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Wevelgem in Vlaamse top 5

De 5 kandidates ‘Miss 950 jaar Gullegem’ sieren deze maand de cover.

Zaterdag 16 januari werd in het Kursaal van Oostende de opbrengst

Op 6 februari weten we wie een jaar lang ambassadrice van het feestjaar

van de campagne 2014 – 2015 van Kom Op Tegen Kanker bekendge-

wordt. Je leert ze beter kennen op pagina 15.

maakt. De campagne van KOTK heeft nog nooit zoveel geld opgebracht als de voorbije 2 jaar: 23 606 622 euro.
De werkgroep van de gemeente Wevelgem heeft hier een heel belangrijk
steentje aan bijgedragen. Met een opbrengst van 72 103,46 euro staat de
gemeente net in de top 5 van Vlaanderen.
Een 200-tal enthousiaste vrijwilligers zetten zich ieder jaar in om plantjes te verkopen, acties uit te werken…. En zij kunnen ook rekenen op
een niet onbelangrijke logistieke en financiële ondersteuning van het
gemeentebestuur.
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Les Chevaliers
Circus

Week van de
Amateurkunsten
Dit jaar wordt er tijdens de Week van de Amateurkunsten opnieuw
de nodige aandacht geschonken aan de plaatselijke beeldende
kunstenaars. De week van de amateurkunsten vindt plaats van 29
april tot en met 15 mei. Wevelgemse beeldende kunstenaars kunnen elk twee werken exposeren op de tentoonstelling in OC de
Cerf in Gullegem.
Wie wil deelnemen aan deze tentoonstelling kan zich inschrijven ten
laatste tot maandag 7 maart. Het thema dit jaar is ‘MATCH’. Je bent
niet verplicht rekening te houden met het thema. Meer info: www.wak.
be. Inschrijven kan via 056 43 34 95 of cultuurcentrum@wevelgem.be.
Tentoonstelling komen bekijken
Receptie: vrijdag 29 april | 20u00 | OC de Cerf in Gullegem
Tentoonstelling: van zaterdag 30 april t.e.m. zondag 15 mei | gratis
Openingsuren
Maandag t.e.m. vrijdag: 10u00 tot 12u00 | Woensdagen, zaterdagen,
zon- en feestdagen: 10u00 tot 12u00 en 15u00 tot 18u00
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Wegenwerken
Centrum Wevelgem

Santé8560
Op 2, 9 en 10 januari kon elke inwoner van Wevelgem genieten van respectievelijk Retro-Annee in Wevelgem, het Gullegems ontmoetingsfeest en Knetter in Moorsele.
Hierbij een selectie uit de foto’s van de drie geslaagde avonden! Bedankt aan alle medewerkers en bezoekers.
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Op straat spelen? Ja graag!
Sinds 2011 kan je jouw straat laten omtoveren tot een speelstraat. Zoals in vele spelen moet je daarvoor wel een aantal spelregels respecteren. Ook enkele mensen in Gullegem genoten de 5 voorbije zomers al van een speelstraat. We ontmoeten Brita Seghers in de straat, de Hoge
Kouter. Het is er nu rustig en stil. Slechts enkele kinderen trotseren de kou, ze huppelen voorzichtig op hun grasperkje of spelen op hun
trampoline in eigen tuin.
Brita, hoe moeten we deze straat zien tij-

Er wordt wel eens samen een aperitiefje ge-

geruster bent. Wij hebben sowieso een rus-

dens de speelstraatperiode? Waarschijnlijk

dronken om het verlof in te zetten of de BBQ

tige straat maar door de speelstraatborden is

spelen de kinderen dan allemaal samen in de

wordt uitgehaald. Iedereen zorgt voor wat lek-

de aandacht van de automobilisten nog eens

straat in plaats van individueel in eigen tuin?

kers en in no time hebben we een spontaan

extra gevestigd op onze spelende kinderen.

Ja, inderdaad, tijdens de zomervakantie zijn

buurtfeestje terwijl de kinderen buiten ravot-

Tegelijk is het bord voor de kinderen een grens,

de kinderen graag samen buiten. Ze fietsen,

ten. Maar evengoed zitten we gewoon in het

tot daar mogen ze spelen en niet verder.

spelen met de bal of ze maken mooie tekenin-

midden van de straat voor een gezellige babbel.
Tot slot, jullie kunnen in iedere schoolva-

gen met stoepkrijt over de hele straat. Tijdens
de hele warme dagen afgelopen zomer werd

Hoe zou je mensen die nog twijfelen om een

kantie een speelstraat aanvragen. Mogen

ook wel eens met water gespeeld.

speelstraat in te richten, overtuigen?

we terug een aanvraag verwachten vanuit

Zeker niet twijfelen maar doen, het is super

de Hoge Kouter?

Vinden er nog extra activiteiten plaats tij-

voor de kinderen om zo buiten te kunnen ra-

Zeker! En nu maar hopen op een goeie zomer-

dens de speelstraatperiode?

votten terwijl je als ouder toch wel een beetje

vakantie vol zon!

Spelregels speelstraat
Wie in een schoolvakantie een speelstraat wil organiseren, houdt best rekening met deze voorwaarden:
• De maximumsnelheid in de straat is 50km/u.
• De bereikbaarheid en doorstroming van omliggende straten moet gegarandeerd blijven.
• De straat/wijk moet een overheersend woonkarakter hebben, zonder doorgaand verkeer.
• Een straat kan volledig of gedeeltelijk als speelstraat ingericht worden, afhankelijk van de plaatselijke situatie.
• De aanvraag van de speelstraat wordt gesteund door een ruime meerderheid van de straatbewoners. De aanvraag moet vanuit 3 gezinnen uit de
straat komen.
Meer info: www.wevelgem.be/speelstraat of op de jeugddienst, Porseleinhallen - Cultuurpad 1 | 056 43 35 50 | jeugddienst@wevelgem.be
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Subsidie
buurtfeest
Organisatoren van een buurtinitiatief of wijkfeest kunnen in het kader van een gemeentelijk reglement subsidie krijgen.
Het gemeentebestuur moedigt inwoners aan om initiatieven te nemen
die de sociale contacten en het gemeenschapsgevoel in straten, buurten en wijken bevorderen. Elke georganiseerde groep of tijdelijke samenwerking van buurtbewoners kan een aanvraag voor een toelage indienen. Het kan gaan van een eenvoudige receptie of BBQ tot een uitvoerig
programma met optredens, kinderanimatie of fuiven. Uiteraard komen
privéfeesten, schoolfeesten en activiteiten met winstoogmerk niet in
aanmerking. De aanvraag gebeurt door minstens twee bewoners van
verschillende gezinnen uit de betrokken buurt of door het wijkcomité.
Meer info: www.wevelgem.be/buurtfeest. Je kan ook mailen naar
vrijetijd@wevelgem.be

