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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 14 februari 2014 om 18u30 in de raadzaal van het ‘Oud Gemeentehuis’ (Grote Markt 26).

Meerjarenplan 2014 - 2019
In de gemeenteraad werd het meerjarenplan goedgekeurd voor de
volgende legislatuur. Hét instrument waarmee de komende periode
zal gewerkt worden binnen de verschillende beleidsdomeinen.
In de komende edities van de infokrant belichten wij telkens één
van de belangrijke domeinen.

Nieuw gebruikers- en tariefreglement
sociaal-culturele infrastructuur
Op maandag 13 januari wordt het nieuw gebruikers- en tariefreglement sociaal-culturele infrastructuur toegelicht om 19u00 in OC De
Stekke, Sint-Maartensplein. Iedere geïnteresseerde organisator die gebruik maakt van de gemeentelijke culturele infrastructuur is welkom.
Vooraf in te schrijven aan de balie van CC Guldenberg of via cultuurcentrum@wevelgem.be (met vermelding naam en organisatie).

Belastingreglementen goedgekeurd
Belangrijke inkomsten voor een gemeente zijn de zogenaamde aanvullende belastingen. Daar blijven de tarieven op hetzelfde niveau:
meer bepaald 7% aanvullende personenbelasting en 1800 opcentiemen op de onroerende voorheffing.
De milieubelasting wordt vervangen door een algemene gemeentebelasting. Voor de gezinnen bedraagt het tarief onveranderd 75
euro. Voor de bedrijven verdwijnt het hoogste tarief van 225 euro.
De tarieven bedragen hier 75 euro en 150 euro, afhankelijk van de
bedrijfsoppervlakte.
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De belastingen op commerciële wegwijzers, op bank- en financieringsinstellingen en op het ontbreken van parkeerplaatsen worden
afgeschaft.
Met deze beperkte hervorming inzake belastingen streeft de gemeente naar een ongewijzigde fiscale druk. Enkel de belasting op
tweede verblijven verhoogt van 375 euro naar 750 euro, dit om fiscale
ontwijking tegen te gaan.

Subsidiereglement jeugdlokalen
Er zijn 3 grote wijzigingen in het reglement.

1. Manier van subsidiëring: in plaats van een forfaitair bedrag wordt er
gewerkt met een maximum bedrag per m² grondoppervlakte. De prijs
per vierkante meter staat nu op 375 euro/m² met een maximum van
400 m² die kan gesubsidieerd worden. Dit impliceert dat grote verenigingen met vaak grote lokalen recht hebben op een groter bedrag, terwijl
kleinere lokalen minder ontvangen (ook minder kosten hebben -…).
2. Het maximum te subsidiëren bedrag. Voor heel wat verenigingen is er
een verdubbeling in subsidie, namelijk van 75.000 euro naar 150.000 euro.
3. Eigen financiële inbreng. De eigen inbreng qua bedrag is echter
gelijk gebleven (+/- 25000 euro), maar procentueel is dit uiteraard
een kleiner deel. In de feiten gaat dit over 15%. Voor wie dus niet aan
400 m² komt, zal er dus zelfs een effectieve daling zijn van de eigen
inbreng! Daarnaast is het inbrengen van vrijwilligersuren verdwenen.
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Dans.Art
Interview Pol Coussement

NIEUWJAARSWENS VAN DE BURGEMEESTER VOOR 2014

Beste inwoners,
We zijn met zijn allen weer een jaartje ouder. Met nieuwjaar staan we
dan ook even stil bij het voorbije jaar en kijken vooruit naar wat 2014
te brengen heeft. En het cliché klopt: hoe ouder we worden, hoe sneller de tijd gaat!
2013 was het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode 2013-2018.
Een nieuwe gemeenteraad, OCMW-raad en college van burgemeester
en schepenen werden geïnstalleerd. Het voorbije jaar was vooral een
planningsperiode waarbij ook de burger en de adviesraden werden
betrokken. Hierbij dank ik graag allen die meewerkten aan de opbouw
van ons nieuw beleidsplan. Alle politieke partijen kregen via de gemeenteraadscommissie ook alle ruimte en tijd voor inbreng.
Hierdoor bekomen wij een breed gedragen document dat stelt waar
wij de komende zes jaar naar toe willen met onze gemeente. In de
volgende edities van de infokrant wordt hier uiteraard dieper op
ingegaan.
Wel kan ik al stellen dat wij hoe dan ook verder gaan op de ingeslagen weg:
· Behoedzaam omgaan met de financiële middelen (afbouw schulden,
géén stijging van de belastingdruk voor burgers en bedrijven).
· Investeren op een vergelijkbaar ritme als de voorbije jaren. Onze
vernieuwde bibliotheek, een nieuw dienstencentrum, de drie centra,
de voorbereiding van ons nieuw zwembad…

