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K van Kerstboomverbranding

KORT UIT DE GEMEENTERAAD
Hierbij vind je een selectie uit de voorbije gemeenteraad. De volledige verslagen van
de openbare zitting vind je terug op www.wevelgem.be/verslaggemeenteraad. Je kan
deze ook inkijken in het gemeentehuis van elke deelgemeente en in de bibliotheek en
haar filialen. Het openbaar gedeelte van de gemeenteraad kan je bijwonen. De volgende
zitting vindt plaats op vrijdag 14 december 2012 om 18u30 in de raadzaal van het ‘Oud
Gemeentehuis’ (Grote Markt 26).
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08 - 09

SPORTAANBOD

Op de laatste gemeenteraad van de bestuursperiode 2007-2012 werden de diverse belasting- en retributiereglementen opnieuw vastgesteld. Deze reglementen werden
vernieuwd voor het jaar 2013. Er waren praktisch geen inhoudelijke wijzigingen. De
opcentiemen op de onroerende voorheffing bedragen nog steeds 1800, de aanvullende
personenbelasting blijft op 7%.
Ook het budget voor 2013 en het meerjarenplan 2013-2015 werden goedgekeurd. De
gemeente start 2013 met ongeveer 20,5 miljoen euro in kas. Een deel van deze middelen
zal in 2013 ingezet worden voor de financiering van allerlei investeringen, zodat er geen
nieuwe leningen aangegaan moeten worden.
Belangrijke investeringswerken zijn voorzien voor weg- en rioleringswerken. De verbinding Parkstraat-Visserijstraat en de werken in de Kijkuitstraat en Kruisstraat zouden
dit jaar uitgevoerd moeten worden. Het voorontwerp voor een vernieuwde bibliotheek
is klaar. Eenmaal verhuisd kan worden, kunnen ook deze werken opgestart worden.
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In de beleidsnota voor 2013 zijn weinig nieuwe projecten opgenomen. Het is vooral de
uitvoering van zaken die al opgestart werden in de voorbije legislatuur. In de loop van
2013 is het de bedoeling om werk te maken van een meerjarenplan 2014-2019. Dit wordt
een belangrijke opdracht voor de nieuwe gemeenteraad, waarbij de nodige aandacht zal
gegeven worden aan inspraak.
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K van Kerstboomverbranding

Bij het begin van een nieuw jaar organiseert het gemeentebestuur in elke
deelgemeente een kerstboomverbranding. Een ideale gelegenheid om
jouw kerstboom op te ruimen en om
samen met vrienden, buren of familie
te klinken op een nieuw jaar.
Samen met enkele lokale verenigingen
organiseert onze gemeente een gezellig
ontmoetingsmoment voor alle inwoners.
De toegang is telkens gratis en er is randanimatie voorzien. Wie op een kerstboomverbranding langs de officiële ingang passeert, ontvangt een gratis bonnetje. Want
het gemeentebestuur trakteert elke bezoeker op een kortingsbon voor een drankje
of hapje.
Knetter Wevelgem
Zaterdag 5 januari bijt Wevelgem de
spits af. Vanaf 18u30 kan je terecht op de
Nieuwe Markt, aan het station. Fanfare
Vooruit Met De Kuit zorgt voor warme
klanken. Aan de kraampjes vind je warme
hapjes en dranken. Tijdens de kerstboomverbranding worden de winnaars van de
eindejaarsactie Unizo Wevelgem bekend
gemaakt.
Knetter Wevelgem is een organisatie van
de gemeentelijke jeugdraad in samenwerking met enkele Wevelgemse (jeugd)verenigingen en Vredeseilanden.
Knetter Moorsele
In Moorsele wordt de kerstboomverbranding op zondag 6 januari georganiseerd.
Vanaf 17u30 start het feest op het SintMaartensplein. Chiro voorziet tot 20u00
kinderanimatie in OC De Stekke: springkasteel, schmink en kinderspelletjes.
Knetter Moorsele is een organisatie van
Moorsele Onderneemt en het gemeentebestuur in samenwerking met enkele
verenigingen uit Moorsele. Deze kerst-
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boomverbranding wordt afgesloten met
vuurwerk.
Gullegems Ontmoetingsfeest
Het trio kerstboomverbrandingen wordt
afgesloten in Gullegem. Zaterdag 12 januari is er de kerstboomverbranding op het
kerkplein vanaf 17u30. Meer dan twintig
verenigingen uit Gullegem staan er met
een standje. Muzikale pinguïns zorgen
voor de juiste sfeer. Ballonplooier Stef animeert samen met twee schminksters de allerkleinsten. In OC De Cerf kan men ook
terecht voor het nieuwjaarsbal van Kunst
Veredelt.
Doet jouw kerstboom mee aan Knetter of
het GOF?
Je kan jouw boom na nieuwjaar afstaan
aan één van de komende kerstboomverbrandingen.

Door het schenken van jouw gebruikte
kerstboom maak jij van de kerstboomverbranding een succes.

i

Vanaf 3 januari 2013 kunnen alle
bomen verzameld en gedeponeerd
worden.
· Wevelgem: de Nieuwe Markt
· Moorsele: Sint-Maartensplein
· Gullegem: Rederijkersstraat
De kerstbomen worden zonder bloempot en versiering ingezameld.

Bedankt voor jouw bijdrage en medewerking.
INFO
www.wevelgem.be/kerstboomverbrandingen
www.facebook.com/
KerstboomverbrandingenWevelgem

bibliotheek

bibliotheek

Boem Paukeslag!

ONZE EINDEJAARSLIJSTJES

Op donderdag 31 januari is er in
Vlaanderen en Nederland weer Gedichtendag. Dit jaar is het thema ‘muziek’.

De jaarwisseling is traditioneel de
lijstjesperiode. We kijken terug op wat
is geweest en vooruit naar wat komt.

Boem Paukeslag! Poëzie en muziek zijn altijd nauw met elkaar verbonden geweest.
Al in de klassieke oudheid werden gedichten met instrumenten begeleid. En nog
steeds maken zowel de dichter als de muzikant dankbaar gebruik van harmonische
klankkleuren, meerstemmige melodieën,
opzwepende ritmes en verrassende contrapunten in strofes en refreinen om hun
verhaal te vertellen. Sterker nog, poëzie
swingt en jivet, ontroert en vervoert, rapt
en rockt als nooit tevoren.

i

Vanaf 14 januari presenteert de bibliotheek bijzondere muzikale gedichten in een verrassende themastand.
In de bibliotheek worden recente poëziebundels in de kijker geplaatst. Op
Gedichtendag is er voor elke bezoeker
een lyrische attentie. Wie op woensdag
30 of donderdag 31 januari de hoofdbibliotheek of de filialen Gullegem en
Moorsele bezoekt, maakt kans op een
wel erg persoonlijke poëtische verwenbeurt!

De bibliotheek gaat op zoek naar de culturele hoogtepunten uit 2012 in het persoonlijk leven van haar bezoekers. Lazen
we allemaal het liefst ‘Vijftig tinten grijs’,
zagen we het liefst ‘’The broken circle
breakdown’ en waren we met zijn allen
weg van ‘Ploegsteert’ van Wannes Cappelle? Of heb je die cd nog niet gehoord…
dan moet je dat in 2013 zeker doen!