Nieuwe
verkleedpakken
te huur
In de jeugddienst kon je al terecht voor het uitlenen van heel wat
verschillende verkleedpakken. Wegens het grote succes is het aanbod nu nóg groter geworden. Er zijn maar liefst vijf nieuwe pakken
bijgekomen: een monster, een bij, een kip, een aap en een olifant.
Naast dit verkleedassortiment, biedt de jeugddienst ook spelmateriaal, zendapparatuur, een geluidsmeter en vuurkorven aan. Via de lokale
jeugdverenigingen kan je ook spelmateriaal, kookmateriaal, servies, tenten, een springkasteel en allerlei fuifmateriaal huren.
Volledig assortiment
Het volledige assortiment vind je terug in de uitleenbrochure. Je vindt
die op www.wevelgem.be/verkleedkledij of kom gerust eens langs bij de
jeugddienst, Porseleinhallen, Cultuurpad 1 in Wevelgem, 056 43 35 50.
UiTPAS
Je krijgt 3 euro korting bij het omruilen van 5 UiTPAS-punten.
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Slow reading
in de bib
Hoe lang is het geleden dat je nog eens ondergedompeld was in een
boek? Té lang geleden? Dan is slow reading zeker iets voor jou. 'Slow'
betekent plaats en tijd organiseren om in alle rust te kunnen lezen.
Vanaf nu kan je elke eerste maandag van de maand in de Bib in
het park terecht om een uur onafgebroken een boek te lezen. Kies
een boek in de bib of breng er een mee van thuis. Na afloop is er
tijd voor een drankje en kan je een boekenbabbeltje slaan met de
andere slow readers.
Praktisch
Elke eerste maandag van de maand vanaf 8 februari | 19u30 | Bib in het park
Vrije deelname | inschrijven: bibliotheek@wevelgem.be
Ook burgemeester Jan Seynhaeve is een fervente lezer en fan van Slow Reading in de bib. We polsten naar zijn leesgedrag…
Hoe en wanneer vind je de tijd om te lezen?

Lees je op een e-reader of verkies je het papieren boek?

Ik heb meestal te weinig tijd om te lezen, maar ik probeer die toch te

Ik heb één keer een e-reader geprobeerd. Het is niet mijn ding: lang leve

vinden. Soms heel vroeg ’s ochtends, in deze volgorde: eerst de krant,

het papieren boek!

daarna tijdschriften en eventueel nog een boek. Maar in de praktijk lees ik
het meest tijdens de vakantie. Op dit moment volg ik een opleiding en zit

Welk boek ben je nu aan het lezen?

ik met mijn neus in de studieboeken.

‘De wissel van de macht’ van wetstraatjournalist Marc Van de Looverbosch.

Heb je een favoriete leesplek?

Mocht je de tijd hebben, welk boek zou je graag eens herlezen?

Ik zoek een plaats waar ik op mijn ‘gemak’ ben. Dat kan zowel in mijn

Als ik heel veel tijd zou hebben: de boeken van Peter Sloterdijk.

bureel als in de zetel zijn.
Welk boek is volgens jou onderschat of te weinig gekend?
Koop of leen je meestal je boeken?

‘La superba’ van Ilja Leonard Pfeijffer las ik alvast héél graag. Niet zo’n

Ik probeer ze niet meer te kopen. Ik ga ze weer vaker lenen in de bib.

gekende titel.

Kinderen zich tijdens de
krokusvakantie opnieuw
kunnen uitleven op het
springkasteel in het zwembad? Iedere namiddag van
14u00 tot 17u00.

Wevelgemse kinderen
geboren in 2006 dit jaar een
gratis ijsschaatsabonnement krijgen? Alle info bij de
sportdienst | 056 43 35 60
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Alle leerkrachten uit
Wevelgem hun lerarenkaart
kunnen afhalen aan de
infobalie van
de Bib in het park?

Digidokter
online nieuws
Op zaterdag 27 februari is de Digidokter te gast in de bibliotheek.
Hij daagt uit om kritisch om te gaan met de informatie die via het
Internet de wereld wordt ingestuurd. Wat moet je van al dat online
nieuws geloven?
Dirk Vandenberghe heeft twintig jaar ervaring in de journalistiek in binnen- en buitenland. Tijdens deze Digidoktersessie maakt hij je wegwijs in
het kluwen van de hedendaagse media. Hoe ziet het medialandschap eruit
en hoe zijn media steeds vaker aan elkaar gelinkt? Wat zijn de voor- en
nadelen van internetmedia? Hoe kom je te weten welke site betrouwbaar
is en welke minder? En hoe slaag je er in om zelf op een makkelijke manier
gevarieerd nieuws te verzamelen uit verschillende bronnen? Na de lezing
volgt een 'spreekuur' (11u00-12u00) waarin je allerhande pc-vragen kunt
stellen. Je kan de vraag eventueel vooraf doorsturen naar de lesgever via
bibliotheek@wevelgem.be.
Praktisch
Zaterdag 27 februari | 10u00 tot 12u00 | Bib in het park| € 3 of gratis in ruil
voor 5 UiTPASpunten | Inschrijven: bibliotheek@wevelgem.be

Leesclub
De leesclub van de bib bespreekt op woensdag 17 februari de roman
‘Het diner’ van de Nederlandse auteur Herman Koch.
‘Het diner’ gaat over vier ouders wier loyaliteit jegens hun kinderen op
de proef wordt gesteld wanneer blijkt dat die een misdaad op hun geweten hebben.
Het verhaal is gebaseerd op de moord op een dakloze vrouw in Barcelona. In 2005 werd de zwerfster door drie jongens uit een gegoed milieu in
het portaal van een bank mishandeld en daarna in brand gestoken. De
mishandeling werd vastgelegd door beveiligingscamera's en de schokkende beelden werden op de Spaanse televisie vertoond. De twee jongens werden veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf.
Iedereen kan de bijeenkomsten van de Leesclub bijwonen. De leden
wisselen leeservaringen met elkaar uit, waardoor lezen nog prettiger
wordt. Heel vaak leidt de bespreking van een boek naar boeken van andere auteurs.
Je kan aan de balie van de bib een exemplaar van het boek vragen.
Praktisch
Woensdag 17 februari | 19u30 | de Bib in het park | gratis | de bib zorgt
voor een hapje en een drankje
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Boterhammen in de bib
Dit voorjaar kruidt de bibliotheek je middagpauze. Drie sprekers vertellen een boeiend verhaal terwijl je in de bib je boterhammetjes kunt
verorberen. Breng je gevulde brooddoos mee. De bib serveert er een kop soep, een spraakmakend getuigenis, een sterk staaltje journalistiek
of een gekruid verhaal bij.
Donderdag 18 februari

Carla Cobbaut begon als maatschappelijk as-

Donderdag 19 mei

Ik ben bang dat ik slecht nieuws heb

sistente bij de Rijkswacht in Asse. Sedert vele

Levenslange heringeld…

(Carla Cobbaut)

jaren werkt ze op de dienst slachtofferbeje-

Het West-Vlaams bestaat!

Op donderdag 18 februari is Carla Cobbaut

gening. Ze publiceerde in 2014 het geprezen

Bestaat het West-Vlaams dialect echt? Welke

de eerste spreker voor Boterhammen in de

boek ‘Ik ben bang dat ik slecht nieuws heb’.

zijn de nuances per streek? Hoe schrijf je dia-

bib. Cobbaut werkt al 20 jaar voor de dienst

lect? Johan Vergote schreef drie boeken over

Slachtofferbejegening van de politie. Het is

Zowel in het boek als tijdens haar lezing doet

haar taak om slecht nieuws (dood of ongeval

ze relaas over de hartverscheurende situaties

in het verkeer, zelfmoord of moord) te melden

waarin ze verzeild raakte.

aan de familie.

de streektalen in West-Vlaanderen.
Aan de hand van vele voorbeelden, rariteiten,
uitdrukkingen en moppen onderhoudt hij het

Donderdag 14 april

publiek op een geestige wijze over de curiosi-

Hoe reageren mensen wanneer ze dergelijk dra-

Belpop: de Belgische muziek is uniek

teiten van onze echte moedertaal.

matisch nieuws te horen krijgen? Hoe kan Carla,

(Jan Delvaux)

vanuit haar ervaring, troost en steun brengen?