· Qua personeel en werkingskosten proberen wij verder spaarzaam
met alle middelen om te gaan. Wij willen vooral investeren in
energiebesparende en duurzame maatregelen.
· Betaalbare dienstverlening en een ruim aanbod van activiteiten voor
iedereen.
Meer informatie volgt de komende maanden maar we staan te popelen om na al dat plannen weer de handen uit de mouwen te steken en
verder te werken aan een leefbare gemeenschap.
Ondertussen wens ik jou en jouw familie veel warmte toe. Warmte in
jullie hart, in jullie relatie, gezin en buurt. De meeste mensen hebben
het goed in onze gemeente, maar voor velen is deze periode ook een
confrontatie met eenzaamheid en koude en bieden deze donkere
dagen weinig vreugde.
Ik hoop dat ieder zich toch kan omringen met mensen die het goed
menen en dat je mag uitkijken naar een goed of beter 2014.
Ik wens allen de best mogelijke gezondheid toe en tot ziens!

Jouw burgemeester,
Jan Seynhaeve
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Toasten op een
nieuw jaar
Gemeentelijke
Nieuwjaarsvieringen

Bij het begin van een nieuw jaar organiseert
de gemeente een nieuwjaarsviering in elke
deelgemeente. In samenwerking met plaatselijke verenigingen worden in Gullegem en
Moorsele de ingezamelde kerstbomen
verbrand. In Wevelgem pakken de verenigingen uit met een nieuw concept: Retro
Annee. De drie nieuwjaarsvieringen zijn
gratis toegankelijk. Aan de ingang van elk
evenement kan elke inwoner één gratis bonnetje afhalen. Het bonnetje kan dan gebruikt
worden als consumptiebon aan de drank- of
eetkraampjes.
Nieuw jasje
Wevelgem bijt de spits af. De eerste nieuwsjaarsdrink wordt in deelgemeente Wevelgem een binnenactiviteit. De Porseleinhallen worden in
een retro-jasje gestopt en ook de muzikale animatie zal retro klinken.
Jong en oud zijn welkom. Inwoners uit Wevelgem kunnen nog hun
kerstboom deponeren op de Nieuwe Markt. De ingezamelde bomen
worden dan doorgevoerd naar de Knetter in Moorsele en het Gullegems Ontmoetingsfeest.
Kerstboomverbranding
In Moorsele en Gullegem wordt het concept van kerstboomverbranding behouden. De ingezamelde bomen worden bij een natje en een
droogje verbrand en zorgen voor de nodige warmte buiten. Tijdens de
avond is er muzikale animatie en voor de kinderen wordt ook animatie voorzien. In Moorsele wordt afgesloten met vuurwerk. In Gullegem
kan men na de kerstboomverbranding nog verder feesten op het
gratis Nieuwjaarsbal in OC De Cerf.
Info
· Retro Annee Wevelgem:
zaterdag 4 januari 2014, Porseleinhallen, vanaf 18u30
· Gullegems Ontmoetingsfeest:
zaterdag 11 januari 2014, Kerkplein, vanaf 17u30
· Knetter Moorsele:
zondag12 januari 2014, Sint-Maartensplein, vanaf 17u30
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Inzameling Kerstbomen
De kerstboomverbrandingen worden een succes dankzij
de ingezamelde kerstbomen. Geef jij ook je kerstboom een
waardig afscheid? Deponeer hem dan in een van de inzamelpunten. Van 3 tot 10 januari in de drie deelgemeentes.
Wevelgem: Nieuwe Markt
Gullegem: grasveld Rederijkersstraat
Moorsele: St. Maartenplein