Laat ons weten welk boek, welke cd en
welke film je in 2012 het meest bekoord
heeft. Dat kan op een lijstje in de bib of
via onze Facebookpagina (www.facebook.
com/BibliotheekWevelgem).
In een themastand presenteren we de geliefkoosde boeken, cd’s of films van onze
bezoekers. Ze bieden inspiratie aan andere
bezoekers en helpen je om met veel verwachtingen het nieuwe jaar in te duiken!

Ons gametornooi zit erop!
De beste gamers van Wevelgem
Het was een gezellige namiddag in de bib.
25 gamers, tussen 12 en 19 jaar oud, speelden om de titel van ‘beste gamer van Wevelgem’. Ze speelden volgende games:
· Wii: Mariokart
· X-box: Kinect Adventures
· Playstation: Fifa Street
De vijf best geplaatsten speelden het finalespel:
· X-box: Forza Motorsport

Winnaar:
Mike Beghein uit Wevelgem (14 jaar)
Tweede plaats:
Mathias Vandoorne (14) uit Wevelgem
Derde plaats:
Kenzo Milleville (17) uit Gullegem
De drie beste gamers vertegenwoordigen
Wevelgem tijdens de provinciale finale in
de bibliotheek van Roeselare op zaterdag
2 maart 2013.

“Poëzie is de muziek van
de ziel, vooral van grote
en gevoelige zielen.”
(Voltaire)
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ARRIVEE ANIMEE

Overzicht activiteiten 2013

Roubaix en Wevelgem zijn de aankomstplaatsen van twee absolute
topklassiekers. Over de grenzen
heen slaan de twee de handen in elkaar voor een reeks avontuurlijke activiteiten rond de koers. Een theaterspektakel, een wielertoeristentocht
of openluchtcinema… niks is te gek.
En avant!
Le Vélo
vrijdag 08 en zaterdag 09 maart + vrijdag
15 en zaterdag 16 maart 2013
Op een avontuurlijke plaats vol verrassingen ontspint zich een visueel spektakel
waarin ‘de koers’ centraal staat. Artistieke
uitwerking: Theater Antigone en Théâtre
Tous Azimuts.
Beleef Gent-Wevelgem
zondag 24 maart 2013
vertrek trein: Station Wevelgem om 8u02 of
9u02 - 5 euro (transport inbegrepen)
We nemen je mee met de trein richting
Deinze om de opwinding van de start mee
te maken. Rond de middag zijn we terug
in Wevelgem, ruim op tijd om de sfeer op
te snuiven en de aankomst te zien.
Beleef Parijs-Roubaix
zondag 7 april 2013
vertrek bus: Parking zwembad Wevelgem
om 9u - 5 euro (transport inbegrepen)
In de voormiddag bezoeken we de legendarische Velodroom en de gloednieuwe
overdekte piste. Vanaf 13u30 volg je de
mythische koers op groot scherm, in het
hart van het wielerpiste.
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Busuitstap Roeselare: Iedereen Flandrien / Brouwerij Rodenbach
woensdag 17 april 2013
Bibliotheek Wevelgem om 9u - 15 euro
transport en lunch inbegrepen
We starten in Wevelgem met de tentoonstelling ‘Iedereen Flandrien’. Daarna vertrekken we richting Roeselare, waar we
brouwerij Rodenbach en het Wielermuseum bezoeken.
Busuitstap Oudenaarde: In het spoor
van de Ronde van Vlaanderen
zaterdag 18 mei 2013
vertrek bus: Parking zwembad Wevelgem
om 9u - 15 euro transport en lunch inbegrepen
We bezoeken het belevingsmuseum van
het centrum van de Ronde van Vlaanderen. Na de Flandrienmaaltijd trekken we
met de bus langs het parcours onder deskundige begeleiding.
Busuitstap: Parijs-Roubaix
zaterdag 15 juni 2013 tussen 14u30 en
17u30
vertrek bus: Parking zwembad Wevelgem
om 13u30 - prijs: 5 euro (transport inbegrepen)
In het gezelschap van een wielerspecialist
trekken we langs alle mythische stroken
van de ‘Helleklassieker’. We eindigen, net
als de wielrenners, in de douches van de
velodroom in Roubaix.
Supervlieg: Gezinsfietsocht en kinderdorp 		
zondag 14 juli 2013

centrum Moorsele - gratis
Het Supervliegdorp is een vaste waarde
voor de kinderen op Klein Tokyo Festival.
Dit jaar krijgt de vlieg een Frans tintje!
Je kan ook deelnemen aan de gezinsfietstocht die aankomt in het dorp.
WielertoeristentochtWevelgem-Roubaix
zondag 8 september 2013
Vertrek: Parking zwembad Wevelgem 100km: 7u30 - 10u / 60km: 7u30-11u - 2
euro
Je vertrekt aan de aankomst van GentWevelgem en rijdt langs prachtige stukjes
natuur richting Roubaix. De tocht eindigt
met een rondje op de heilige wielerpiste.
Arrivee Animee
Van zaterdag 07 september tot maandag
16 september 2013
centrum van Wevelgem - gratis
In september sluit Wevelgem de zomer af
met Arrivee Animee. Net als vorig jaar is
er ‘Villa Roubaix’ ‘Radio Roubaix’ en ‘Arrivee Cinema’! Tijdens de braderie op zondag 15 september zetten we het orgelpunt
in het Arriveedorp met muziek, animatie
en gezelligheid.

INFO
Voor al deze activiteiten dient u te reserveren. Inschrijvingen /meer info in CC
Wevelgem : 056/433 498 of via e-mail
servaas.boucquey@wevelgem.be

vrije tijd

Vormingen cc

Voor deze cursussen kan je inschrijven in het secretariaat van het cultuurcentrum, Acaciastraat 1 in Wevelgem of op het nummer tel. 056 433
490. Als een cursus volzet is, kan je
zich op de wachtlijst laten plaatsen.

Meer activiteiten van het CC vind je in
de middenkatern en op pagina 18.

Hoe beheer ik mijn digitale muziekcollectie?
wo. 23/01 en 30/01/13 van 14u00 tot 17u00
- Porseleinhallen - € 15

Handreflexologie
wo. 30/01, 6/02, 20/02, 27/02 en 13/03/13
van 19u00 tot 21u30 - OC de Cerf - € 60

De kans is groot dat je muziekbestanden
zich langzaam maar zeker ophopen en
dat je het overzicht verliest. Met ‘iTunes’
ordenen we onze muziekcollectie, schrijven we een cd en zetten de muziek over
naar een mp3-speler.

Handreflexologie is een massagevorm die
de ontspanning en vitaliteit van het lichaam bevordert. Via reflexpunten op de
handen worden alle organen en lichaamsstelsels gestimuleerd en geharmoniseerd.
Je krijgt telkens een korte demonstratie,
die je meteen toepast op elkaar.

Meebrengen: laptop (indien nodig voorzien wij kosteloos een laptop)

Meebrengen: 2 handdoeken, kussentje,
flesje drinkwater, flesje massage-olie.

