vrije Grafiek in Gent.
Ze doceert er grafische vormgeving, maar is vooral bekend als illustrator van kinderboeken.
Haar veelbekroonde werk is eigenzinnig en spreekt vaak net zo luid als de tekst van het boek. Voor haar
illustraties gebruikt ze het liefst grafietpotlood en verf of stiften. Dendooven maakt haar originelen zonder
tussenkomst van de computer, waarna ze deze uitknipt, scant en digitaal samenvoegt.
Sinds 2001 verschenen er naast het illustratiewerk boeken waarvoor ze ook zelf de tekst voor haar rekening
nam. In 2012 resulteerde dat onder meer in het bekroonde 'Takkenkind'. In 2015 ontving Gerda Dendooven een
Boekenpluim voor haar illustraties in 'Veldslag om een hart' van Michael De Cock.
Deze topillustratrice mag als eerste de exporuimte van de Bib in het park inkleden. Speciaal voor deze tentoonstelling maakt ze een persoonlijke selectie uit haar omvangrijke oeuvre.
Gerda Dendooven stelt tentoon
Van 12 december tot en met 10 januari
Bib in het Park
Gratis inkom

Nieuw boek
De Moorseelse Illustrator Bert Dombrecht verzorgde het tekenwerk in de graphic novel 'Zoenen met een selfie'.
In het boek geeft Dombrecht samen met auteur

kan alleen worden ontraadseld door de lezer-kijker

Frank Adam een originele interpretatie van negen

zelf. 'Zoenen met een selfie' is een tijdloze graphic

kunstwerken uit de Vlaamse schilderkunst die zijn te

novel vol spanning, humor en poëzie. Vanaf 12 jaar.

zien in het Groeningemuseum en het Sint-Janshospitaal in Brugge. Wonderlijke verhalen zoals 'Vaas

Dit boek kan jij ook lenen in de bibliotheek. Alle We-

met snor', 'Zomerzonnen', 'Allemansvriend' en 'Mijn

velgemse publicaties kan je permanent inkijken in

vader is de beste beul van Brugge' ontsluieren van

de Wevelgemse Bewaarbibliotheek. Vrije toegang

elk schilderij een geheim. Ze brengen de oude mees-

tijdens de openingsuren.

terwerken naar het heden. Het allergrootste geheim

Het speelpleintje in de
Kweekstraat vernieuwd is?
Ga zeker eens een kijkje
nemen. De gemeente is
bovendien een speelpleinplan aan het opstellen.

Je ook online je mening
kan geven over het nieuwe
zwembad: www.wevelgem.
be/zwembad2021.
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Je dag en nacht kadobonnen
kan kopen aan de automaat
in de poort van de politie in
de Vanackerestraat 12?
Alle info:
wevelgemsekadobon.be

Computercursussen
Computers en digitale toepassingen zijn niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. CC Wevelgem en de dienstencentra organiseren
daarom computercursussen voor beginners en gevorderden. Deze lessen zijn ideaal voor al wie zijn of haar pc-vaardigheden wil bijschaven.
Cursus

Lessen

Leslocatie

Moment

Tijdstip

Start-datum

Eind-datum

Prijs

Facebook en twitter
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LDC Elckerlyc

Ma (vm)

9u00 - 12u00

01-02-16

07-03-16

€ 40,00

Efficiënt werken met Windows 10

10

LDC Elckerlyc

Ma (vm)

9u00 - 12u00

14-03-16

06-06-16

€ 80,00

Android: tablets en smartphones*

10

LDC Het Knooppunt

Ma (vm)

9u00 - 12u00

01-02-16

25-04-16

€ 80,00

Photoshop elements deel 3

15

LDC Elckerlyc

Ma (nm)

13u30 - 16u30

01-02-16

06-06-15

€ 105,00

PC initiatie deel 2

15

LDC Het Knooppunt

Ma (nm)

13u30 - 16u30

01-02-16

06-06-15

€ 105,00

Mailen en surfen

15

LDC Elckerlyc

Di (vm)

9u00 - 12u00

02-02-16

07-06-16

€ 105,00

Android: tablets en smartphones*
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OC De Stekke

Di (vm)

9u00 - 12u00

02-02-16

26-04-16

€ 80,00

PC initiatie deel 1

15

LDC Elckerlyc

Di (nm)

13u30 - 16u30

02-02-16

07-06-16

€ 105,00

E-commerce, cloud en skype

15

LDC Elckerlyc

Wo (vm)

9u00 - 12u00

03-02-16

01-06-16

€ 105,00

E-commerce, cloud en skype

15

LDC Het Knooppunt

Do (nm)

13u30 - 16u30

04-02-16

09-06-16

€ 105,00

iPad*

10

LDC Het Knooppunt

Vr (vm)

9u00 - 12u00

29-01-16

29-04-16

€ 80,00

* = deelnemers brengen voor deze cursus hun eigen tablet of smartphone mee
Info en inschrijvingen
Wie niet op een wachtlijst staat of nog niet deelnam aan een eerdere

Per cursus is er plaats voor 16 deelnemers. Als een cursussen volzet is,

cursus kan inschrijven vanaf maandag 14 december om 9u00. Bel 056 43

wordt een wachtlijst aangelegd. Bij het inschrijven zal je rijksregisternum-

34 95, mail cultuurcentrum@wevelgem.be of ga langs aan de balie van

mer gevraagd worden. Deze cursusreeks loopt i.s.m. CVO VIVO, dien-

het cultuurcentrum tijdens de openingsuren.

stencentra Elckerlyc en Het Knooppunt en MO2 Moorsele. Meer info over
de inhoud van de cursussen vind je ook op www.cvovivo.be.
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David Galles nieuwe show ‘En dan?’
Recent zag je hem in Bevergem, als lid van de bende van de roste. Deze maand speelt David Galle in CC Guldenberg zijn comedyschow ‘En dan?’.
Op het podium overmeestert Galle je met scherpe humor, maar ook naast het podium is hij een persoonlijkheid met een inspirerend verhaal.
Wanneer ben je begonnen als stand-upper?

jezelf zijn. Stand-up betekent in feite niet dat

renverstand: Werken en voortdoen! Als je iets

Ergens begin 2001 in hometown Wervik. Ik ging

je rechtstaat. Het betekent eerlijk. A stand-

niet graag doet, dan is dat zo. Er zijn zeker din-

elke maand kijken naar de comedy die gepro-

up guy. En daar streef ik nu nog steeds naar

gen die je diep in je hart wil, maar bang bent

grammeerd stond in de Sultan. Ik wou al lang

in m'n comedy. ‘Wat denk ik daar nu zelf van?’

om voor uit te komen. En dan mag je nog zo

zelf eens iets doen tot er een open mic geor-

‘Hoe voel ik me daarbij?’ Sindsdien gaat het

hard werken als je wil. Als je iets graag doet,

ganiseerd werd. Ik deed met een goede vriend

veel beter. Trouwens, iets wat niemand weet:

dan doet het geen zeer.

mee als het komische duo Winnock en Galle.