Jacques Brel, Ferre Grignard, Arno, Deus, Stro-

Praktisch

Wat is de beste manier om slecht nieuws te

mae… Het zijn maar enkele van de vele Bel-

Eet je boterhammen in de bib

brengen? Wat heeft ze geleerd over verdriet en

gische muzieksensaties met internationale

en doe letters bij je soep

wanhoop, maar ook over hoe mensen overleven

allure. Voor een klein landje zijn we goed ver-

Op donderdag 18/02, 14/04 en 19/05 | 12u00 tot

en hun weerbaarheid en kracht terugvinden, ook

tegenwoordigd op de internationale muziek-

13u15 | Bib in het park | 5 euro (soep inbegrepen)

in het donkerste van de tunnel?

scène. Jan Delvaux (Radio 1 en Canvas) vertelt

of gratis in ruil voor 10 UiTPASpunten

over de muzieknoten in onze grond en het

Inschrijven kan tot en met de maandag in de

muziektalent in ons bloed.

bib, 056 43 35 40 of bibliotheek@wevelgem.be

Een ontroerend en toch ook hartversterkend
relaas van een grote dame.

Circus in de zaal
In februari kan je twee circusvoorstellingen zien in CC Guldenberg. Circus is als genre binnen de podiumkunsten in opmars. Het cultuurcentrum wil de vinger aan de pols houden en serveert daarom graag deze voorstellingen. Twee leuke kennismakingen voor de circusleek. Twee
pareltjes voor de ervaren circusliefhebber.
Okidok - Les Chevaliers

€ 14 / -26 jaar € 12 / -12 jaar € 8 | tickets via

Voor families en kinderen vanaf 6 jaar. De

avondvoorstelling voor iedereen vanaf 8 jaar

webshop.wevelgem.be, cultuurcentrum@we-

voorstelling kwam tot stand met de hulp van

Okidok behoort tot de top van de internatio-

velgem.be of 056 43 34 95

het Entree project en wordt ondersteund door

nale humoristische circusacts. ‘Les Chevaliers’
prikkelt de verbeelding van jong en oud.

het Nederlandse Fonds Podiumkunsten en het
Circus Katoen - Ex Aequo

Vlaams circuscentrum.

familievoorstelling voor kinderen vanaf 6 jaar
In deze gloednieuwe voorstelling voeren clowns

Twee karakters gaan met elkaar samenwonen.

Praktisch

je mee naar het fascinerende tijdperk van de

Waar komt haar kamerplant, waar zetten ze de

Zondag 28 februari | 14u30 | CC Guldenberg

Middeleeuwen: naar de wereld van ridders, le-

kast en waar komt zijn kleding?

€ 8 - € 2 op spaarkaart gezinsbond | tickets:

gendes en de meest wonderbaarlijke creaturen.

webshop.wevelgem.be, cultuurcentrum@weBeiden hebben belangrijke spullen die hun ei-

velgem.be of 056 43 34 95 | Toegang gratis in

Tijdens hun queeste beleven ze allerlei tra-

gen plaats verdienen. Op speelse en fysieke

ruil voor 20 UiTPAS-punten.

gikomische avonturen, als twee ridder-trou-

wijze verkennen ze de ruimte waarin ze samen

badours die hopen terecht te komen in een

gaan wonen. De twee rusten niet voor alles

heidens paradijs. Ze worden er echter gecon-

een plekje heeft gekregen. Ze dagen elkaar

fronteerd met de broosheid van hun bestaan

uit, drijven elkaar tot het uiterste en werken

en ook zij ontsnappen niet aan het laatste

samen tot ze de balans hebben gevonden.

oordeel aan de poorten van de hel. Van en met
Benoît Devos en Xavier Bouvier.

‘Ex Aequo’ is een voorstelling van twee jonge
circusartiesten die je met straffe acrobatische

Praktisch

capriolen verwonderen en ontroeren.

Zaterdag 13 februari | 20u15 | CC Guldenberg
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Kalender


uitinwevelgem

www.wevelgem.be/uitinwevelgem · februari 2016

Jouw activiteit in de infokrant? Vul hem in via het aanvraagformulier op www.wevelgem.be/infokrant. Of via ww.uitdatabank.be in Vlaanderen.
Koop je tickets op webshop.wevelgem.be.
Veel plezier!

FEBRUARI
DI 2 FEBRUARI (10 SESSIES)

MULTIMEDIA | ANDROID: TABLETS EN
SMARTPHONES

De versie van Android kan verschillen van toestel tot toestel. In deze cursus leer je werken
met jouw toestel. Basiskennis van de computer
is vereist en je brengt best je eigen Androidtoestel (tablet/smartphone) mee naar de les.
9u00 - 12u00 | € 80 | OC De Stekke Moorsele
| Inschrijven: CC Wevelgem, Acaciastraat 1,
8560 Wevelgem – 056 43 34 95 - cultuurcentrum@wevelgem.be
DI 2 FEBRUARI (15 SESSIES)

COMPUTER | PC INITIATIE DEEL 1
Leren werken met een computer vanaf nul.
13u30 - 16u30 | € 105 | LDC Elckerlyc Wevelgem | Inschrijven: CC Wevelgem, Acaciastraat
1, 8560 Wevelgem – 056 43 34 95 - cultuurcentrum@wevelgem.be

VR 5 FEBRUARI

NATUUR | INFOAVOND ‘IN ACTIE VOOR
KIKKER & CO’
Heb je een boontje voor kikkers, padden en salamanders en wil je weten hoe je de amfibieën
in jouw buurt een handje kan helpen? Dominique Verbelen (expert Natuurpunt Studie) geeft
praktische tips voor het opzetten van acties in
jouw buurt. Elin Verbrugghe (wetenschapper
universiteit Gent) schetst de problematiek van
de schimmelinfecties bij amfibieën.
20u00 | gratis | CC Guldenberg | info: Hylawerkgroep, Natuur.koepel VZW en stadlandschap Leie en Schelde
VR 5 FEBRUARI

FILM I FILMFESTIVAL DELICATESSEN - DEEL 2
Deel twee bevat o.a. de winnaar van de juryprijs op het Internationaal Kortfilmfestival
Leuven en de juryprijs op het Filmfestival van
Gent (‘L’Infini’), het alom bejubelde ‘Wien for
Life’, de eerste kortfilm van acteur Jeroen Perceval (‘August’) en de laatste film van Jeroen
Dumoulein, ‘De Vijver’.
20u15 I € 6, gratis inkom in ruil voor 10 UiTPASpunten I OC De Stekke I info en tickets:
CC Wevelgem 056 43 34 95, cultuurcentrum@
wevelgem.be
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ZO 7 FEBRUARI