Computercursussen
Wat

Wanneer

Vanaf

Aantal

Waar

Prijs

PC-INITIATIE deel 1

maandag 13u30-16u30

28/01/2013

15

DC Het Knooppunt Gullegem

80

PC-INITIATIE deel 2 (windows 7)

maandag 9u-12u

28/01/2013

15

DC Het Knooppunt Gullegem

80

PC-INITIATIE deel 2 (windows 7)

donderdag 13u30-16u30

31/01/2013

15

DC Het Knooppunt Gullegem

80

INTERNET 1 ‘surfen en mailen’

dinsdag 9u-12u

29/01/2013

15

OC De Stekke Moorsele

80

INTERNET 1 ‘surfen en mailen’

woensdag 9u-12u

30/01/2013

15

CC Guldenberg Wevelgem

80

PUBLISHER basis

donderdag 9u-12u

31/01/2013

15

DC Het Knooppunt Gullegem

80

MULTIMEDIA

woensdag 13u45-16u45

30/01/2013

15

CC Guldenberg Wevelgem

80

PHOTOSHOP deel 3

maandag 9u-12u

28/01/2013

15

CC Guldenberg Wevelgem

80

PUBLISHER gevorderd

maandag 13u30-16u30

28/01/2013

15

CC Guldenberg Wevelgem

80

GOOGLE-toepassingen

dinsdag 13u30-16u30

29/01/2013

15

OC De Stekke Moorsele

80

Start 2e semester bij
CVO 3 Hofsteden
Wie graag dit jaar nog een opleiding
fotografie wil starten, kan zich nu nog
inschrijven bij CVO 3 Hofsteden. De lessen gaan deze week van start en lopen
tot half juni. Alle informatie over het
aanbod, de precieze inhoud, uren en
kostprijs van de cursussen, vind je op

onze website www.cvo3hofsteden.be.
Geïnteresseerd? Kom dan langs op ons
secretariaat in Menen, wij helpen jou
graag verder.
Contactgegevens
Lesplaats Wevelgem
Veldstraat 17, Tel. 0473 91 09 67
E wevelgem@cvo3hofsteden.be

Secretariaat Menen
CVO 3 Hofsteden
Vander Merschplein 54
Tel. 056 241 822
E menen@cvo3hofsteden.be
Open van maandag t.e.m. donderdag
van 13u00 tot 20u30.
Facebook: facebook.com/cvo3hofsteden
Twitter: @CVO3Hofsteden
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SPORT

sportaanbod

SPORTKAMPEN GEORGANISEERD
DOOR DE SPORTDIENST I.S.M.
SPORTRAAD
In 2013 biedt de sportdienst tijdens verschillende vakantieperiodes opnieuw een
uitgebreid gamma sportactiviteiten aan
voor kleuters en voor kinderen en jongeren
tot de leeftijd van het 4de jaar secundair
onderwijs. Zich sportief uitleven tijdens de
vakantie kan op verschillende locaties binnen de gemeente en dit aan democratische
prijzen.
Een folder met alle aangekondigde sportkampen wordt telkens verspreid via de
scholen. Er kan eveneens een folder bekomen worden in de diverse gemeentelijke
accommodaties.
De eerstvolgende sportkampen worden georganiseerd tijdens de Krokusvakantie ( 11
t.e.m. 15 februari 2013). Je mag de folder in
de scholen verwachten half januari.

GRATIS ABONNEMENT
IJSSCHAATSEN
Gratis jaarabonnement ijsschaatsen:
voor kinderen geboren in 2003.
In samenwerking met de gemeentelijke
sportdienst schenkt ijsschaatspiste Finlandia aan alle kinderen die geboren zijn in het
jaar 2003 en in de gemeente Wevelgem wonen een gratis jaarabonnement ijsschaatsen.
Dit jaarabonnement is strikt persoonlijk en
geeft recht op gratis schaatsen (= beurt +
huur schaatsen) gedurende alle publieke
schaatsbeurten.
Het abonnement geeft geen recht op gratis
schaatsen gedurende de weekdagen van de
diverse vakantieperiodes. Het abonnement
is geldig gedurende heel het jaar 2013.
Het abonnement is verkrijgbaar vanaf 3 januari 2013 op de sportdienst.
Pasfoto vereist!
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LESSENREEKSEN
voor jongeren (vanaf 16jaar) en
volwassenen periode januarimaart
Goede voornemens voor het jaar 2013? Is
sporten één van die voornemens?
Stel het niet langer uit en zoek naar een
sportreeks die het best bij jou past. Na de
kerstvakantie starten de reeksen. Er kan
nog bij enkele lessenreeksen aangesloten
worden. Het programma kan je vinden op
www.wevelgem.be/sport
OCHTENDZWEMMEN
Ook in 2013 blijven kunnen vroege vogels
al een duik nemen in het zwembad! Elke
maandagmorgen is het zwembad open van
6u00 tot 8u00 (niet tijdens de vakantieperiodes). Het loket is dan nog gesloten, maar
je kan betalen bij de redder.

ZWEMLESSEN
Is je kleuter bang van water? Of is hij/zij
nog niet zwemvaardig? Neem dan snel
contact op met de sportdienst, tel. 056/433
560. Er zijn nog enkele plaatsjes vrij in
de reeksen (10 lessen) watergewenning,
zweminitiatie I en II en zwemmen vervolmaking die in de 2de week van januari
starten.
Toelatingsvoorwaarde: geboren in 2007
of vroeger. De prijs bedraagt 32,50 euro
(inkomgeld inbegrepen). Wie in het bezit
is van een zwemabonnement betaalt 25
euro.
Wens je als volwassene te leren zwemmen? Dan kan je bij ons terecht op zaterdag, telkens van 11u10 tot 12u00. De reeks
start op 12 januari. De prijs bedraagt 35
euro voor 10 lessen.

SKI EN SNOWBOARD

SPORTRECEPTIE

Kan jij ook niet wachten tot de start van
het nieuwe wintersportseizoen. Lijkt je skireis nog veraf en heb je nu reeds zin in een
uurtje sneeuwpret en dit op echte sneeuw?
Ontdek dan in onze folder van januari maart het unieke aanbod van stages (skiën
en snowboarden) voor jongeren vanaf 16
jaar en volwassenen op woensdagavond!