Ik had me ingeschreven voor de eerste editie.

Er was die avond iemand van een boekings-

Die met Geubels. Maar ik kon de dag van de

Dat klinkt als de ideale wereld?

kantoor die nieuw talent zocht. We kregen di-

preselectie geen congé krijgen.

De wereld zit vol met mensen die het verkeerde

rect een contract om twee jaar met 'De Jonge

beroep tegen hun zin doen. Vaak kun je dat

Wolven', een collectief van beginnende komi-

Je had een gewone job toen?

ook merken. Als iedereen gewoon de job doet

sche acts, mee te doen.

Ja, in 2001, toen ik ook m'n eerste stappen in

die hij of zij wil, zonder zich aan te trekken van

de comedy zette, begon ik te werken bij een

wat hij ermee verdient of wat anderen gaan

Je was dus al enkele jaren actief toen je in

transportfirma in Moeskroen. Ik had gepro-

denken, dan zou de wereld veel schoner zijn.

2009 deelnam aan de tweede editie van de

beerd om een hoger diploma te halen, maar

Als je iets wil, moet je er voor gaan.

Comedy Casino Cup op Canvas. Die was voor

dat was niet gelukt.

jou je grote doorbraak. Deel jij jouw carrière

Ik herinner me nog mijn eerste werkdag daar.

En hoe kijk je nu naar het leven?

in een periode voor en na de winst op CCC in?

Ik zat op een truckersparking van de Risqu-

Ik heb me voorgenomen om nooit meer zo

Ja. Voor de Comedy Casino Cup had ik een

ons Tout een broodje te eten in mijn eerste

geleefd te worden. Daar is het leven te kost-

soort typetje. Ik trad nochtans op onder de

auto. Een tweedehandswagen uit 1989. Ik keek

baar voor. Dat is ook één van de thema's van

naam David Galle, maar ik was bang om als

naar de lelijkheid van die grauwe parking. En ik

mijn nieuwe show: doe waar je zin in hebt. Op

mezelf op het podium te staan. Ik droeg het

werd overmand door het gevoel dat mijn leven

voorwaarde dat je er niemand pijn mee doet.

oude trouwkostuum van mijn vader, met een

voorgoed voorbij was. Dat ik het verbrod had

Je zult er veel gelukkiger door worden en de

'grappige' das en een zware brilmontuur zon-

en tot aan mijn pensioen een grijs en nutte-

wereld wordt vanzelf beter met gelukkige

der glazen. Achteraf gezien belemmerde mij

loos leven zou leiden. Ik heb toen zitten huilen

mensen. Al wat je dan kunt zeggen als iemand

dat enorm om mezelf op comedyvlak te ont-

in mijn auto op die parking. En ik heb die job

er problemen mee heeft, is: ‘En Dan?’. Niet

plooien. Ik bleef maar vasthouden aan dat ty-

nog tien jaar gedaan. En die tien jaar zijn jam-

toevallig de titel van de nieuwe show dus.

petje, met onnozele woordspelingen en dwa-

mer genoeg in een zucht voorbij gevlogen.
Op facebook spreek je je vaak uit over maat-

ze moppen over oma's en seks met groenten.
Er werd wel mee gelachen, maar als ik terug-

Vertel gerust verder.

schappelijke of politieke thema’s. Wil je ook

kijk denk ik: ‘Waarom ben ik niet vroeger gaan

‘Life is what happens when you're making

die weg opgaan in jouw voorstellingen?

experimenteren'?.

other plans’, zei John Lennon… Heel de peri-

Vroeger dacht ik dat een komiek vooral een

ode dat ik een twintiger was, was zogezegd

nar moest zijn, dat het enige doel was om te

Ja, waarom?

een sexy periode. Ik zat de hele tijd achter een

doen lachen. Ontspanning na een harde dag

Misschien omdat het voor mij een hobby was.

computer onder TL-Lampen in een grijs kan-

werken. Maar ik heb gemerkt dat die ont-

Of ik was simpelweg niet goed genoeg. Of ik

toorgebouw. In mijn ogen deed ik toen echt

spanning vooral brood en spelen is. Er ge-

was niet omringd door gelijkgestemden zoals

nutteloze dingen. Maar ik wist niet beter. Ik

beurt enorm veel rondom ons, maar we zien

diegenen die in Gent woonden. Die konden

dacht dat het leven zo was, dat het pijn moest

het niet. Omdat we naar Komen Eten aan het

elke week wel naar de Bal Infernal, de plaatse-

doen. En ik dacht dat je gewoon maar op je

kijken zijn. Natuurlijk, niemand houdt van saai

lijke comedy club, waar je kon experimenteren

tanden moest bijten.

geklaag. Daarom vind ik het een uitdaging om

en groeien.

entertainment te brengen dat toch iets wakEn dat is het niet?

ker maakt in de mensen. Dat moet niet veel

Uiteindelijk stopte je met dat personage?

In feite heb je een keuze. Al dat gezever dat je

zijn. Dat ze gewoon eens stilstaan en zeggen:

Net voor de Comedy Casino Cup besefte ik dat

moet doorbijten is onzin. Hard werken tot het

‘Wat ben ik hier feitelijk aan het doen?’

dat typetje me in de weg stond. Toen heb ik

zeer doet is iets anders dan een werk doen dat

dat losgelaten en ben ik in korte tijd veel ge-

zeer doet omdat je het niet graag doet. Dat is

groeid. Ik was mezelf. En voor mij is comedy

ons ingebakken West-Vlaams katholiek boe-
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David Galle – En dan?
zaterdag 19 december 2015 – 20u15 in CC Guldenberg
€16 – tickets via webshop, tel. 056 43 34 95 of cultuurcentrum@wevelgem.be
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Kalender


uitinwevelgem

www.wevelgem.be/uitinwevelgem · december 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.