CONCERT | WINTERCONCERT
Het concert van de K.H. De Eendracht o.l.v Michiel Lietaert staat in het teken van Italië. Solist in "Carnaval de Venise" is Frederik De Smet
op trompet.
18u30 | € 10 | CC Guldenberg | info & tickets:
www.harmoniedeeendracht.be of 056 41 50 36
8 – 12 FEBRUARI

JEUGD | SPEELPLEIN HAASJE-OVER
Speelpleinwerking voor kinderen van 2,5 tot
12 jaar
Porseleinhallen Wevelgem | www.haasjeover.
be | €3 korting per inschrijving in ruil voor 5
UiTPASpunten
DI 9 FEBRUARI

CREA | BLOEMSCHIKKEN VALENTIJN

ZA 6 FEBRUARI

THEATER I MARTHA!TENTATIEF - DE SNOEK
VAN SJESTOV

DO 4 FEBRUARI (15 SESSIES)

MULTIMEDIA | E-COMMERCE, CLOUD EN
SKYPE
In deze module worden de meer gevorderde
mogelijkheden van het internet besproken:
kopen en verkopen, het opslaan van documenten en foto’s op internet om te kunnen
doorgeven aan vrienden of kennissen en digitale communicatie via het internet (Skype,
Facebook). Er is dus een basiskennis vereist
van internet en e-mail.
13u30 – 16u30 | € 105 | LDC Het Knooppunt,
Gullegem | Inschrijven: CC Wevelgem, Acaciastraat 1, 8560 Wevelgem – 056 43 34 95 - cultuurcentrum@wevelgem.be

Op deze act krijg je
UiTPAS punten.

Wil je graag jezelf of je partner verwennen met
een mooi bloemstukje voor Valentijn? Heb je
groene vingers of ben je creatief? Een vrijwilliger zet je graag op weg, zodat je praktisch aan
de slag kunt gaan.
14u00 - 16u00 | € 10 (alle materiaal inbegrepen), € 3 korting in ruil voor 5 UiTPASpunten |
LDC Het Knooppunt | Inschrijven aan het onthaal. Breng je eigen tuinschaar en mesje mee.
DI 9 FEBRUARI

FILM | BINNESTEBUITEN – INSIDE OUT

Een verhaal over vriendschap. Over hoe je een
vriend kan kwijtraken en die vervolgens toch
nog terugvinden. Een verhaal dat zich bedient
van grote woorden als haat en vergeving. Een
verhaal over doodgaan ook. Verteltheater in
zijn puurste vorm.
20u15 I € 14, gratis inkom in ruil voor 20 UiTPASpunten I CC Guldenberg I info en tickets:
CC Wevelgem 056 43 34 95, cultuurcentrum@
wevelgem.be

Riley haar leven komt op z’n kop te staan
als haar vader een nieuwe baan krijgt in San
Francisco. Net als ons allemaal, wordt Riley
geleid door haar emoties. De emoties leven
in het Hoofdkwartier, het controlecentrum in
de geest van Riley. Ondanks dat Vreugde de
zaken positief probeert te houden, vindt er
een conflict plaats tussen de emoties in haar
geest.
14u30 | € 3, gratis inkom in ruil voor 5 UiTPASpunten | CC Guldenberg | info en tickets: CC
Wevelgem 056 43 34 95, cultuurcentrum@
wevelgem.be

en dood gaat ze op zoek naar blinde vlekken en
ongeziene gasten. Hartstochtelijk en kwetsbaar vertelt ze over camera’s bij de grens en het
betrappen van een geliefde om uit te komen bij
de grenzen van de vrijheid.
20u15 I € 14 I OC De Stekke I info en tickets:
CC Wevelgem 056 43 34 95, cultuurcentrum@
wevelgem.be

schrijven kan voor 13 februari via dfquiz2016@
telenet.be en overschrijven op BE 39 0011 7605
9019 met vermelding QUIZ2016+ploegnaam.
20u00 | OC De Stekke Moorsele
ZA 27 FEBRUARI

THEATER I TONEELHUIS – DESPERADOS

DO 18 FEBRUARI

VORMING I MINDFULNESS KENNISMAKING

DO 11 FEBRUARI

EXPO | FOTOCARROUSEL
Foto’s uit de oude doos: vertoning waarbij we
met de aanwezigen onze onbekende foto’s situeren en benoemen.
14u30 | gratis | CC Guldenberg | info: www.wibilinga.be
MA. 15 FEBRUARI

VORMING I KIES IK EEN TABLET, EEN PC OF
EEN LAPTOP?
Is het zinvol om nog een pc aan te schaffen
als een tablet net zo goed overweg kan met
de meeste programma's? Welke soorten toestellen zijn er op de markt en welke is voor mij
het meest geschikt? Moet ik vooral op de prijs
letten?
19u30 - 21u30 I € 8 I Buurthuis Wallaysplein
I info en tickets: CC Wevelgem 056 43 34 95,
cultuurcentrum@wevelgem.be
WO 17 FEBRUARI

MUZIEK I KIKI SCHIPPERS - BARTIEST CULTUURCAFÉ

Vierdelige reeks. Ook op 25 februari en 3 en
10 maart. Rode draad is het bevorderen van je
opmerkzaamheid en het intensifiëren van je
ervaringen. De vaardigheid om in aandacht te
zijn, oefen je via de lichaamsscan, zitmeditatie
en eenvoudige yoga. Je ademhaling is daarbij
een belangrijk hulpmiddel.
19u30 - 22u00 I € 60 (volledige lesreeks) I OC
de Cerf I info en tickets: CC Wevelgem 056 43
34 95, cultuurcentrum@wevelgem.be
VR 18 FEBRUARI

VOORDRACHT | MENOPAUZE
Vapeurs, slecht slapen, huilbuien, spierpijn en
nog veel meer… Veel vrouwen in de overgang
weten niet wat hen overkomt. De menopauzeconsulente geeft een grondig inzicht in het
natuurlijk proces van de overgang, de klachten die ermee gepaard kunnen gaan en de behandelingsmogelijkheden.
19u30 | € 6 - € 3 (leden) | OC De Stekke
Moorsele | Inschrijven: 056 51 47 36 of
rosemie_witdouck@hotmail.com
VR 26 FEBRUARI

Kiki Schippers is een prijs- en podiumbeest.
Gewapend met sterke liedjes over liefde, dorst

QUIZ | AVERECHTS KONTRARIE
Davidsfonds Moorsele organiseert een quiz
in OC De Stekke. Je kan inschrijven met een
ploeg van 5 personen, 20 euro per ploeg. In-

Vier kerels brengen samen het weekend door
in een cowboydorp. In hun gedachten zijn
het helden van de Far West, maar in het dagelijkse leven is het heldendom pijnlijk veraf.
Vanop hun barkruk analyseren ze de wereld,
het werk, de vrouwen… en ja, ook een beetje
zichzelf. Zwartgallige maar onweerstaanbare
humor. De pistoleros van dienst zijn Tom Dewispelaere, Kevin Janssens, Johan Van Assche
en Marc Van Eeghem.
20u15 I € 18 I CC Guldenberg I info en tickets:
CC Wevelgem 056 43 34 95, cultuurcentrum@
wevelgem.be
ZO 28 FEBRUARI

BEURS | TWEEDEHANDSBEURS GEZINSBOND MOORSELE

Tweedehandsbeurs van baby-kinderkledij-kindermateriaal-kinderfietsen-speelgoed-bedjes-...
13u30-16u00 | OC De Stekke Moorsele | info:
056 42 01 46 of marniek.couvreur@telenet.be
www.gezinsbondmoorsele.be
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Gullegem 950
met een knaller gestart
Januari vol verrassingen

het 5de en 6de leerjaar ervoor dat de tempera-

Wat brengt februari

Gulden Spoor 950 Pils

tuur enkele graden de hoogte inging.