De huldiging van de sportlaureaten en
diverse verkiezingen van sportfiguren
voor het sportseizoen 2011-2012 vindt
plaats op vrijdag 18 januari 2013 om 19u30
in het CC Guldenberg. De moderator is
opnieuw Carl Berteele, gekend als sportjournalist bij de VRT-radio. Iedereen is
welkom. Gratis toegang.
Voor elk van volgende categorieën wordt
een prijs uitgereikt:
· Sportclub van het jaar bij
de competitieve volwassenen
· Sportclub van het jaar bij de jeugd
· Sportclub van het jaar bij de recreanten
· Sportfiguur van het jaar bij
de volwassenen
· Sportfiguur van het jaar bij de jeugd
· Sportfiguur van het jaar bij de recreanten
· Trofee van sportverdienste
· Bijzondere trofee van sportverdienste
· Erkentelijkheidstrofee van de sportraad

SPORT

SPORT VOOR PERSONEN MET EEN
LICHT TOT MATIGE BEPERKING
· Al enkele jaren worden er per trimester
succesvol zwemlessen georganiseerd voor
kinderen met een licht tot matige beperking. Het aantal deelnemers per reeks
wordt beperkt tot maximum 3 kinderen
per lesgever. Dit laat ons toe de kinderen
heel persoonlijk en met een specifieke
aanpak het zwemmen aan te leren.
De aankondiging van de reeksen wordt
telkens opgenomen bij de bekendmaking
van het programma sportpromotie Wevelgem. De eerstvolgende reeksen starten op
dinsdag 8 januari en vrijdag 11 januari
2013.
· Naast de zwemlessen bestaat er ook een
mogelijkheid voor jongeren en volwassenen met een licht tot matige beperking om
aan omnisport te doen.
· De formule nodigt vrienden, ouders en
kennissen uit ook in te schrijven in deze
omnisportwerking zodat hierdoor de
drempel tot deelname beperkt wordt. De
activiteit vindt plaats op donderdagavond,
telkens van 19.30 tot 20.30 u. in de sporthal
Vanackerestraat.

i

De nieuwe reeks start op donderdag
10 januari 2013. Indien je nog twijfelt,
kan je steeds eens een kijkje nemen en
eens gratis deelnemen zonder verdere
verplichting. Kom maar eens langs en
probeer het eens!
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vrije tijd

GENT-WEVELGEM

Wevelgem Wielergek
2013 is een belangrijk wielerjaar voor
Wevelgem. Op zondag 24 maart wordt
de vijfenzeventigste Gent-Wevelgem
gereden. Een week later , op 31 maart,
passeert de Ronde vanVlaanderen door
de centrumstraten van onze gemeente.
Parijs-Roubaix,dekasseikoersmetaankomstinonze Arrivee-partnergemeente wordt gereden op 7 april.
Wevelgem wordt dus eind maart even
wielergek. De Gemeente verloot vijf duoVIP-tickets. De verloting zal op verschillende momenten en via verschillende
formules gebeuren. In deze infokrant geven we het startsein voor een creatieve
wedstrijd waarmee twee keer een duoVIP-ticket te winnen is. In de infokrant
van februari worden opnieuw twee VIPpakketten voor een duo verloot via een
sportieve wedstrijdvraag.
Koersboek
De wielergekte sloeg al even toe in de boekenwinkels met de voorstelling van het
boek van de Wevelgemse auteurs Koen
D’haene, Rudy Neve en Rik Vanwalleghem. Hun publicatie biedt een overzicht
van de voorbije vierenzeventig ritten en
vertelt de geschiedenis van deze wedstrijd. Het boek is alvast een ideale opwarmer voor de komende ‘Saint Vélo’.
Creatiewedstrijd Saint-Vélo
Het gemeentebestuur daagt de Wevelgemse inwoners uit om creatief te werken rond
Gent-Wevelgem. Met een creatiewedstrijd
worden 2 duo-V IP-tickets weggeschonken. Om zo’n speciaal ticket te winnen
kan men een werk indienen dat Saint-Vélo
vorm geeft of verbeeldt, verwijzend naar
de plaatselijke sfeer en benaming van de
Wevelgemse inwoners van de koers. Elke
inzending moet de koersbeleving op een
artistieke wijze uitdrukken.

10

Enkele voorbeelden
· Een gezin dat jaarlijks naar de eindmeet
gaat kijken, hult zich in wielrennersoutfit
en laat zich portretteren als pseudo-wielerploeg;
· Een inwoner imiteert Tom Boonen als
winnaar over de eindmeet rijdt;
· Een karikaturaal sfeerbeeld van een
vriendenploeg die elk jaar thuis in de luie
sofa de koers volgt;
· Een gedicht of lied over Gent-Wevelgem;
· Een schilderij of beeldhoudwerk over
sprintende renners.
Wedstrijdinfo
· De creatiewedstrijd staat open voor elke
discipline of kunstvorm.
· Elke inwoner uit Wevelgem kan deelnemen aan de wedstrijd en mag meerdere
werken indienen. Maar je kan als deelnemer maar één keer in de prijzen vallen.
· Er worden door de jury twee winnaars
gekozen. Elke winnaar ontvangt een duoVIP-ticket voor twee personen. De twee
gekozen winnaars mogen niet uit een
zelfde gezin of gemeenschappelijk domicilieadres komen.
· De ingediende werken worden anoniem
aan de jury voorgelegd.
· De ingezonden werken kunnen gebruikt
worden in de verdere communicatie van
Arrivee, het Europese uitwisselingsproject
tussen Wevelgem en Roubaix.
· Inzendingen voor de wedstrijd kunnen
afgegeven worden bij dienst Vrije Tijd
(Administratief Centrum, Vanackerestraat
Wevelgem) vanaf woensdag 16 januari tot
en met woensdag 6 maart.
· De winnaars worden schriftelijk op de
hoogte gebracht.
Het volledige wedstrijdreglement en alle
informatie omtrent de gemeentelijke randanimatie bij Gent-Wevelgem is terug
te vinden op de gemeentelijke website:
www.wevelgem.be/gent-wevelgem

JEUGD

Krokusvakantie
Speelplein Kasper
Jawel er staat alweer een nieuw speelavontuur voor de deur!
Bakken met bakker Jul, voetballen met
Irma en Jos, kampen bouwen met stoere
Francky, schoonheidssalon Belle & Beauty
bij Janine, op bezoek bij dokter Martin,
keukenhulp in restaurant Marina, …
Je hoort het, we maken er weer een gekke
amusante speelvakantie van!
Tussendoor trekken we deze vakantie op
uitstap.

Vrijwilligers Haasje-Over
De jeugddienst zoekt begeleiders voor de
speelpleinwerking tijdens de Krokusvakantie. (maandag 11 tot 15 februari 2013)
De minimumleeftijd is 15 jaar.
Wanneer? Voormiddag van 8u tot 14u
of in de namiddag van 12u tot 18u. Elke
voor-en namiddag zijn er activiteiten van
8u30 tot 12 en van 14u tot 17u30.

Prijs
€4/dag/kind - €8/dag/kind met warme
maaltijd. Halve dagen ook mogelijk (prijs
wordt aangepast).

Vergoeding?
Alle begeleiders krijgen een vrijwilligersvergoedingen een flinke bonus als je
meerdere weken komt. Bovendien worden
jullie elke woensdagavond in de watten
gelegd. Een karaoke, harde pleinspelen,
bowling, .... jij vraagt, wij draaien!