DECEMBER
WO 2 - ZO 6 DECEMBER

TENTOONSTELLING | TENTOONSTELLING
VAN OUD SPEELGOED EN SPEELGOED UIT
VREEMDE CONTINENTEN
Poppen, poppenwagens en poppenhuisjes,
poppenkasten, speelgoedauto’s, rammelaars,
oude treinstellen, blikken speelgoed, oude gezelschapsspelen,… dit alles kan je komen bewonderen in Het Gulle Heem. Daarnaast wordt
er ook speelgoed uit vreemde continenten tentoongesteld.
14u00 – 18u00 en op zaterdag uitzonderlijk tot
19u00 | Gratis | Het Gulle Heem
VR 4 DECEMBER

THEATER | LAURA VAN DOLRON – LIEFHEBBEN

WO 9 DECEMBER

INZAMELING | BLOEDINZAMELING MOORSELE

17u00 tot 20u30 in OC De Stekke, Sint-Maartensplein 12, 8560 Moorsele | www.wevelgem.
rodekruis.be
VR 11 DECEMBER

CURSUS | INFONAMIDDAG WINDOWS 10
Windows 10 is een nieuw besturingssysteem van
Microsoft die helemaal gratis op je computer
kan worden geïnstalleerd. Weet je niet goed wat
die verandering juist inhoudt en of dit ook wel
op jouw computer kan? Je krijgt op deze infonamiddag een presentatie en achteraf is er ook
nog tijd voor vragen.
14u00 - 17u00 | LDC Elckerlyc | Gratis maar
vooraf inschrijven aan het onthaal van Elckerlyc
‘Liefhebben’ is een echte stand-up philosophy
voorstelling waarbij de lach en de traan, evenals
de dood en de liefde, een speels en sprankelend duet dansen. Mensen die naar het theater
komen om te lachen, zet Laura van Dolron aan
het denken en mensen die komen om te denken,
maakt ze aan het lachen. Liefhebben is grappig
en herkenbaar, soms hartverscheurend en soms
hilarisch.
20u15 | €14, -26j €12 | OC De Stekke
info & tickets CC Wevelgem: 056 43 34 95,
cultuurcentrum@wevelgem.be
VR 4, ZA 5 EN ZO 6 DECEMBER

THEATER | DE VINGER EN DE MOND
"De Vinger en de Mond" is een bijzonder leuk
sprookje voor volwassenen. Het werd op een
frisse manier geschreven door de bekende toneelacteur Dimitri Leue. - regie: Marc Masselis
20u00 | €8 | CC Guldenberg | tickets en info:
Gregoriusgilde, reservaties@gregoriusgilde.net
0487 15 26 73
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VR 11 DECEMBER

ONTMOETING | BEZOEK RODE KRUIS OPVANGCENTRUM
Migratie is een actueel thema. Op een verhelderende wijze wordt uitgelegd hoe de opvang van
asielzoekers ineen zit en welke rol het Rode Kruis
erin speelt.
18u30 I € 2 I Rode Kruis Opvangcentrum Menen, Stationsstraat 15, Menen I info & tickets
CC Wevelgem I 056 43 34 95, cultuurcentrum@
wevelgem.be

Op deze act krijg je
UiTPAS punten.

ZO 13 DECEMBER

11.11.11 | (H)EERLIJK ONTBIJT

Vecht mee tegen onrecht en kom naar het (h)
eerlijk ontbijt. Volwassenen betalen € 8, kinderen (-12j) €4. Je kan ook een gezinskaart kopen
voor € 30.
8u00 – 11u00 | OC de Cerf Gullegem | Kaarten
te verkrijgen tot 9 december in wereldwinkel
Gullegem
DI 15 DECEMBER

FEEST | KERSTMARKT
Kom de kerstsfeer opsnuiven in Elckerlyc. Na het
grote succes vorig jaar, organiseert Elckerlyc dit
jaar opnieuw een kerstmarkt. Je kan er genieten
van zelfgemaakte lekkernijen en hartverwarmende dranken. Ondertussen kan je ook kennismaken met de activiteiten van het dienstencentrum voor de komende maanden.
13u30 - 17u00 | gratis | LDC Elckerlyc
DI 15 DECEMBER

VORMING | BIJ OMA EN OPA MAG IK MEER

VR 11- ZA 12 – ZO 13 DECEMBER

FEEST | KERSTMARKT
Vrijdag van 14u00 – 21u00 feestartikelen in de
Orangerie 17u00 – 22u45 jeneverbar, glühwein
en verschillende eetstandjes in de feesttent.
Zaterdag en zondag 14u00 – 17u30 feestartikelen in de Orangerie | 14u30 – 17u30 Grand Café
met drank en taart | WZC Sint-Camillus, Kloosterstraat 21 in Wevelgem

Kleinkinderen betekenen veel voor de grootouders. Toch stellen grootouders zich ook wel eens
vragen. Samen met gespreksleider Marc Vandenberghe ga je op zoek naar een antwoord op
een aantal vragen rond de rol van grootouder. Bij
het uitwisselen van tips, ervaringen en bekommernissen leer je zo heel wat van elkaar.
14u00 – 16u00 | € 3 met koffie en taart | LDC Het

Knooppunt | Vooraf inschrijven aan het onthaal
Het Knooppunt | i.s.m. Gezinsbond Gullegem
DI 15 DECEMBER

INZAMELING | BLOEDINZAMELING GULLEGEM
17u00 tot 20u30 | OC De Cerf, Kerkstraat 1, 8560
Gullegem | www.wevelgem.rodekruis.be
WO 16 DECEMBER