Milieupremies 2014
Wijzigingen
Naar aanleiding van de budgetopmaak 2014
werd beslist om de volgende wijzigingen aan
te brengen aan een aantal gemeentelijke
milieupremies.
Premie voor zonneboiler
Gezien de premies die voor een zonneboiler uitbetaald worden door
distributienetbeheerder Infrax de laatste sterk verhoogd zijn (€ 550/
m², tot € 2750), heeft een gemeentelijke premie (van ‘slechts’ € 250)
geen zin meer. Daarom wordt deze premie stopgezet. Enkel installatie die geplaatst en gefactureerd worden voor 31/12/2013 kunnen
nog gesubsidieerd worden. Hiervoor moet de premie aangevraagd
worden voor 1/12/2014.
Premie voor regenwaterput
Regenwaterputten zijn ondertussen goed ingeburgerd. Bij nieuwbouw
zijn ze sowieso verplicht, en de laatste jaren werden ook de verplichtingen bij verbouwingen en uitbreidingen steeds strenger. Gezien
het niet de bedoeling is om wettelijke verplichtingen te subsidiëren,

wordt ook deze premie stopgezet. Hier is er een langere overgangsperiode. Regenwaterputten geplaatst en gefactureerd voor 1 maart
2013 kunnen nog gesubsidieerd worden, indien de premie ten laatste
ingediend wordt voor 1/12/2014.
Premie voor groendaken
Deze gemeentelijke premie was gekoppeld aan de Samenwerkingsovereenkomst milieu met de Vlaamse Overheid. Gezien Vlaanderen
deze samenwerkingsovereenkomst stopzet, vervalt ook het gemeentelijk subsidiereglement.
Nieuw subsidiereglement
De beschikbare middelen voor de bovenstaande premies zullen
ingezet worden in een nieuw subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen. Het is de bedoeling om hiermee maatregelen of
doelgroepen te bereiken die nog niet voldoende aandacht krijgen in
bestaande ondersteuning vanuit andere overheden. Dit wordt een
van de gemeentelijke initiatieven die passen in het engagement om de
CO2-uitstoot te verminderen. Deze nieuwe premie wordt in de loop
van 2014 geconcretiseerd.

Recyclageparken
Nieuwe openingsuren
Recyclagepark

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Gullegem*
Rijksweg, oprit nabij A19

13u00 - 18u00

gesloten

13u00 - 18u00

gesloten

09u00 - 12u00

09u00 - 16u00

gesloten

Gullegem
Nijverheidslaan

09u00 - 12u00

13u00 - 18u00

13u00 - 18u00

13u00 - 18u00

13u00 - 18u00

09u00 - 16u00

gesloten

Lauwe
Rekkemstraat, achter
brandweerkazerne

gesloten

13u00 - 18u00

13u00 - 18u00

13u00 - 18u00

09u00 - 12u00

09u00 - 16u00

gesloten

Menen
Industrielaan 30

13u00 - 18u00

gesloten

13u00 - 18u00

09u00 - 12u00

13u00 - 18u00

09u00 - 16u00

gesloten

*Enkel aanvoer mogelijk van
aarde, gipsafval, houtafval,
niet recycleerbaar afval,
steenpuin, tuinafval en vlak
glas.

Let op:
· Toegang tot 10 min. voor sluitingstijd, en enkel mogelijk met jouw
elektronische idenititeitskaart.
· Bezoekers met een defecte
identiteitskaart of KMO-badge

worden niet toegelaten op het
park.
· Voertuigen met een brutogewicht van meer dan 4000 kg
kunnen maandag om 9u00 tot
12u00 terecht op het recyclage-

park in Menen (Industrielaan 30).
· De parkwachter adviseert je
graag in geval van vragen, maar
mag je ook terechtwijzen. Sluikstorten op en rond het recyclagepark wordt beboet!
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Interview