Wat: Speelpleinwerking Kasper
Waar: De Levensboom, Kijkuitstraat 10,
8560 Wevelgem
Wanneer: di. 10/02/13 t.e.m. vr.15/02/13
(maandag geen werking wegens vorming
voor animatoren)

Meer info en inschrijven
Gemeentelijke jeugddienst, Cultuurpad
1 te Wevelgem, 056 433 909 of stuur een
mailtje naar haasjeover@wevelgem.be
www.wevelgem.be/jeugd
www.haasjeover.be

Speelplein Haasje-Over
Elke dag leuke en afwisselende activiteiten voor kinderen van 2,5 jaar (zomerklas) tot en met 12 jaar (6de leerjaar), begeleid door vrijwilligers en
ondersteund door 2 jobstudenten.
Voor de leeftijdsgroepen van het 1ste tot
6de leerjaar bestaat de mogelijkheid om
in de voormiddag te kiezen voor sportactiviteiten. Het aanbod varieert volgens de
leeftijd en wordt elke dag gecombineerd
met zwemmen (zwembrevet 25m is vereist!). De sportactiviteiten staan onder leiding van bevoegde sportbegeleiders.
Op dinsdag 12 februari gaan de kinderen
van het 1ste tot 3de leerjaar naar de film in
het cultuurcentrum.
Op donderdag 14 februari kunnen de
kinderen van het 2de & 3de kleuter in de
voormiddag genieten van een leuk verteltheater in de bibliotheek.
Op vrijdag 15 november kunnen de kinderen bij ons terecht voor een gezamenlijk
ontbijt van 8u tot 8u30. Ze hoeven geen
boterhammen mee te brengen (vrijblijvend).

Inschrijven:
E info@destroom.be
Tel. 0472 74 13 44
Inschrijven kan t.e.m. 6/02/13

gen of gevolgd hebben (vb. onderwijs,
maatschappelijk werk, orthopedagogie) of
in het bezit zijn van een attest hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk

Taakomschrijving
Instaan voor de coördinatie en dagelijkse
opvolging van de gemeentelijke speelpleinwerking. ondersteunen van de monitoren,
opvolgen administratief werk en verzorgen
de contacten met de ouders. Zowel administratieve, pedagogische als leidinggevende taken, in overleg met de jeugddienst.
Vereisten
· minimum 18 jaar zijn bij aanvang van de
vakantiejob
· minimum 2 jaar ervaring in het jeugdwerk
of een opleiding in de sociale sector vol-

Één jobstudent werkt van 11 februari tot
15 februari 2013 telkens van 7u30 tot 14u.
Één jobstudent werkt van 11 februari tot
15 februari 2012 telkens van 12u tot 18.30u.
De 2 coördinatoren worden verwacht
op de introductienamiddag op zaterdag
9 februari 2013. Bezorg je kandidatuur
samen met cv tegen uiterlijk 21 januari 2013 aan de personeelsdienst, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem (Lynn
Geeraert, 056/43 34 31). De gesprekken
vinden plaats op 28 of 29 januari 2013
vanaf 16u.

JEUGD

2 coördinatoren Haasje-Over
Van ma. 11 februari tot vrij. 15 februari 2013 - elke weekdag voor
kinderen van 2,5 t.e.m. 12 jaar.

Let op: Op vrijdag 15 februari worden alle
kinderen uitgenodigd voor een KNAL
trouwfeest tijdens speelplein Haasje-Over.
We trekken allemaal onze mooiste feestkledij aan, want het wordt een feest om
NOOIT meer te vergeten ! U ontvangt een
uitnodiging bij inschrijving.
Inschrijven kan ten vroegste op woensdag
16 januari vanaf 10u in de jeugddienst.
Daarna kan men nog inschrijven tot en
met vrijdag 8 februari 2013 – 12u in de
jeugddienst (tijdens de openingsuren). Na
8 februari (stipt om 12u) kan er niet meer
ingeschreven worden !
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januari

05

januari

06

januari

12

januari

12

januari

12

Knetter
Wevelgem

Knetter
Moorsele

Olympic dramatique en Lazarus

Vertelclub met
Julie Corne

Gullegems
Ontmoetingsfeest

januari

“niets is onmogelijk”

14

januari

16

18

19

Collectie in de
kijker: Poëzie en
muziek

Wouter Deprez
“Hier is wat
ik denk”

Sportreceptie

Kapitein Winokio
“Hits van
vroeger”

23

26

30

30

Start cursus hoe beheer ik mijn digitale
muziekcollectie

Sam Vloemans
“Otrabanda”

Gravel Unit
(Bartiest cultuurcafé)

Start cursus
Handreflexologie

februari

januari

januari

januari

januari

04

06

Collectie in de
kijker: ‘IJsland’

Leesclub: “Grafteken” van Arnaldur Indridason

januari

januari

januari

FEBRUARI

FEBRUARI

09

FEBRUARI

09

FEBRUARI

09

FEBRUARI

11

Vertelclub met
Annelies Rysman

Expo Jong en
Beeldend 2013

Raymond van het
Groenewoud

Start Haasje Over
Krokusvakantie

FEBRUARI

16

FEBRUARI

19

20

Het Kip
“Klein Rusland”

Start cursus bierproeven module 2

Avondklok met
Gella
Vandecaveye

FEBRUARI

FEBRUARI

23

26

FEBRUARI

27

28

Guido Belcanto
“Een man als ik...”

Jef Demets “Confidenties v/e seriemoordenaar”

Geppetto & The
Whales (Bartiest
cultuurcafé)

Start cursus
Mindfulness

FEBRUARI

FEBRUARI

FEBRUARI

02

04

08

Brokstukken

Presentatie nieuwe roman Eveline
Vanhaverbeke

Jeugdboekenweek: thema tijd

Theaterspektakel
Le Vélo

09

09

09

10
maart

10

Theaterspektakel
Le Vélo

Vertelclub met
Mia Herssens

Fabuleus
“Ik ben geen
racist”

De Waancel
“Expeditie nul”

Vrijwilligersontbijt

14

15

16

20

23

Thierry Smits
“Clear tears/
troubled waters”

Theaterspektakel
Le Vélo

Percussie
“SjowER!“

Avondklok met
misdaadauteur
Stan Laureyssens

‘t Arsenaal
“Achter de
Wolken”

23

24

27

27

30

Weekend
Gent-Wevelgem

Beleef
Gent - Wevelgem

Buitenspeeldag

Kurt Defrancq
“Meneer Jules”

Arnout Van den
Bossche “De
relatiefluisteraar”

03
APRIL

06
APRIL

07
APRIL

08
APRIL

08
APRIL

Leesclub: “Post
voor mevrouw
Bromley” Stefan B.

Roy Aernouts
“Parabel van het
probleem”

Beleef
Parijs - Roubaix

Start Haasje Over

Sportkampen

13
APRIL

14
APRIL

15
APRIL

17
APRIL

17
APRIL

Okidok
“Slips inside”

Fietstocht

Fietstocht

Busuitstap
Roeselare

Start cursus
schminktechnieken

18
APRIL

19
APRIL

20
APRIL

26
APRIL

Start masterclass
concertfotografie

L’Orchestre International du Vetex
“Total Tajine”

Start Digitale
Week

Start Week van
de amateurkunsten

maart

maart

maart

maart

maart

maart

maart

maart

maart

maart

maart

maart

maart

maart

maart

maart

maart

april

maart

maart

02

mei

03

04

06

10

Optreden Krea

Inschrijvingen
Roefel

Start cursus Op
verkenning door
Toscane

100 jaar Flandriens/75 jaar GW
tentoonstelling

mEI

mEI

mEI

17

18

20

Optreden Arté

Busuitstap
Oudenaarde

De Bowiecollectie van
Patrick Caen

mEI

juni

mEI

mEI

mEI

05

15

17

29

30

Leesclub:
“Bonita Avenue”
Peter Buwalda

Bezoek Roubaix
l’Enfer du Nord

De zomer van het
Spannende boek

Roefel

Leie Lekker
Zoetetocht

JUNI

mEI

JUNI

JUNI

JUNI

Meer informatie over de
activiteiten EN HET CURSUS
AANBOD van het CC?