LEESCLUB | HET GEVAAR
Onlangs overleed de Vlaamse succesauteur Jos
Vandeloo. De leesclub is benieuwd naar leeservaringen na een nieuwe lectuur van zijn klassieke Vlaamse roman ‘Het gevaar’ uit 1960.
19u30 | gratis | Bib in het park

zijn vermoord. Geïsoleerd door de sneeuw, moet
Poirot de moordenaar zien te ontmaskeren voor
hij of zij opnieuw toeslaat.
19u00 | €20, -26j €18 | CC Guldenberg | info &
tickets CC Wevelgem | 056 43 34 95, cultuurcentrum@wevelgem.be

DI. 29 DECEMBER

KINDERFILM | HOME

ZO 20 DECEMBER

MUZIEK | KERSTCONCERT JO VALLY
18u00 | Sint-Martinuskerk Moorsele | Info en
tickets: 0475 84 39 27 |www.jo-vally.be/agenda
DI 22 DECEMBER

KINDERFILM | THE MINIONS

DO 17 DECEMBER

WORKSHOP | BLOEMSCHIKKEN - EEN
KERSTSTUKJE VOOR DE FEESTDAGEN

Een stel aliens landt op aarde om te schuilen
voor hun vijand. Eén van hen verraadt per ongeluk zijn positie en hij moet vluchten samen met
een tienermeisje van Aarde. De alien leert van
het meisje hoe hij mens moet zijn en algauw
worden de twee grote vrienden.
14u30 | €3 | CC Guldenberg | info & tickets CC
Wevelgem | 056 43 34 95, cultuurcentrum@wevelgem.be
DO. 31 DECEMBER

Heb je graag een mooi kerststukje voor de feestdagen? Heb je groene vingers of ben je creatief?
Grijp dan de kans om het bloemschikken onder
de knie te krijgen. Een vrijwilliger zet je graag op
weg, zodat je praktisch aan de slag kunt gaan.
De creaties mogen dan vrij eenvoudig te maken
zijn, het resultaat is toch verbluffend.
14u00 – 16u00 | € 15 (alle materiaal inbegrepen)
LDC Het Knooppunt | Vooraf inschrijven aan het
onthaal Het Knooppunt
ZO 20 DECEMBER

THEATER | LOGE 10 PRODUCTIES – MOORD
OP DE ORIËNT EXPRESS
Als detective Hercule Poirot vanuit Istanboel
met de wereldbefaamde Oriënt Express naar
London terugkeert, verwacht hij een rustige
treinreis. Maar rond middernacht strandt de trein
in de sneeuw en de volgende ochtend blijkt één
van de passagiers op een gruwelijke manier te

Minion Kevin heeft een plan: samen met zijn
vrienden Stuart, de rebelse Minion, en de
schattige Bob gaat hij op zoek naar en nieuwe
slechterik die de Minions kunnen assisteren.
Het trio raakt verzeild in een spannend avontuur en ontmoet een nieuwe geschikte schurk.
Scarlet Overkill, ‘s werelds eerste vrouwelijke
superschurk. Kevin, Stuart en Bob maken een
reis van Antartica naar New York City in de jaren
‘60. Uiteindelijk belandt het vrolijke gele trio in
Londen waar zij hun grootste uitdaging moeten
aangaan: het redden van alle Minions.
14u30 | €3 | CC Guldenberg | info & tickets CC
Wevelgem | 056 43 34 95, cultuurcentrum@wevelgem.be
ZA 26 DECEMBER

MUZIEK | C-BARRÉ IN CONCERT
Jeugdorkest C-Barré in concert onder leiding
van Gretel Debakker en presentatie Emmy Mispelaere.
19u00 | v.v.k. €8, a.d.d. €10 | CC Guldenberg
tickets en info bij bestuur, muzikanten of
Knockaert Maurice | 056 41 75 15

FEEST | OUDEJAARSFEEST

Feestavond met aperitief en hapjes, warme
maaltijd, dessert, koffie en versnaperingen.
Aansluitend kan je een dansje wagen. Deze
avond richt zich tot mensen die deze avond anders noodgedwongen alleen moeten doorbrengen. Prijs voor de maaltijd: 25 euro (Wevelgemnaren), 40 euro (niet-Wevelgemnaren), dranken
zijn niet inbegrepen in de prijs. Inschrijven: Gemeenteloket, Vanackerestraat 12, Wevelgem,
tel. 056 43 34 00, gemeentehuizen in Moorsele
of Gullegem
18u30 | Porseleinhallen Wevelgem, busvervoer
mogelijk vanuit Gullegem en Moorsele (5 euro)
Meer info: welzijn@wevelgem.be
13

Dierenasiel
zoekt vrijwilligers
Dierenasiel ‘de Grensstreek’ is een vzw die instaat voor de opvang van afgestane, verloren gelopen en
in beslag genomen dieren. Het gaat vooral om honden en katten. De dieren die er terechtkomen, krijgen
medische verzorging, worden gevaccineerd en worden zo snel mogelijk gecastreerd of gesteriliseerd.
Via de website en het infoblad wordt dan een adoptie-

Gemotiveerde chauffeurs

gezin voor de dieren gezocht, want het is de bedoeling

Maar geld alleen volstaat niet. Verschillende vrijwil-

dat elk dier vroeg of laat geadopteerd wordt.

ligers helpen hen in het onderhoud van de dierenverblijfplaatsen. Maar er zijn ook vrijwilligers nodig voor de

De vzw draait volledig op vrijwilligers. Martine Ver-

dierenophaaldienst. Momenteel is de vzw dringend op

straete en Monique Blancke zijn de drijvende krachten.

zoek naar gemotiveerde chauffeurs.

Met hun groot hart voor dieren zetten ze zich niet alleen belangeloos in voor de dieren, maar staan ze ook in

Heb jij een hart voor dieren, heb je een rijbewijs B?

voor de administratie en het dagelijks beheer. Dankzij

Neem dan contact op met het asiel op 056 42 38 40,

de subsidies van de gemeenten slagen ze er in het asiel

mail dierenasiel@degrensstreek.be of ga eens langs.

draaiende te houden.

Het dierenasiel is dagelijks open van 15u00 -18u00 (niet
op zon- en feestdagen.)

Sportreceptie
De huldiging van de sportlaureaten voor het sportseizoen 2014-2015
vindt plaats op vrijdag 22 januari om 19u30 in het CC Guldenberg.
Moderator is opnieuw Carl Berteele, sportjournalist bij de VRT-radio.
Iedereen is welkom. Gratis toegang. Het gemeentebestuur biedt je achteraf graag een glaasje aan.