De techniekclub
Gesprek met wetenschapscommunicator Rik Hostyn
Twee broers krijgen een speelgoedautootje als
verjaardagcadeau. Een van hen gaat aan de
tafel zitten en rijdt trots met zijn fonkelnieuwe
wagen in de imaginaire wereld van een fictieve
stad over onzichtbare wegen en pleinen. In zijn
verbeelding rijden nog veel meer wagens in die
stad maar via sluipwegen leidt hij zijn kleinood
handig naar zijn favoriete bestemming.
Zijn broer is niet bij hem aan die tafel gaan zitten. Hij neemt de speelgoedwagen in de hand
en trekt prompt naar papa’s atelier. Met een
fijn zaagje haalt hij de bumpers van het autoo
tje. Handig soldeert hij een spijkertje als antenne aan het achterraam. Hij verwijdert met wat
schuurpapier de rode verf van het metaal. Met
de hulp van een spitse hamer maakt hij wat
blutsen in het koetswerk. In een mum van tijd
heeft hij het glanzende autootje omgebouwd
tot een hippe rallywagen.
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“Het is belangrijk dat kinderen met passie voor techniek de kans krijgen om die te exploiteren,” zegt Rik Hostyn. “Al te snel wordt techniek
ingehaald door de cognitieve vaardigheden. In hedendaagse huishoudens krijgen kinderen steeds minder mogelijkheden om technische
vaardigheden te verwerven. Krijgen kinderen van nu nog de kans
om mee te helpen met vader of moeder? Om lampen te vervangen,
te knutselen aan een fiets, een apparaat te herstellen, een kamer
op te knappen...? Vele kinderen zouden er nochtans veel plezier aan
beleven!”
Hostyn werkt als wetenschapscommunicator bij de Katholieke
Hogeschool VIVES binnen de associatie KU Leuven die het STEMactieplan van de overheid opvolgt. STEM staat voor ‘science,
technology, engineering en mathematics’. Eén van de aanbevelingen vanwege ministers Pascal Smet, Ingrid Lieten, Philippe Muyters
en Kris Peeters is de STEM-academie. De Techniekclub-Wevelgem is
een onderdeel van zo’n STEM-academie, vergelijk misschien met
de muziek-academie.
“De initiatieven - 12 techniekclubs - van Hostyn hebben hetzelfde
doel: de passie voor wetenschap en techniek aanmoedigen en kansen geven om die verder te ontwikkelen. Techniek moet veel meer
een eerste keuze worden. We moeten meer vertrouwen hebben in
techniek. Jongeren willen vaak de wereld verbeteren en mensen
helpen, maar vergeten dat technologie hiervoor vaak de sleutel

“Technologie
kan de wereld
redden!”
is. Technologische innovatie is voor domeinen als milieu, mobiliteit,
communicatie, gezondheidszorg en automatisering van onschatbare
waarde. Cognitieve en technische vaardigheden sluiten elkaar niet uit.
Ook wie met de neus in de boeken zit, kan erg handig zijn en een passie voor techniek hebben.
Ook de gemeente Wevelgem had oren naar de boodschap van het
STEM-actieplan. Het bestuur nam het initiatief om in Wevelgem een
techniekclub uit de grond te stampen. “Technologie moet in de leefwereld van kinderen en jongeren even normaal zijn als sport en cultuur.
Vele ouders willen hun kinderen liefde voor de muziek bijbrengen en
sturen ze als ze heel jong zijn naar de muziekschool. Niet in de hoop
dat ze later hun eigen muziek zullen componeren of zullen schitteren
als topmuzikant of dirigent. Niet alle ouders hopen toch dat hun zoon
de nieuwe Kompany of Lukaku zal worden als ze hem als achtjarige
naar de plaatselijke voetbalclub sturen? Niet alle balletdanseresjes
worden topballerina’s, toch? Zo willen we ook alle kinderen liefde en
basiskennis voor techniek bijbrengen. Of ze later al dan niet kiezen
voor een loopbaan in technologie doet er in feite niet toe, belangrijk is
dat ze hun talenten verder konden of kunnen ontwikkelen.”
Rik Hostyn is blij dat er ook in Wevelgem een techniekclub komt. “Het
gemeentebestuur is een enthousiaste partner en we kunnen beroep
doen op goede begeleiders, in samenwerking met de Wevelgemse
scholen, voor onze gevarieerde workshops. Ze fungeren op de woensdagnamiddagen als techniekmentoren en we zijn ervan overtuigd
dat hun enthousiasme en vakkennis en de uitdagende workshops
(mechanica, elektriciteit, chemie, hout, elektronica, kunststof en ICT/
informatica) jongeren warm zullen maken voor technologie. Drie Wevelgemse bedrijven (Alliance, LVD en Recticel) werken mee en zullen
de deelnemers tijdens een van de wokshops laten kennismaken met
hun bedrijfscultuur”.