BLIJF OP DE HOOGTE VAN
HET REILEN EN ZEILEN IN DE
BIB?

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN
ONZE TOERISTISCHE ACTIVITEITEN?

www.ccwevelgem.be
www.facebook.com/
cultuurcentrumwevelgem
Tel. 056 433 495
E cultuurcentrum@wevelgem.be

www.wevelgem.be/bibliotheek
www.facebook.com/
BibliotheekWevelgem
bibliotheekwevelgem.blogspot.be
Tel. 056 433 540
E bibliotheek@wevelgem.be

www.wevelgem.be/toerisme
tel. 056 433 525
Je vindt onze toeristische brochures bij onze lokale horeca!

Meer informatie over de
activiteiten van DE JEUGDDIEnsT?

Meer informatie over
sport?

Meer informatie over
ARRIVEE EN VRIJE TIJD:

www.wevelgem.be
www.facebook.com/
jeugddienstwevelgem
Tel. 056 433 553
E jeugddienst@wevelgem.be

www.wevelgem.be
www.facebook.com/
jeugddienstwevelgem
Tel. 056 433 553
E jeugddienst@wevelgem.be

www.arrivee-velo.eu
Tel. 056 433 495
E cultuurcentrum@wevelgem.be

leefomgeving

Opgefrist

Sorteerregels harde plastics

Op het recyclagepark vind je heel wat
verschillende containers voor plastic
afval. Dit afval is recycleerbaar als het
correct wordt gesorteerd. In de container van harde plastics belandt er regelmatig afval dat er niet in thuishoort.
Enkel grote stukken plastic (groter dan
15 cm) zijn toegelaten. De voorwerpen
mogen geen ander soort materiaal bevatten zoals hout, metaal, batterijen of
voedselresten.

Wat wel?
· buizen
· rolluiken (zonder draaibalk)
· emmers en gieters
· speelgoed (zuiver plastic)
· tuinmeubelen
· wasmanden
· bierkratten
· dakgoten
· sanitaire buizen
· planchetten
· elektriciteitsbuizen (zonder metaal)
Wat niet?
· plastic flessen en flacons, PMD-zak
· kleine stukken plastic (< 15 cm), restafvalzak
· plastic verpakkingen (bv. botervlootje,
champignondoosje), restafvalzak

· zachte kunststoffen (vb. dekzeilen,
zwembad), restafvalzak of recyclagepark
(brandbaar grofvuil)
· verfpotten, siliconentubes, olieverpakkingen…, recyclagepark (KGA)
· elektr(on)ische apparaten en speelgoed ,
recyclagepark (AEEA)
· bloempotten en plantentrays, recyclagepark (bloempotten)
· plastic folies en zakken, recyclagepark
(plastic folies)
· helm, frigobox, koffer, tuinslang: recyclagepark (brandbaar grofvuil)
Twijfel je nog?
Vraag raad aan de parkwachter!

Voorkom afval!
Tips & Tricks

Wist je dat je gemiddeld per dag zo’n 1,5
kg afval produceert?
Zo bezorgt elk van ons een alsmaar groter
wordende afvalberg extra kilo’s. Met z’n
allen moeten we minder afval produceren. Met enkele kleine aanpassingen aan
je manier van leven, kun je alvast jouw
steentje bijdragen aan de afslanking van
de afvalberg
Bij het winkelen:
· Maak een boodschappenlijstje voor het
winkelen. Zo kom je niet thuis met dingen
die je eigenlijk niet nodig heeft. Ook goed
voor je portemonnee!
· Neem altijd een boodschappentas, plooikrat of fietstas mee en weiger plastieken
zakjes.
· Kies voor flessen met statiegeld. Zie je

op tegen het sjouwen met bakken, dan kan
je ook de brouwer aan huis laten leveren.
Makkelijk!
· Koop verse onverpakte groenten en fruit.
Weest kritisch. Koop geen oververpakte
goederen.
· Kies liever grootverpakkingen. Die komen nog voordeliger uit ook.
· Kies voor hervulbare producten, dit is
bovendien goedkoper.
· Op zoek naar iets origineel, neus dan
eens rond in de kringwinkel.
In de keuken:
· Vervang kookbuiltjes door losse rijst.
· Koop koffie en thee in bulk i.p.v. individuele verpakkingen. Dit smaakt bovendien beter.
· Maak gebruik van milieuvriendelijk de-

tergent om af te wassen. Dit zorgt voor
minder vervuild afvalwater.
· Indien je er plaats voor hebt, kan je overwegen om enkele kippen aan te schaffen.
Zij eten je keukenrestjes graag op en in de
plaats krijg je gratis verse eitjes. Organisch
keukenafval kan je zelf composteren.
· Verwerk restjes in hutsepot, lasagne of
neem ze mee voor de lunch.
· Met oud brood en korstjes maak je een
lekkere broodpudding. Sneetjes oud brood
en overschotjes kaas en hesp? Een croque
monsieur is klaar in een handomdraai.
www.koopminderafval.be
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gemeente

Vacature

Ambtenaar Lokale Economie

Voltijds - niveau B (m/v) – statutair
Voorwaarden
· houder zijn van minimaal een bachelor
diploma ofwel een diploma van het hoger
onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs
· slagen voor een selectieprocedure
· medisch geschikt zijn
Functiebeschrijving
· verantwoordelijk voor het luik lokale
economie binnen de gemeentelijke organisatie;
· uitwerken van beleidsvoorstellen en adviezen zodat de doelstellingen op vlak van
lokale economie gerealiseerd worden;
· werkt acties uit om het gemeentebestuur
een duidelijk herkenbaar, actief en positief
imago te bezorgen op vlak van industrie,
handel, diensten en landbouw;
· is het aanspreekpunt voor zowel gemeentelijke diensten, KMO’s en zelfstandigen met betrekking tot lokale economie.

Wegenwerken
Riool- en wegen werken
in Overheulestraat

Vanaf begin januari 2013 worden de
riool- en wegenwerken in 2 verkavelingen gelegen in de Overheulestraat
uitgevoerd.
De verkavelingen situeren zich enerzijds
rechtover de woningen nr. 288-292, en anderzijds tussen woning nr. 323 en 337.