Blokruimte
Met een koffie, een cola of koekjes, vroege vogel of nachtraaf, alleen
of in groep?
Voor iedereen die deugd heeft van wat groepsdruk, beter studeert wanneer ook anderen aan het afzien zijn en het leuker vindt om niet alleen
te pauzeren, organiseert de gemeente opnieuw een blokruimte. Goede
resultaten gegarandeerd… hopelijk toch!
Praktisch
Alle studenten zijn welkom van 21 december t.e.m. 9 januari in de Porseleinhallen. De deuren gaan open om 8u00 en sluiten om 20u00.
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Sportkampen kerstvakantie
» Kerststage Basketbal i.s.m. BBC Gullegem
maandag 21/12 tot en met donderdag 24/12 - Sporthal Gullegem, Peperstraat
Nr.

Doelgroep

Tijdstip

Prijs

5722

U8 (’09-’08 )

09u00-12u00

44 euro

5723

U10 (’07-’06 )

09u00-12u00

44 euro

5724

U12 (’05-’04)

13u00-16u00

44 euro

5725

U14 (’03-’02)

13u00-16u00

44 euro

5726

U16 (’01-’00)

13u00-16u00

44 euro

» Conditie- en circuittraining
Maandag 21/12 tot en met donderdag 24/12 - Pacific Gym, Roterijstraat 8, Wevelgem
5059

4de leerjaar t.e.m. 4de sec.

10u00-11u45
op ma: 14u00-15u45

30 euro

10u00-11u45
op ma: 14u00-15u45

30 euro

Maandag 28/12 tot en met donderdag 31/12
5060

4de leerjaar t.e.m. 4de sec.

» Ijsschaatsten
Maandag 21/12 tot en met donderdag 24/12 - Finlandia, Driemasten 39, Gullegem
De kinderen starten van nul en leren stap voor stap de kneepjes van het schaatsen. Het eerste uur krijgen de kinderen les en na een kleine pauze wordt
er op een speelse manier geoefend. Kinderen zijn best elke dag om 8u45 aanwezig om de schaatsen te passen en aan te trekken.
5061

4de leerjaar t.e.m.2de sec.

09u00-11u00

50 euro

Hoe inschrijven?

Hoe betalen?

Inschrijven kan tot en met maandag 14 december:

Nooit zonder vooraf in te schrijven. Betalen kan:

• via de webshop op www.wevelgem.be

• contant op de sportdienst;

• telefonisch op tel. 056 43 35 60

• via overschrijving binnen de 2 dagen na ontvangst van het inschrij-

• op de sportdienst, bureel zwembad, Vanackerestraat 16, tijdens de
openingsuren.

vingsbewijs met de gestructureerde mededeling op rekeningnummer BE30 0910 1206 5011, Sportpromotie, Vanackerestraat 16.
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Sportreeksen voorjaar
Sportreeksen voor kleuters en kinderen van het lager onderwijsBewegingsschool (van januari tot juni 2016)
Nr.

Doelgroep

Dag

Uur

Plaats

Start

Prijs

Niet tijdens

4251

1ste kleuter

wo

13u30-14u30

Sporthal Gullegem

06/01

40 €

schoolvakanties

4252

2de kleuter

wo

13u30-14u30

Sporthal Gullegem

06/01

40 €

schoolvakanties

4253

3de kleuter

wo

14u30-15u30

Sporthal Gullegem

06/01

40 €

schoolvakanties

4254

1ste tot 2de leerjaar

wo

15u30-16u30

Sporthal Gullegem

06/01

40 €

schoolvakanties

Zwemlessen voor kinderen vanaf geboortejaar 2010
Na de kerstvakantie worden er opnieuw zwemlessen georganiseerd. Voor meer informatie kan je terecht op de sportdienst.
Sportreeksen en zwemlessen voor jongeren en volwassenen vanaf 16 jaar
Programma januari – maart 2016
Nr.

Dag

Uur

Plaats

Niveau

Start

Prijs

Niet op

Sporthal Gullegem

recreatief

04/01

27,50 €

08/02

» Omnisport: aanbod van diverse sportspelen en -takken
4001

ma

20u00-21u30

» Algemene conditie oefeningen
Nr.

Dag

Uur

Plaats

Start

Prijs

Niet op

4002

di

20u15-21u15

Sporthal Vanackerestraat

05/01

27,50 €

08/02

4003

wo

20u00-21u00

Sporthal Gullegem

06/01

27,50 €

09/02

4004

wo

21u00-22u00

Sporthal Gullegem

06/01

27,50 €

09/02

» Aquagym
Nr.

Dag

Uur

Plaats

Niveau

Start

Prijs

Niet op

4005

di

20u30-21u15

Zwembad Wevelgem

initiatie

05/01

44,00 €

08/02

ma

20u30-22u00

Sporthal Moorsele

recreatief

05/01

27,50 €

08/02

di

19u00-20u00

Sporthal Moorsele

initiatie

05/01

27,50 €

09/02

» Badminton
4006
» Tennis
4007
4008

do

20u00-21u00

Sint-Pauluscollege

initiatie

07/01

27,50 €

11/02

4009

do

21u00-22u00

Sint-Pauluscollege

initiatie

07/01

27,50 €

11/02

19u10-20u10

Sporthal Wijnberg

recreatief

06/01

27,50 €

17/02

» Callangym/Grondgym
4010

di

» Pilates
Nr.

Dag

Uur

Plaats

Start

Prijs

Niet op

4011

wo

18u30-19u30

Sporthal Gullegem

07/01

27,50 €

18/02

4012

wo

19u30-20u30

Sporthal Gullegem

07/01

27,50 €

18/02

4013

wo

20u30-21u30

Sporthal Gullegem

07/01

27,50 €

18/02

» Grondgym
Nr.

Dag

Uur

Plaats

Niveau

Start

Prijs

Niet op

4014

ma

19u00-20u00

Sporthal Gullegem

recreatief

04/01

27,50 €

08/02

16

» Diepzeeduiken i.s.m. West-Vlaamse Duikers (10 lessen)
4015

wo

20u45-21u45

Zwembad Wevelgem

initiatie

16/03

28 €

recreatief

14/01

85 €

» IJsschaatsen i.s.m. Finlandia (10 lessen - vanaf 18 jaar)
4016

do

20u00-21u00

Driemastenstraat 39

11/02

» Initiatie schoolslag
Nr.