Carnaval

Gullegem pakte in het nieuwe jaar onmiddel-

Februari staat in Gullegem traditioneel in het

lijk uit met de nieuwe Gulden Spoor 950 pils

GOF

teken van carnaval. Naast de jaarlijks terugke-

gebrouwen door Brouwerij Gulden Spoor uit

Het Gullegems onmoetingsfeest op 9 januari

rende activiteiten doen ook de organisatoren

Gullegem. Op het Gullegems ontmoetings-

was opnieuw een groot succes met een record-

van het carnaval extra moeite in het feestjaar.

feest kon je het biertje al eens proeven. Gedu-

aantal aanwezigen! De Domino’s zorgden voor

Op 5 februari doen ze een recordpoging lang-

rende het hele jaar kan het bier besteld wor-

de ambiance met een gastoptreden van Kitana

ste polonaise ooit tijdens het kindercarnaval.

den voor evenementen.

(The Voice Kids) en de 5 miss kandidates van

Allen daarheen mét dansschoenen.

carnaval. Na het spetterende vuurwerk zorgden
Flashmob

The Love DJ’s voor de nodige sfeermuziek. Be-

Op 7 februari kan je om 14u00 naar de 43ste

De Gulleboom verraste iedereen op de we-

dankt ook aan de 26 meewerkende verenigin-

carnavalstoet. Naar aanleiding van het feest-

kelijkse markt op 8 januari met een flashmob

gen. Na het Gullegems ontmoetingsfeest kon-

jaar zal het gemeentebestuur ook een kar

gecoördineerd door Topform vzw. Met een

den de bezoekers nog eens de benen strekken

bemannen. Alle info over het carnaval vind je

dansje op de samba zorgden de kinderen van

tijdens het nieuwjaarsbal van Kunst Veredelt.

op www.wevelgem.be/g950.
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Op 6 februari is er de eenmalige ‘Miss 950 jaar Gullegem’ verkiezing. V.l.n.r. Aïcha Nuytten, Julie D’Halluin, Ischa Pype, Yolande Vandamme en
Yasmien Vansteenkiste zullen er naar de titel, het lint en het kroontje strijden. Ze stellen zichzelf voor aan de hand van een aantal kleine vraagjes:
Waarom doe je mee?

van de +13-beweging. Daarnaast

Yolande: Het provinciedomein

tige Slijters, ben ik ook telkens weer

Aïcha: Het lijkt me een toffe erva-

speel ik volleybal in VTG Gulle-

Bergelen brengt me altijd tot rust.

zo fier.

ring, ik kan veel bijleren en leer veel

gem, volg ik toneel en voordracht

Ik ga er graag lopen en geniet er

nieuwe mensen kennen.

en probeer nog een centje bij te

ten volle van de prachtige natuur.

Waarom moeten mensen op jou

Julie: Om mij zelfzekerder te voe-

verdienen met kinderoppas en als

Yasmien: Aan de (speel)tuin van

stemmen?

len en niet meer te beschaamd te

keukenhulp in de Gouden Bank. Ik

mijn omaatje, Yvetje uit de Kor-

Aïcha: Omdat ik overal graag bij

zijn. Door de verkiezing durf ik al

ben een bezige bij…

trikstroate. Omdat ik in mijn kin-

ben in Gullegem en ik ben een heel

meer voor publiek te praten.

Yasmien: Ik volg de opleiding 'be-

dertijd veel tijd doorbracht samen

sociaal en vriendelijk persoon. Ik

Ischa: Ik ben mee in dit avontuur

geleider in de kinderopvang' aan

met mijn nicht in ‘opvang oma’.

zal altijd iedereen helpen en heb

gesprongen om veel plezier te

VSPW Overleie Kortrijk. Daarnaast

Deze tijd koester ik enorm omdat ik

een groot gevoel voor humor.

hebben en terug een levenserva-

volg ik klassiek ballet en pointes in

nu pas besef dat we toen nog écht

Julie: Omdat ik heel graag Gul-

kind konden zijn, zonder zorgen.

legem wil vertegenwoordigen als

ring rijker te zijn.

Kortrijk. Een andere grote hobby is

Yolande: Het is een unieke titel

babysitten, vooral in het weekend.

en ik zou het bijzonder leuk vin-

De zondagen en vakanties huppel

Naar welke Gullegemnaar kijk je op?

unieke kans.

den om Gullegem te mogen ver-

ik meestal in roze streepjes T-shirt

Aïcha: Mijn overgrootmoeder Jo-

Ischa: Met 4 generaties ‘Pype’ in

tegenwoordigen. Ik ben trots op

rond in Plopsaland De Panne. Wan-

sefien, ze is 99 jaar en nog altijd

de gemeente ben ik een geboren

onze gemeente want er is altijd

neer ik kan én geselecteerd wordt,

in topform. Ze is altijd eerlijk en

en getogen Gullegemse. Daarom

wel iets te doen.

ga ik ook soms figureren, vooral

zegt wat ze denkt.

zou het fantastisch zijn om de ti-

Yasmien: Ik vind het altijd fijn om

voor de serie Ghost Rockers.

Julie: Bernard Van Nieuwenhuy-

tel Miss 950 jaar Gullegem te mo-

se, de voorzitter van de wijkfees-

gen dragen.

ten Ter Walle.

Yolande: Ten eerste omdat ik een

mezelf uit te dagen en nieuwe
avonturen te beleven.

Aan welk Gullegems plekje heb

Miss 950 jaar Gullegem. Het is een

je een bijzondere herinnering?

Ischa: Het is moeilijk om maar 1

echte Gullegemse ben. Verder

Wat doe je in het dagelijkse leven?

Aïcha: De sporthal, ik ben er heel

Gullegemnaar te noemen. Dage-

ben ik een actieve, enthousiaste

Aïcha: Ik ga naar school is Spes

veel aanwezig om te volleyballen.

lijks heb ik in Gullegem contact

meid en ben ik ook op elk evene-

Nostra Heule, ik volleybal en ik volg

Mijn 2de plekje is de veranda van

met patiënten die elke dag dapper

ment aanwezig. Tenslotte zou ik

ook het wielrennen. In het weekend

mijn pepe. Mijn pepe en ik waren 2

vechten tegen pijn, ziekte en ander

de taak van Miss 950 jaar Gulle-

werk ik in Het Kleine Meer. Ik spreek

handen op 1 buik. Als kleuter ging

leed. Hiervoor heb ik zoveel respect

gem ten volle uitvoeren.

ook graag af met vriendinnen.

ik er elke middag eten maar 2 jaar

dat ik naar elk van hen opkijk.