Spoorwegovergang
Moorselestraat
onderbroken

16

Aanbod
· een boeiende en gevarieerde functie met
mogelijkheid tot een vaste aanstelling
· bruto jaarwedde (aanvangswedde):
27.280,37 € (index 1,5769)
· interessante verlofregeling
· extralegale voordelen: maaltijdcheques,
hospitalisatieverzekering en fietsvergoeding
· terugbetaling abonnement openbaar vervoer
Er zal een wervingsreserve aangelegd
worden met een geldigheidsduur van 2
jaar.
Hoe inschrijven voor deze vacature?
De kandidaatstellingen dienen bij ter post
aangetekende brief gestuurd te worden
aan de heer burgemeester te 8560 Wevelgem of tegen ontvangstbewijs afgegeven
te worden bij de dienst secretariaat, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem.

De werken omvatten:
· de aanleg van een gescheiden riolering
en het bouwen van huisaansluitingen
voor afvalwater en regenwater
· het aanleggen van een parkeerstrook en
voetpaden
· het aanleggen waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting en kabeltelevisie

De uiterste inschrijvingsdatum is 16 januari 2013, de postdatum op de briefomslag
of de datum van ontvangstbewijs dient als
bewijs.
Bij te voegen stukken
· afschrift van het vereiste diploma
· uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan drie maanden

INFO
Alle verdere inlichtingen over deze selectieprocedure in verband met het selectieprogramma, de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en het volledige
functie- en competentieprofiel zijn te bekomen op de personeelsdienst:
Lynn Geeraert
tel. 056 433 431
E lynn.geeraert@wevelgem.be

April: aanleg parkeerstroken
Ter hoogte van de werken zal er een tijdelijke verkeershinder zijn. Omleidingen
zijn niet echter niet nodig.

Fasering:
Januari – februari : rioleringswerken
Maart: aanleg nutsleidingen

De weg- en rioleringswerken worden uitgevoerd door aannemer nv Vanden Buverie, Spildoornstraat 16 te Desselgem.
De werken aan de nutsleidingen worden
uitgevoerd door aannemer Vereecke uit
Harelbeke. De verkaveling wordt gerealiseerd in opdracht van nv Hectaar uit Roeselare.

Van 21 januari tot 15 februari 2013 voert
Infrabel onderhoudswerken uit aan de
spoorwegovergang in de Moorselestraat.
Het verkeer wordt omgeleid in de ene

richting via de Kijkuitstraat, Marktstraat,
Sportstraat, Menenstraat, en in de andere
richting via de Vanackerstraat, Lode de
Boningestraat en Nieuwstraat.

LEVEN EN WELZIJN

Verwarmingstoelage 2013
‘een warm gebaar’

Op 1 januari 2013 ging een nieuwe verwarmingsperiode van start. Het Sociaal Verwarmingsfonds biedt steun aan
iedereen die zijn verwarmingsfactuur
moeilijk kan betalen. Of jij ook recht
hebt op een verwarmingstoelage, kan
je lezen in dit artikel.
De premie wordt gegeven aan personen en
gezinnen die verwarmen met huisbrandolie of stookolie, verwarmingspetroleum
of bulkpropaangas. Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de
prijs per liter. Voor in grote hoeveelheden
geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter. Per
verwarmingsperiode en per huishouden
wordt er een verwarmingstoelage gegeven
van maximum 1.500 liter brandstof. Voor in
kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum is er een forfaitaire verwarmingstoelage van € 210.

Hef- en tiltechnieken en
rugsparende technieken
Steeds meer personen doen vandaag aan
mantelzorg. Zij dragen in het thuismilieu
zorg voor een langdurig zieke, een zorgbehoevende oudere of een persoon met
een handicap. Deze mantelzorgers zijn
de belangrijkste zorgdragers in de thuiszorg. Het grootste deel van alle zorgtaken
wordt door hen opgenomen. Naast de vele
materiële, financiële en sociale lasten die
hieraan verbonden zijn, wordt de mantelzorger ook fysiek flink op de proef gesteld.

Je behoort tot één van de volgende categorieën:
Categorie 1:
Je bent gerechtigd op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering: RVV-statuut of OMNIO- statuut en het inkomen van je huishouden is
lager of gelijk aan de voor de categorie 2
vastgestelde grenzen.
Categorie 2:
Je hebt een begrensd inkomen wanneer het
jaarlijks belastbare bruto-inkomen van je
huishouden het bedrag van € 16.632,81 verhoogd met € 3.079,19 per persoon ten laste,
niet overschrijdt.
Categorie 3:
Je hebt een schuldenoverlast: je geniet van
schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling en het OCMW heeft vastgesteld
dat je de verwarmingsfactuur niet kunt betalen.

Regelmatig krijgt men te kampen met rugklachten die beter te voorkomen zijn dan
te genezen.
Kurt Kind, kinesist en gespecialiseerd in
het geven van rugschool, toont ons op de
infoavond voor mantelzorgers de meest
comfortabele en veilige manieren om
zorgbehoevende personen op te tillen.
Deze infoavond gaat door op donderdag 7
februari 2013 van 19u tot 21u in het Lokaal
Dienstencentrum ‘Het Knooppunt’, Gulleheemlaan 20 te Gullegem.

Hoe vraag je de toelage aan?
Je dient een aanvraag in bij het OCMW
binnen de 60 dagen na de levering.
Je kan hiervoor terecht in het OCMW Wevelgem , Deken Jonckheerestraat 9 te 8560
Wevelgem tijdens de zitdag telkens op
dinsdagnamiddag van 14u00 tot 17u30.
Het OCMW behandelt de aanvragen voor
de verwarmingstoelage voor personen die
tot één van de vermelde categorieën behoren en gaat na of aan alle voorwaarden is
voldaan. Je dient daartoe de volgende documenten voor te leggen:
· leveringsfactuur of -bon
· identiteitskaart
· recentste aanslagbiljet van de personenbelasting
· voor huiseigenaars: laatste aanslagbiljet
onroerende voorheffing.
INFO
www.ocmwwevelgem.be of www.verwarmingsfonds.be of op het gratis telefoonnummer tel. 0800 90 929 of tel. 056 435 600
(OCMW Wevelgem)

Inschrijven is noodzakelijk, en kan vóór 5
februari 2013 bij de dienst thuiszorg van
het OCMW Wevelgem:
· via mail: thuiszorg@ocmwwevelgem.be
· telefonisch: 056/43 55 00
Deze avond is gratis voor mantelzorgers
(Professionelen kunnen ook inschrijven,
maar betalen hiervoor een bijdrage van € 5).
Deze infoavond wordt georganiseerd door
het LST Wevelgem, in samenwerking met
het Lokaal Dienstencentrum ‘Het Knooppunt’.
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in het kort

CULTUURCENTRUM

Kapitein Winokio zingt
hits van vroeger

Bartiest Cultuurcafé
met Gravel Unit

Gemeentelijk
“Nieuwjaarsconcert 2013”

Kapitein Winokio ging op zoek naar het
geheim van de meest aanstekelijke hits aller tijden. Hij koos er zijn favorieten uit en
vertaalde ze samen met Frank Vander linden in het Nederlands. ‘If I had a hammer’
wordt ‘Had ik maar een hamer’, ‘Celebration’ kreeg de titel ‘Feest!’ en ‘Wild thing’
is een... ‘Wild ding’. Terwijl het jonge grut
al dansend een snelcursus popgeschiedenis meekrijgt, herbeleven de ouders hun
jeugd. Kinderen en ouders samen laten
genieten van muziek is immer de missie
van Kapitein Winokio.