Dag

Uur

Plaats

Start

Prijs

Niet op

4017

za

11u10 – 12u00

Zwembad Wevelgem

10/01

55,00 €*

21/02

11/01

55,00 €*

08/02

» Start to Crawl i.s.m. Wevelgemse Dolfijnen Klub (10 lessen)**
4018

ma

19u30-20u30

Zwembad Wevelgem

* Met zwemabonnement: 40 €
50+ in beweging Wevelgem
Seniorensportacademie: met een 13-beurtenkaart kan je deelnemen aan onderstaande activiteiten (20 euro per kaart)
Nr.

Dag

Uur

Activiteit

Plaats

Start

Niet op

7101

ma

14u00-15u00

Grondgym

Sporthal Gullegem

04/01

08/02

7102

di

14u30-15u30

Zumba Gold

de Schelp

05/01

09/02

7103

wo

09u30 – 11u30

Line dance

Elckerlyc*

06/01

10/02

7104

wo

18u45-20u00

Badminton

Sporthal Vanackerestraat

06/01

10/02

7105

do

09u45 – 11u15

Yoga

LDC Het Knooppunt*

07/01

11/02

7106

do

14u15-15u15

Netbal

de Vlaschaard

07/01

11/02

7107

vr

09u30 – 11u30

Line dance

LDC Het Knooppunt*

08/01

12/02

7108

vr

14u00-15u00

Grondgym

Sporthal Moorsele

08/01

12/02

Start

Prijs

Niet op

27,50 €

19/02

*Elcerklyc - Elckerlycplein 1 - 8560 Wevelgem
*LDC – Het Knooppunt – Gulleheemlaan 20 – 8560 Gullegem
G-SPORT
Sport voor mensen met een beperking
» Omnisport
Nr.

Dag

Uur

Plaats

8001

do

19u30-20u30

Sporthal Vanackerestraat 08/01

Hoe inschrijven?
Inschrijvingen voor de lessenreeksen kan vanaf 8 december:

Hoe betalen?
Nooit betalen zonder vooraf in te schrijven. Betalen kan:

• via de webshop op www.wevelgem.be

• contant op de sportdienst;

• telefonisch op tel. 056 43 35 60

• via overschrijving binnen de 2 dagen na ontvangst van het inschrij-

• ter plaatste op de sportdienst, bureel zwembad, Vanackerestraat 16,
tijdens de openingsuren.

vingsbewijs met de gestructureerde mededeling op rekeningnummer BE30 0910 1206 5011, Sportpromotie, Vanackerestraat 16.

Gratis schaatsen
In samenwerking met de sportdienst schenkt ijsschaatspiste Finlandia aan
alle kinderen die geboren zijn in 2006 en die in Wevelgem wonen een gratis
jaarabonnement ijsschaatsen.
Het is strikt persoonlijk en geeft recht op gratis schaatsen (=beurt + huur
schaatsen) tijdens alle publieke schaatsbeurten. (Niet geldig op weekdagen
tijdens de vakantieperiodes. Geldig het hele jaar 2016.) Het abonnement kan
afgehaald worden op de sportdienst vanaf 28 december, pasfoto vereist.
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Gemeenteraad november
Gemeentehuis (Kasteel): opmaak beheers-

Door de gezinsverdunning blijft er nood aan

Nieuw woonproject Wittemolenstraat in

plan en renovatiewerken

bijkomende woningen

Moorsele

Het kasteel is intussen al 120 jaar oud. Al meer

Deze projecten passen binnen het beleid dat

Sinds de afbakening van het stedelijk gebied

dan de helft van zijn bestaan klopt het be-

in het woonplan van de gemeente voorzien

Kortrijk, behoort Moorsele tot het zogenaamde

stuurlijk hart van de gemeente Wevelgem er. Er

is. Het aantal inwoners in Wevelgem blijft sta-

‘buitengebied’ wat betekent dat het dorpska-

zijn in de loop van de jaren al heel wat opfris-

biel, maar door de gezinsverdunning neemt het

rakter van Moorsele in de toekomst bewaakt

werken gebeurd, maar nu is het weer tijd voor

aantal huishoudens verder toe, weliswaar in

wordt. Om in de woonbehoefte van de Moor-

een grondige beurt. Aan een ontwerper wordt

mindere mate dan voorgaande jaren.

seelse bevolking te voorzien, staan een aantal
nieuwe woonprojecten op stapel. Eén hiervan is

gevraagd om hierbij te helpen.
Het gemeentehuis zal in verschillende fasen

Parkzicht: appartementen en veel groen in

de verkaveling langs de Wittemolenstraat, be-

gerestaureerd worden. Dringende herstellingen

het centrum van Gullegem

staande uit 24 loten. Er is gestreefd naar een mix

worden uitgevoerd, de centrale hal en de gevels

In het centrum van Gullegem voorzien inves-

van grotere en kleinere kavels, halfopen, open

en daken gerestaureerd, de zolder ingericht en

teerders Elad Brody en Acasa tussen de Kerk-

en gesloten bebouwing. Er wordt een grote cen-

de verwarming aangepast.

straat, Bankstraat en Rederijkerstraat de bouw

trale groenzone aangelegd van ruim 1000 m².

van 66 appartementen. De realisatie hiervan

Groen licht voor nieuwe woonprojecten

past in de ambitie van de gemeente om de ker-

Parkstraat Wevelgem: 3 loten

De gemeenteraad van Wevelgem zet het licht

nen te versterken. Het centrum van Gullegem

Aan de nieuwe verbindingsweg tussen Park-

op groen voor 3 nieuwbouwprojecten: Park-

ondergaat hierbij een ware metamorfose.

straat en Visserijstraat kunnen bijkomende

zicht in Gullegem, een verkaveling bij de Wit-

woningen gerealiseerd worden. Een verkave-

temolenstraat in Moorsele en een verkaveling

Het project voorziet in een ondergrondse par-

lingsvoorstel voor de realisatie van 3 ruime lo-

in de Parkstraat in Wevelgem.

king en een semipublieke en publieke groen-

ten is hiervoor ingediend.

zone met een totale oppervlakte van onge-
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veer 5000 m² die in verbinding staat met het

Je kan de volledige gemeenteraad ook online

marktplein. De werken zullen starten in de

beluisteren via:

eerste week van december.

www.wevelgem.be/verslaggemeenteraad

Vacature
Beleidsmedewerker gemeentesecretaris | voltijds, niveau A1a-A2a (m/v), contractueel onbepaalde duur
Functie

Selectieprocedure

De beleidsmedewerker werkt ondersteunend en adviserend op beleids-

Een schriftelijke en mondelinge proef (data nog vast te leggen).

voorbereidend niveau. Speciale aandacht gaat uit naar het uitwerken en
begeleiden van projecten rond personeel en organisatie van het bestuur.