Yasmien: Ik ben een sociale en

Julie: Ik ben kapster.

geleden is mijn pepe onverwachts

Yolande: Als man duid ik uitba-

sympathieke meid en vind het

Ischa: Ik werk full-time als thuis-

overleden. Ik mis hem enorm.

ter Diederik van de Gouden Bank

belangrijk om de jonge genera-

verpleegkundige bij het Wit-Gele

Julie: Ter Walle omdat ik er graag

aan. Als vrouw gaat mijn voorkeur

tie van Gullegem te vertegen-

Kruis regio Gullegem. Hierdoor

samenzit met vrienden en de ver-

naar uitbaatster Nele van Den

woordigen. Maar vooral omdat

heb ik weinig vrije tijd. Als ik al

kiezing van de Gullegemse am-

Osse. Beide leveren een belang-

het voor mij een hele eer zou zijn

eens een gaatje vrij heb, dan

bassadrice er ook plaatsvond.

rijke bijdrage aan het Gullegems

om Gullegem een heel jaar lang te

spendeer ik dit graag met vrien-

Ischa: De Gulle. Hier heb ik mijn

sociaal leven.

mogen vertegenwoordigen.

den en familie.

prille

doorgebracht

Yasmien: Mijn papa, al van kinds

Yolande: Ik ben 6de jaars sociale

met mijn mama. De nabijheid van

af aan is hij mijn held. Hij leerde mij

Verkiezing

en technische wetenschappen in

het park zorgde voor fantastische

dingen in het leven, die niemand

Je kan op zaterdag 6 februari om

Spes Nostra Heule, leidster van

herinneringen,

anders mij leren kan. Wanneer hij op

20u00 naar de verkiezing in de

KSA De Grietjes Gullegem, lid

plek om te groeien.

de planken staat met KRK De Lus-

grote tent op het Marktplein.

jeugdjaren

een

bijzondere

Sportelen: 50+ in beweging
Dankzij de seniorensportkaart is het makkelijker dan ooit om als 50-plusser een leuke sport te vinden die bij jou past.

Hoe werkt dit nu precies?
Voor maar 20 euro heb je al een seniorensport-

Geen probleem, je kan met dezelfde kaart ge-

Het aanbod van activiteiten in het Sportelpro-

kaart. Deze kaart werkt met een stempelsys-

rust een andere activiteit gaan volgen. Wil je

gramma is zeer uitgebreid en er wordt voort-

teem waarbij je 13 beurten krijgt om gelijk wel-

meerdere sporten doen? Ook geen probleem,

durend gekeken om dit aan te passen en uit

ke sport uit het Sportelaanbod mee te volgen.

dat kan allemaal met éénzelfde kaart, die trou-

te breiden zodanig dat er een activiteit is voor

Vind je de sport die je nu doet niet meer leuk?

wens altijd geldig blijft.

iedereen.

Met een seniorensportkaart kan je deelnemen aan onderstaande activiteiten:

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

Linedance

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

Linedance

LDC Het Knooppunt*

08/01

12/02

7108

vr

14u00-15u00

Grondgym

Sporthal Moorsele

08/01

12/02

*Elcerklyc - Elckerlycplein 1 - 8560 Wevelgem *LDC – Het Knooppunt – Gulleheemlaan 20 – 8560 Gullegem
Inschrijvingen en inlichtingen

Hoe betalen?

Openingsuren sportdienst

• webshop.wevelgem.be

Nooit zonder vooraf in te schrijven.

Ma, di, wo en vr van 9u00-12u00

• telefonisch op 056 43 35 60

• contante betaling op de sportdienst;

Ma van 16u00-18u00 op afspraak

• ter plaatste op de sportdienst, bureel

• via overschrijving binnen de 2 dagen na

Wo van 13u30 - 18u30

zwembad, Vanackerestraat 16, tijdens de

ontvangst van het inschrijvingsbewijs met

openingsuren.

de gestructureerde mededeling op reke-

Wil je nog meer sportelen?

ningnummer BE30 0910 1206 5011, Sport-

www.sportelen.be

promotie, Vanackerestraat 16.
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Samen op de
dansvloer
Christine Thermote linedancet met een seniorensportkaart.
Waarom koos je voor linedance?

En de locatie, is die goed?

Wat trekt je aan in deze sport?

De locatie is perfect eigenlijk, we

In Middelkerke ging ik elk jaar naar

hebben plaats genoeg voor alle

countrydance kijken. Ik vond het

deelnemers en het is zeer goed

zo mooi om te zien hoe iedereen

bereikbaar. Ik vind het leuk dat we

gelijk op de maat ging, of het nu

een eigen lokaal hebben speciaal

een grote of een kleine groep was.

voor de lessen.

Omdat ik zo gefascineerd was
door deze dans, besliste ik dat ik

Je kocht een seniorensportkaart

het ook wou gaan doen. Naast de

voor deze activiteit, wat vind je

fysieke beweging is het ook een

van dit systeem van 13-beurten

mentale uitdaging, gezien elke

kaarten?

dans andere passen heeft.

Ik vind het een perfect systeem
eigenlijk, ik weet niet meteen iets

Ben je tevreden over hoe de les-

dat zou kunnen verbeteren. De

sen georganiseerd zijn?

kaarten zijn overal verkrijgbaar en

Ja hoor, de lessen vorderen op

de beurten blijven behouden, ook

een goed niveau en de leerkracht

als je een paar keer niet kan.

neemt altijd de tijd om iets opnieuw te doen als het niet lukt van
de eerste keer. De muziek past
ook zeer goed bij de activiteit.

Joggen
voor beginners
Actief op zoek naar een gezonde levensstijl en nood aan verantwoorde en
professionele begeleiding? Dan is er goed nieuws voor jou. Wij helpen je
bij het behalen van jouw sportief einddoel. Met ‘Joggen voor beginners’
kan iedereen op gezonde en verantwoorde manier beginnen sporten.
vindt

je nu al inschrijven om zeker te zijn

plaats op dinsdag en donderdag

van een plaats door contact op te

vanaf 12 april in de omgeving van

nemen met de sportdienst of via

Joggen

voor

beginners

de Sporthal van Gullegem, telkens

de webshop.

van 19u00 tot 20u00.

• webshop.wevelgem.be
• telefonisch op 056 43 35 60

Inschrijven

• ter plaatste op de sportdienst,

Inschrijven kost 50 euro voor 20

bureel zwembad, Vanackere-

lessen. (Geen les op 5 mei ). Je kan

straat 16, tijdens de openingsuren.
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Doewa in de
vakantie
Na de kerstvakantie kregen alle ouders via de scholen de Doewa met
daarin het aanbod voor kinderen tijdens de krokusvakantie. Voor wie
nog op zoek is naar iets leuks om met de kinderen te doen: je kan nog
inschrijven. Keuze ten over:
• Speelpleinwerking met thema: ‘de Porseleinhallen gaan onder water’
• Sportkampen
• Dansworkshop
• Vertelactiviteit
• Op avontuur in Blueberry Hill
• Knutselworkshop
• Kinderfilm
Kinderfilm
Inside out – Binnenstebuiten op dinsdag 9 februari. Een animatiefilm
waar Riley haar leven op z'n kop staat als haar vader een nieuwe job
krijgt in San Francisco.
Meer info over deze activiteiten?
www.wevelgem.be/doewa

Wevelgemse
kadobon
voor Valentijn
14 februari is het Valentijn. Verras je je liefste graag met een cadeautje, maar ben je niet zeker wat hij/zij wil? De Wevelgemse kadobon is
dé ideale oplossing.
Chocolade, lingerie, bloemen, een schoonheidsbehandeling, een etentje,… Je liefste kan zelf kiezen wat hij/zij met de bon doet.
Je kan zelf een bedrag samenstellen op basis van coupures van 5 en 20
euro. Je kan ze in het gemeenteloket van Wevelgem, het gemeentehuis
van Gullegem en Moorsele kopen tijdens de openingsurenof aan de automaat aan het gemeenteloket is 24u op 24 en 7 dagen op 7.
Alle info
www.wevelgemsekadobon.be
18

Okidok - Les Chevaliers

PAS
De gemeente heeft het jaar 2016 ingezet als één van de koplopers van het aantal UiTPASSEN per gemeente. Misschien heb je nu al enkele punten
gespaard maar weet je niet goed wat je ermee kunt doen?