Muziek geworteld in Angelsaksische
folk met uitstapjes naar alles wat goed
klinkt: samba, blues, pop, rock. Uitgekiende arrangementen van nauwkeurig
uitgekozen traditionals en zelf geschreven nummers, afgewisseld met enkele
parels van covers. Gravel Unit combineert een brede ritmesectie (bas, drum,
keyboards, gitaar en bouzouki) met
een uitgebreide melodiesectie (accordeon, fluit, tin whistle). Voeg daarbij
de indrukwekkende stem van Hanneke
Oosterlijnck en je krijgt een unieke folk
band. Gravel Unit staat voor feestelijke
folk met ruimte voor integer genieten
en voetenstampende uitbundigheid.

Op zaterdag 26 januari 2013 zetten we
ons jaar in met meesterlijke en feestelijke klanken van Katharina Bassez en
Henry Raudales en hun vijfkoppig ensemble in het CC Guldenberg teWevelgem.

za. 19 januari 2013 om 14u30
CC Guldenberg
Basisprijs: € 13
Jeugd en Muziek Menen: gratis
Leden Gezinsbond - € 1 op spaarkaart
org. CC Wevelgem en Jeugd en Muziek
Menen

Sam vloemans mixt funk en latin

wo. 30 januari 2013 om 20u15
OC De Stekke
Basisprijs: € 10 / Reductieprijs: € 8

Deze twee topviolisten werden gevormd
door Yehudi Menuhin in Londen en wonen nu in München waar ze als echtpaar
verbonden zijn aan het Rundfunkorchester als 1e viool en concertmeester-dirigent.
Dat Raudales en zijn echtgenote Wevelgem aandoen is een grote eer voor onze
gemeente gezien hij, van Guatemala afkomstig, als tweede laureaat van Koningin
Elisabethwedstrijd een “World-city-burger
“is geworden en ook met heel wat artiesten als Nigel Kennedy, Pierre Amoyal en
vele anderen concerteert over de planeet.
Ze verzorgen vele feestelijkheden van de
Europese Gemeenschap en worden in vele
landen op handen gedragen.
We kijken dan ook met spanning uit naar
beide virtuozen.

Als creatieve duizendpoot valt Sam Vloemans niet in een hokje te duwen. Geboren
in Curaçao kreeg hij latin met de paplepel
mee, maar evengoed voedde hij zichzelf
met jazz, soul en pop. Hij werkte samen
met o.a. Gabriel Rios, Dez Mona, El Tattoo del Tigre en Pieter Embrechts. In oktober 2011 kwam zijn eerste cd ‘Otrabanda’
uit, die unaniem lovend werd onthaald.
Tijdens zijn concerten ontpopt Vloemans
zich tot een echt podiumbeest en multiinstrumentalist. Laat je vervoeren tijdens
een passionele, feestelijke en ontroerende
avond.

Info en tickets en ook vooraf reserveren in
CC Guldenberg tel. 056 433 495

za. 26 januari 2013 om 20u15
OC De Stekke
BP € 12 / RP € 10 (AP = RP)

Tel. 056 433 495
E cultuurcentrum@wevelgem.be
www.wevelgem.be/ccwevelgem

Meer info over het CC?
Vraag de seizoensbrochure aan,
of abonneer je op onze
digitale nieuwsbrief.
Cultuurcentrum Wevelgem
Acaciastraat 1
8560 Wevelgem

www.facebook.com/cultuurcentrumwevelgem
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Nieuwjaars-wandeling + receptie

Gravel Unit (Bartiest cultuurcafé)

Sam Vloemans 'Otrabanda'

Toast Literair: In gesprek met Koen D'haene

Kapitein Winokio 'Hits van vroeger'

Ol. Dramatique/Lazarus 'Niets is onmogelijk'

Nieuwjaarsconcert

wat

NEC De Rand

OC De Stekke

OC De Stekke

Vrije Basisschool Schoolstr. 19

CC Guldenberg

CC Guldenberg

CC Guldenberg

waar

Natuurpunt Wevelgem-Menen

CC Wevelgem

CC Wevelgem

Davidsfonds Wevelgem

CC Wevelgem

CC Wevelgem

vzw Burlesque

wie

www.spwe.be

€

€

€

€

€

€

€

€ = betalend
= inschrijven noodzakelijk

www.ccwevelgem.be T056 433 495

www.ccwevelgem.be T056 433 495

T 056 411 874

www.ccwevelgem.be T056 433 495

www.ccwevelgem.be T056 433 495

T056 41 30 37 jose.deryckere@telenet.be

info

mededelingen

meldpunt wevelgem

meldpunt

Meldingen en klachten
T 056 433 433
E meldpunt@wevelgem.be

WACHTDIENSTEN

Apothekers

deelgemeente Wevelgem
29/12-05/01
5/01-12/01
12/01-19/01
19/01-26/01
26/01-31/01

Ap. Huyghe & Verstraete, Lauwbergstraat 8, Lauwe
Ap. Cossey-Houssin, Grote Markt 44-46, Wevelgem
Ap. Debaere, Roeselarestraat 100, Wevelgem
Ap. Vanweehaeghe, L. De Boningestraat 43, Wev.
Ap. Maertens, Menenstraat 295, Wevelgem

056 40 16 52
056 41 11 13
056 41 28 46
056 41 20 13
056 40 20 39

deelgemeenten Gullegem en Moorsele
Weekend van vrijdag 19u00 tot maandag 19u00
4/01-6/01
Ap. Tack-Ghesquiere, Papestraat 10, Ledegem
11/01-13/01
Ap. Vanderstichele, Rollegemstr. 228, Roll.-Kapelle
18/01-20/01
Ap. Multipharma, Bankstraat 4, Gullegem
25/01-27/01
Ap. Beele-Lamote, Salinusstraat 1, Moorsele

056 50 00 05
056 50 66 30
056 41 34 61
056 41 31 34

Week van maandag 19u00 tot vrijdag 19u00
31/12-3/01
Ap. Tack-Ghesquiere, Papestraat 10, Ledegem
7/01-10/01
Ap. Beele-Lamote, Salinusstraat 1, Moorsele
14/01-17/01
Ap. De Hoop, Stationstraat 59, Ledegem
21/01-24/01
Ap. Desmet, Bissegemstraat 38, Gullegem
28/01-31/01
Ap. Vereenooghe, St-Hubrechtspl. 1, St-E.-Winkel

056 50 00 05
056 41 31 34
056 50 90 62
056 41 15 22
056 50 00 57

Huisartsen

Centraal oproepnummer T 056 40 47 48

Tandartsen

Centraal oproepnummer T 090 33 99 69, E www.mijntandarts.be
De tandarts is beschikbaar op zaterdag, zon- en feestdagen van 9u00 tot 18u00.

politiezone Grensleie

Centraal oproepnummer T 056 51 01 11

Twitter mee over onze gemeente
@Wevelgem8560 #Wevelgem
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