Uiterste inschrijvingsdatum
23 december 2015

Verloning
Een brutomaandwedde van 2 928,63 euro, een interessante verlofrege-

Meer info

ling, extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en

Alle verdere inlichtingen over deze functie en de selectieprocedure:

fietsvergoeding), terugbetaling vervoersonkosten openbaar vervoer.

www.wevelgem.be/vacatures-gemeente, Lynn Geeraert, 056 43 34 30
lynn.geeraert@wevelgem.be

Rechtzetting
inschrijvingen
Groene Stroom
In de vorige infokrant is een fout geslopen. Inschrijven voor de actie groene stroom
kan vanaf 1 december in het gemeenteloket maar enkel op afspraak.
Dit kan via www.wevelgem.be/groenestroom, op 056 43 34 60 of groen@wevelgem.be. Zo word je op een vlotte manier geholpen en vermijd je wachtrijen. Je kan
natuurlijk ook rechtstreeks inschrijven via www.samengaanwegroener.be.
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Duurzame feesten
De feestdagen staan voor de deur, tijd om de kerstballen af te stoffen en de kerstlichtjes boven te halen. Hieronder enkele tips om de feesten
duurzaam aan te pakken. Een echte kerstboom, een kunstkerstboom of een eigen creatie?
Een kunstkerstboom?

In Nederland kan je al een kerstboom leasen.

Geef een duurzaam verantwoord kerstcadeau

De kunstkerstboom heeft pas een milieugun-

Jammer genoeg kan dat nog niet in België.

Cadeautjes kosten vaak meer energie dan we

stig effect als hij ook daadwerkelijk langer

denken. Design, materiaalkeuze, productie en

dan 15 jaar gebruikt wordt. Als je hem daarna

Beste keus: maak zelf een kerstboom

transport hebben impact op het milieu. Stap

niet meer wil gebruiken, draag hem dan naar

Wees creatief en maak je kerstboom helemaal

eens binnen bij de wereldwinkel voor originele

een tweedehandswinkel of koop meteen een

zelf. Een stapel boeken in kerstboomvorm?

verantwoorde cadeautjes. Ook grotere win-

tweedehandsexemplaar in de kringwinkel.

Een kurken kerstboom? Eierdozenboom? Een

kels hebben vaak duurzame fairtradeproduc-

trapladder omvormen tot kerstboom? De mo-

ten in hun assortiment.

Een echte kerstboom?

gelijkheden zijn eindeloos.

Wie voor een echte kerstboom kiest, koopt

Wanneer je houten speelgoed, potloden of

het best een boom die gekweekt werd zonder

Versieren

papierwaren koopt, kijk dan zeker uit naar het

pesticiden bij een lokale kweker. Ga voor een

Gebruik ledlampjes in plaats van gloeilampjes:

PEFC of FSC-label op het product of de ver-

echte naaldboom met wortelkluit. Dan kan je

ze verbruiken veel minder. Een snoer met 20

pakking. Deze garanderen de herkomst van het

hem na de feestdagen in de tuin planten.

ledlichtjes verbruiken zo’n 3W, terwijl gloei-

product uit verantwoord beheerde bossen.

lampjes al snel 40W nodig hebben.
Zorg dat de kerstboom de periode binnenska-

Een geschenk moet ook niet altijd iets ‘mate-

mers goed doorstaat door voldoende water te

Decoreer je boom natuurlijk. Je hoeft daarvoor

rieels’ te zijn. Een uitstap (bv. een B-dagtrip),

geven. Kun je hem niet herplanten, draag hem

geen kunststofballen en slingers te gebruiken.

een sport-of cultuurabonnement, een ca-

dan naar het containerpark om te vermalen en

Je kan daarvoor ook aan de slag met natuurlij-

deaubon voor een etentje/massage/bioscoop,

te composteren.

ke producten zoals noten, zaden, dennenap-

een museumbezoek, een digitaal kranten-

pels, gedroogd fruit, bessen,… Wees creatief!

abonnement, een UiTPAS…
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Kerstknutselen
Een workshop voor kinderen (2,5 tot 5 jaar) en hun ouders, grootouders, familie,
begeleiders,…
Kerst staat alweer voor de deur. De kerstboom wordt uitgehaald en versierd, cadeautjes worden verpakt… Zin om jouw huis te versieren met zelfgemaakte kerstversieringen? Dan is deze workshop jou op het lijf geschreven. Schrijf je vanaf 2
december in. Opgelet, de plaatsen zijn beperkt.
Meer info
De workshop vindt plaats op zaterdag 19 december van 9u30 tot 11u00 in de cafetaria van de Porseleinhallen, Cultuurpad 1, 8560 Wevelgem en kost 5 euro voor kind
én ouder samen.
Inschrijven
Jeugddienst, Cultuurpad 1, 8560 Wevelgem, 056 43 35 50 of jeugddienst@wevelgem.be

Knotploegen
In 2014 ging de Zuid-West-Vlaamse knotploeg ‘Knotsgek’ van start, een groep enthousiaste knotters die graag bomen knotten op het platteland.
Deze vrijwillige knotters worden door het Stadlandschap Leie en Schelde opgeleid
(en verzekerd) en komen gratis knotbomen (die landelijk staan) knotten. Ze hebben recht op het brandhout. De eigenaar verwerkt de resttakken.
Heb je knotbomen die landelijk staan en wil je graag gebruik maken van de knotploeg of wil je zelf aansluiten bij de knotploeg? In februari is er een nieuwe opleidingsdag voor geïnteresseerde nieuwe knotters.
Interesse?
Stadlandschap Leie en Schelde: 056 23 40 17
johan.vandenberghe@west-vlaanderen.be