In februari kan je het volgende doen met je gespaarde UiTPAS-punten:

Graag kondigen we ook twee nieuwe permanente omruilvoordelen aan.

5 punten

In LDC Elckerlyc, LDC Het Knooppunt en MO² kan je vanaf nu ook altijd

• Gratis ticket voor de kinderfilm ‘Inside Out – Binnenstebuiten’ in CC

5 punten omruilen voor:

Wevelgem op dinsdag 9 februari
• 3 euro korting bij inschrijving voor speelplein Haasje-Over in de

• 3 euro korting op een informatiesessie
• 3 euro korting op een crea-activiteit

krokusvakantie
• Gratis inkom voor ‘Digidokter: Online nieuws, wat moet je ervan
geloven?’ op 27 februari in de Bib in het park

In februari gaat het hier concreet om de crea-activiteit ‘Bloemschikken
Valentijn’ op dinsdag 9 februari, hier kan je 3 euro korting krijgen als je 5
UiTPAS-punten omruilt.

10 punten
• Gratis ticket voor de film ‘Filmfestival Delicatessen’ in OC De Stekke

Info over de activiteiten vind je in de kalender in deze infokrant.

op vrijdag 5 februari
• Gratis inkom voor ‘BOTERHAMMEN IN DE BIB: Ik ben bang dat ik slecht
nieuws heb (Carla Cobbaut)’ op 18 februari in de Bib in het park

Wat moet je doen om deze punten om te ruilen? Neem je UiTPAS mee
naar de balie waar de activiteit doorgaat. Geef daar je UiTPAS af aan de
balie en geef aan waarvoor je je punten wil omruilen. De punten wor-

20 punten

den dan onmiddellijk van je kaart gehaald in ruil voor je gratis ticket of

• Gratis ticket voor de voorstelling ‘De snoek van Sjestov’ van Martha-

korting.

tentatief in CC Guldenberg op zaterdag 6 februari
• Gratis ticket voor de voorstelling ‘Ex Aequo’ van Circus Katoen in CC
Guldenberg op zondag 28 februari (vanaf 6 jaar)

Heb je nog vragen over de UiTPAS?
uitpas@wevelgem.be, 056 43 39 13 of www.wevelgem.be/uitpas
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Wegenwerken
Lode De Boningestraat
centrum Wevelgem. Om naar de Moorsele te kunnen, zal een omlei-

teitswerken uitvoeren in de Lode De Boningestraat en op de parking

ding voorzien worden langs de Brugstraat – Roterijstraat.

t
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k st

Infrax moet ter versterking van het middenspanningsnet elektriciaan de achterkant van het zwembad. De voorziene startdatum voor

Daarna wordt er gewerkt op de parking aan de achterkant van het

tbe
e

de werken is 28-29 januari.

zwembad. Daardoor zal de parking tijdelijk en plaatselijk niet bereik-

Er wordt gestart aan de voorkant van de kerk, vervolgens in de Lode
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baar zijn. Deze verkeersmaatregelen zullen vermoedelijk gelden van 1

R de Lode De Boningestraat zelf
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werkzone
éénrichtingsverkeer
omleiding

Lauwestraat
1. Aanleg van de gasleiding aan de onpare kant
De distributiebeheerder moet daarvoor werken in de parkeerstrook en rijweg en dit
vanaf de Goudbergstraat tot aan de Grote Markt. De werken zouden van start gaan
begin april (na Gent-Wevelgem) en een 4-tal weken duren.
Eénrichtingsverkeer is voorzien van de Grote Markt richting Lauwe. Dit is anders dan
de voorbije werken. Fietsers zullen wél in twee richtingen kunnen rijden. In de paasvakantie zal al het mogelijke gedaan worden om de werken uit te voeren vanaf de
Leiestraat tot aan de Goudbergstraat. Daarna kunnen de omleidingen naar Menen
en Kortrijk worden uitgesplitst. Richting Kortrijk kan je dan via de Leiestraat en de
Kozakstraat rijden. De omleiding voor verkeer uit Lauwe richting Menen kan dan via
de Goudbergstraat en de Kloosterstraat. Er zal tijdens de omleiding ook éénrichtingverkeer gelden in de Goudbergstraat en de Leiestraat.
2. Eandis voert overkoppelingen uit aan beide kanten
Om de gasaansluitingen van de oude naar de nieuwe leidingen over te zetten, voorziet de distributiebeheerder een 8-tal weken werk in mei-juni. Voor deze werken
blijft doorgaand verkeer mogelijk. Er zal plaatselijk wat hinder zijn ter hoogte van
de overkoppelingen zelf.
3. De asfaltlaag wordt definitief hersteld aan beide kanten
In augustus komt er een nieuwe asfaltlaag. Om deze werken zo goed mogelijk te
kunnen uitvoeren, zal er tijdelijk éénrichtingsverkeer ingesteld worden.
Spoorwerken
Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet, voert vernieuwingswerken uit in onze regio in het kader van de concentratie van de seinhuizen.
Deze werken houden in dat de bediening van wissels en seinen wordt gecentraliseerd,
wat de vlotheid en veiligheid van het treinverkeer ten goede komt. Deze werken kunnen wat geluidshinder met zich meebrengen.
De beheerder vindt de omwonenden van de spoorwegen belangrijk. Daarom doen ze
dan ook al het mogelijke om nacht- en weekendwerken te beperken. Jammer genoeg
zijn ze soms onvermijdelijk omdat de doorstroming van het trein- en wegverkeer en
de veiligheid van hun personeel verzekerd moeten blijven. Momenteel worden er nog
enkele afbraakwerken (verwijderen oude seinen, seinposten en spoortoestellen) uitgevoerd. Deze werken zullen nog tot het eind van de zomer duren.
Concreet gaat het om een mobiele werf die zich verplaatst. Dit betekent dat er niet
elke dag op dezelfde plaats en in de hele zone wordt gewerkt. De werken vinden
plaats in volgende zones:
Spoorlijn 66: tussen Roeselare en Kortrijk | Spoorlijn 75: tussen Kortrijk en Moeskroen | Spoorlijn 69: tussen Kortrijk en Komen.
Wevelgem ligt langs deze laatste spoorlijn.
Infrabel is zich bewust van de hinder die deze werken kunnen veroorzaken voor
de omwonenden. In geval van vragen kan je contact opnemen met de cel Info
Buurtbewoners op 0800 55 000 (elke dag van 7u00 tot 22u00) of per mail via
info.projecten@infrabel.be.