Vuurwerk en
wensballon
Sinds vorig jaar heb je geen voorafgaande machtiging meer nodig om feestvuurwerk te mogen afsteken in de nacht van 24 op 25 december en van 31 december op
1 januari. Ook op kerst- en nieuwjaarsdag mag je vuurwerk afsteken.
Vuurwerk afsteken blijft wel een gevaarlijke bedoening. Tips om het feest niet in
een drama te laten eindigen, vind je via www.wevelgem.be/vuurwerk.
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Begraafplaatsen
WEVELGEM MOORSELESTRAAT

Terugnemen niet-geconcedeerde graven en columbariumnissen
Vanaf december 2016 zal het gemeentebestuur niet-geconcedeerde graven en niet-geconcedeerde columbariumnissen
terugnemen (in de volksmond: ‘niet gekochte grond en columbariumnissen’) op volgende begraafplaatsen:
• Wevelgem, Moorselestraat: ontruiming van een deel van
blok A en van een deel van de columbariummuur A en B.
• Gullegem: ontruiming van een deel van blok I, van een deel
van blok II en van een deel van de columbariummuur.
• Moorsele: ontruiming van een deel van blok 4bis en van een
deel van columbariumzuil 1 en 2.
Het gaat om graven en nissen waarvan de ligduur van 15 jaar is
verstreken. Aan de ingang van de betrokken begraafplaatsen

GULLEGEM

werden vanaf 1 november 2015 de namen van de overledenen
bekendgemaakt. Ook aan de betrokken graven werd de geplande ontruiming bekendgemaakt.
Nabestaanden kunnen het niet-geconcedeerde graf overbrengen naar een concessie. De concessie wordt dan verleend
voor 30 jaar. De aanvraag hiervoor moet gebeuren op de
dienst burgerzaken, burgerlijke stand vóór 1 december 2016.
Ook voor meer informatie over de kosten hiervan kan je terecht bij deze dienst.
Nabestaanden kunnen tot 30 november 2016 het grafmonument en/of voorwerpen zelf verwijderen. Na deze datum worden de grafmonumenten eigendom van het gemeentebestuur
en zullen deze ambtshalve verwijderd worden.

MOORSELE
Voor bijkomende inlichtingen kan je terecht bij de dienst burgerzaken, burgerlijke stand:
• Dorine Vandamme - 056 43 34 37
• Ann Acx - 056 43 34 39
• burgerzaken@wevelgem.be
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Moorseelse chauffeurs gezocht

Thuiszorg Informatie Punt (TIP)

De mindermobielencentrale is dringend op zoek naar chauffeurs

Bij TIP kan iedereen, ongeacht leeftijd en inkomen, gratis informatie

uit Moorsele. Heb je een auto, af en toe een beetje tijd en wil je

en advies krijgen over alle thuiszorgmogelijkheden en over tege-

mensen helpen bij het vervoer naar een activiteit, het woonzorg-

moetkomingen en extra voordelen voor hulpbehoevende personen.

centrum of een bezoek aan dokter of vrienden? Je krijgt 35 cent
per kilometer en alle ritten zijn omnium verzekerd.

Waar kan je terecht?
•

Interesse?

Jonckheerestraat 9 in Wevelgem, elke werkdag van 8u00 tot

Bel MO2 op 0470 93 67 67 of stuur een mail naar MO2@ocmwwevelgem.be en we komen gerust eens langs. Je bent nu al van

12u00 en van 13u00 tot 17u00
•

harte bedankt.

Op de zitdag in LDC Het Knooppunt, Gulleheemlaan 20 in Gullegem, iedere donderdag van 15u30 tot 16u30

•
Meer info

Op de dienst thuiszorg van het OCMW Wevelgem, Deken

Op de zitdag in WZC Sint Jozef, Sint Maartensplein 15 in Moorsele, iedere donderdag van 9u00 tot 10u00

Zoek ‘mmc’ op www.wevelgem.be.
OCMW Wevelgem – dienst thuiszorg – tel. 056 43 55 00
Geen chauffeur maar wel zin om vrijwillig iets anders te doen?

thuiszorg@ocmwwevelgem.be | www.ocmwwevelgem.be

Laat het zeker weten.

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

Pastorie te koop

Voortaan meer afvalsoorten op het
recyclagepark van Gullegem Rijksweg

De gemeente verkoopt de pastoriewoning in de Heilige Theresiastraat 2
in Wevelgem. De verkoop wordt georganiseerd door notaris Strobbe en

Op het recyclagepark van Gullegem Rijksweg kan je voortaan ook te-

zal gebeuren door biedingen onder gesloten omslag.

recht met plastic folies, plastic bloempotten, harde plastics/PVC en piepschuim. Tot voor kort was dit beperkt tot aarde, gipsafval, houtafval, niet-

Voor meer informatie kan je terecht bij notaris Strobbe, Grote Markt 28

recycleerbaar afval, steenpuin, tuinafval en vlak glas.

Wevelgem, tel. 056 41 21 19.
Met banden kan je enkel terecht op het recyclagepark van Menen en
asbest wordt aanvaard op de parken van Menen, Wervik en Gullegem
Nijverheidslaan. Overige afvalsoorten kan je brengen naar de parken van
Menen, Lauwe-Rekkem, Wervik, Geluwe en Gullegem Nijverheidslaan.
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Contacteer je gemeente

verhelderende wist-je-datjes

Gemeentebestuur
Vanackerestraat 16
8560 Wevelgem
056 433 400
@ gemeentebestuur@wevelgem.be
www.wevelgem.be
@Kjellvhw_glijbaan_Bergelen

@Wevelgem8560 · #Wevelgem

Gullegem

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
@leslieramboer_Hup Wevelgem

@lukasbreughe_Den beir van

hup_basket

Wevelgem_Chiro_Bevergem

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
@ Shannahbiesbrouck_herfst

@Stevenlapauw_Chaos in de eerste
bocht van de schoolcross

056 433 433
@ meldpunt@wevelgem.be
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