Meer info
Info over wegenwerken in de gemeente krijg je als buurtbewoner via een bewonersbrief. Je vindt ook meer info via www.wevelgem.be/verkeershinder of de facebookpagina van de gemeente.
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Vrijwilligers
gezocht
Het lokaal dienstencentrum is op zoek naar vrijwilligers om haar
dienstverlening te versterken, want vrijwilligers hebben een cruciale
rol in de werking van het dienstencentrum.
Cafetaria en restaurant
Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Wil je deel uitmaken van een
team van enthousiaste vrijwilligers? Ben je vriendelijk en hulpvaardig,
sla je graag een praatje en heb je aandacht voor het welbevinden van
mensen? Dan ben jij de barmedewerker die we zoeken.
Een cafetariavrijwilliger is een voor- of namiddag verantwoordelijk voor
het bestellen en rondgaan met drank. Je maakt de cafetaria tot een gezellige plek voor de bezoekers. Daarnaast heb je ook een signaalfunctie
voor mogelijke problemen bij gebruikers.
Minder Mobielen Centrale
Heb je wat tijd, wil je graag iemand helpen en beschik je over een wagen? Kom dan ons team van gemotiveerde chauffeurs van de MMC
versterken en help ervoor zorgen dat ouderen hun familie en vrienden
kunnen bezoeken, kunnen deelnemen aan een activiteit van het dienstencentrum,…
‘Mariette is 76 jaar. Sinds het overlijden van haar man raakt zij niet meer
bij haar oudere en zorgbehoevende zus. Haar man bracht haar vroeger

Wevelgem
financieel
Investeringen
Elk jaar wordt er verder geïnvesteerd in Wevelgem. Onder gelijkblijvende belastingen worden onder andere wegen, groenzones en gebouwen
verder onderhouden. In 2016 staan er voor ongeveer 10 miljoen euro investeringen op het programma.
Schuld
Ondanks de talrijke investeringen verminderen de gemeente en het
OCMW samen hun schulden. Op 1 januari 2014 hadden gemeente en
OCMW nog 58 miljoen schulden.
Tegen 2019 zal de schuld van de gemeente en het OCMW nog 42 miljoen
bedragen. Zo zitten we in 2019 onder het gemiddelde van alle Vlaamse
gemeenten.

22

wekelijks op donderdagnamiddag. Zo kon ze wat bijkletsen bij een potje
koffie. Dankzij een vrijwillige chauffeur kan Mariette nu één keer per
maand naar haar zus.’
Meer informatie
• Griet Mispelaere, LDC Elckerlyc, Elckerlycplein 1, 8560 Wevelgem
056 43 55 10
• Hannelore Herman, LDC Het Knooppunt, Gulleheemlaan 20, 8560
Gullegem – 056 42 20 80
• Henk Vandenbroucke, MO2 Zuurstof voor Moorsele – 0470 93 67 67

Praatcafe dementie: Voor familie van mensen
met dementie

Mediteren kan je leren
Leer op een eenvoudige manier te ontspannen en tot rust te komen.

Neuroloog dokter Bourgeois geeft antwoord op vragen zoals:

Dagelijkse meditatie verlaagt de bloeddruk en verbetert de gezond-

Wat zijn de symptomen van dementie?

heid en het welbevinden. Onder stress, angst, bezorgdheid, kwaad-

Wat zijn de oorzaken van dementie?

heid,… wordt er meestal verkeerd geademd waardoor de stress en

Is er een behandeling mogelijk?

spanning zich in ons lichaam vastzet, met als gevolg niet alleen

…

emotionele spanning maar op termijn fysieke ongemakken.

Na zijn uiteenzetting is er ruimte voor vragen en kan er nagepraat
worden.

Leer om heel snel te ontspannen door een juiste ademhaling toe te
passen. Leer om negatieve gedachten, piekeren,… los te laten. Leer

Dinsdag 23 februari om 19u30 in Elckerlyc

om in het NU aanwezig te zijn. Geen voorkennis of ervaring nodig.

Elckerlycplein 1, 8560 Wevelgem

Iedereen is welkom.

Inschrijven kan op 056 43 55 10 of via dementie@wevelgem.be
Inkom is gratis.

Dinsdag 16 februari van 19u30 tot 20u30 | € 3 (koffie of water inbegrepen) | Inschrijven is verplicht en kan tot 12 februari aan het ont-

Hulp nodig voor opvang en vervoer? Laat het ons weten.

haal van Elckerlyc

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

Wat doe ik met mijn snoeihout?

Samen voor een veilige schoolomgeving

Heb je heel wat snoeiafval en wil je deze groenresten verwerken in

Wevelgem wil extra inzetten op het creëren van een veilige school-

je eigen tuin? Dan is deze tweedelige cursus iets voor jou! Op 19 fe-

omgeving voor onze (klein)kinderen door fietsstraten en school-

bruari leer je wanneer en hoe je best kan snoeien en wat je met het

straten in te voeren en straten te knippen. In oktober werden enkele

snoeihout kan doen. Op 27 februari is het tijd voor actie. Tijdens de

proefprojecten opgestart. Misschien ook in jouw buurt. Zoals be-

workshop krijg je tips en tricks voor een geslaagde tuinafscheiding.

loofd gaat het gemeentebestuur dit project evalueren.

Je steekt zelf de handen uit de mouwen.
De resultaten worden gepubliceerd op de website van Wevelgem.
Praktisch:

De definitieve opstelling is gepland na de paasvakantie.

* INFOSESSIE: vrijdag 19 februari (19u30 - 21u30) | Zaal Merlijn, Bissegemstraat 17, Gullegem

Je kan de enquête nog tot 12 februari invullen op:

* WORKSHOP: zaterdag 27 februari (14u00 - 16u30) | Ecologische

www.wevelgem.be/veiligeschoolomgeving.

siertoontuin, Vinkestraat z/n, Wevelgem (breng je laarzen, werkhandschoenen en snoeischaar mee)
Gratis | Inschrijven via www.mirom.be/activiteiten of 051 26 03 14.
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Contacteer je gemeente
Gemeentebestuur
Vanackerestraat 16
8560 Wevelgem
056 43 34 00
@ gemeentebestuur@wevelgem.be
www.wevelgem.be
@leslieramboer Mama's vs dochters

@ lukasbreughe Nieuwjaarsduik 2016

@Wevelgem8560 · #Wevelgem

#jeugdbasket #jeugdbasketwevelgem

met de Aspi's van Wevelgem! #chiro

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
@ meikeporteman #kids #oudeleiearm

@plusdertien Ook Kirsten heeft er

#Leiebos #leie #wevelgem

zin in #sterrenstoet #musicforlife

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
@vintagelove_kd A new library @Wevelgem

@ Tim_vogels spotten in Bergelen

056 43 34 33
@ meldpunt@wevelgem.be

Colofon verantwoordelijke uitgever Marie De Clerck, schepen, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem, GSM 0475 49 65 53,
E marie.declerck@wevelgem.be | redactie, lay-out & grafisch ontwerp Cel Communicatie, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem,
E communicatie@wevelgem.be | Drukwerk Pattyn, www.drukkerij-pattyn.be
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