De techniekclub
Zit je in het vijfde of zesde leerjaar? Ben je graag
creatief bezig? Wil je mensen helpen en de wereld
verbeteren? Kriebelt het om zelf vanalles te maken,
maar ontbreekt het je aan basiskennis? Dan is de
Techniekclub van Kortrijk ideaal voor jou! In een
gezellige sfeer en in een echt technologielabo, zal
je heel wat opsteken van techniek. Je maakt kennis
met gereedschap en materialen, je leert dat techniek
vele gezichten heeft en je zal een aantal technische
systemen maken.
Er is begeleiding van de wetenschaps-communicatoren en techniek-mentoren van VIVES. De Techniekclub
Wevelgem kwam tot stand door de samenwerking
van de gemeente Wevelgem, de scholengemeenschap
Groeninge en de Katholieke Hogeschool VIVES met de
steun van plaatselijke bedrijven, waaronder Alliance
International

Twaalf workshops vanaf 13u30 tot
15u30 of van 16u00 tot 18u00 op woensdag
5/02, 12/02, 19/02, 12/03,19/03, 2/04, 23/04, 30/04,
7/05, 21/05, 28/05, 4/06 2014.
Polyvalente ruimte, Hoogstraat 10, Wevelgem
€ 40 - materiaal en verzekering inbegrepen
www.techniekclub-wevelgem.be
@ 0496 54 86 34
rik.hostyn@vives.be
0

Hopen nu maar op veel enthousiaste jongeren!
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Sportreceptie

De huldiging van de sportlaureaten en diverse verkiezingen van sportfiguren voor het sportseizoen 2012-2013 vindt
plaats op vrijdag 24 januari 2014 om 19u30. in het CC Guldenberg. De moderator is opnieuw Carl Berteele, gekend
als sportjournalist bij VRT-radio. Iedereen is welkom. Gratis
toegang, het gemeentebestuur biedt je achteraf graag een
glaasje aan.

Gratis jaarabonnement ijsschaatsen
voor kinderen geboren in 2004

In samenwerking met de gemeentelijke Sportdienst schenkt ijsschaatspiste Finlandia aan alle kinderen die geboren zijn in het
jaar 2004 en die in 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 het hele jaar 2014.

©Joost Demuynck

Verkrijgbaar bij de Sportdienst vanaf 3 januari 2014. Pasfoto
vereist.

Zwemlessen
Nieuwe lessenreeksen (periode van januari tot maart 2014)
Vanaf januari bieden we zoals altijd weer nieuwe lessenreeksen
en zwemlessen aan. De folder is te verkrijgen op de Sportdienst
en te raadplegen op de gemeentelijke website op de sportpagina:
http://www.wevelgem.be/sport

Ochtendzwemmen

Aan allen die het super vinden om in de vroege uurtjes wat
baantjes te trekken in het zwembad: ook in 2014 zetten we op
maandag (niet tijdens de vakantieperiodes!) de deuren open van
6u00 tot 8u00. Betalen doe je bij de redders van dienst.

Seniorensport
Wevelgem behaalt de titel Sportelgemeente 2013.
In het kader van de sensibiliseringscampagne “Sportelen, Beweeg
zoals je bent”, organiseerde Bloso in 2012 de eerste editie van de
actie Sportelgemeente. Via deze actie tracht Bloso de gemeenten
bijkomend te motiveren om bijzondere inspanningen te doen
voor de seniorensport en zo de 50-plussers aan het sporten te
krijgen of te houden. Gemeenten die voldoen aan de 6 basiscriteria ontvangen de titel Sportelgemeente.
In 2013 namen 202 gemeenten deel aan Sportelgemeente 2013.
Wevelgem was net als in 2012 bij de gelauwerde gemeentes!
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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 in de folder van
de lessenreeksen opgenomen.
De eerstvolgende reeksen starten op dinsdag 14 januari en
vrijdag 17 januari 2014.
Naast de zwemlessen bestaat er ook een mogelijkheid voor jongeren en volwassenen met een licht tot matige beperking om aan
omnisport te doen. Dit kan op donderdagavond in de sporthal
Vanackerestraat van 19u30 tot 20u30 vanaf 9 januari.

©Joost Demuynck
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Porseleinhallen, vanaf 18u30
tel. 056 43 35 53
De gezelligheid en het warme gevoel
blijven, maar voor het eerst wordt onze
kerstboomverbranding Knetter vervangen door het nieuwjaarsfeest ‘Retro
Annee’. Kom samen met vrienden,
familie, buren, …. klinken op het nieuwe
jaar en dit alles in een retro jasje. Kom
genieten van unieke kinder- en vuuranimatie, leuke optredens (van o.a. the Ed
Sullivan Quartet) en dit alles in een leuk
decor. De plaatselijke (jeugd-) verenigingen zorgen voor de nodige hapjes
en drankjes.

Retro Annee

Zaterdag 4 januari

Januari

Sint-Maartensplein, vanaf 17u30
tel. 056 43 35 53
Kom meegenieten van een hapje, drankje
en de gezellige sfeer. We sluiten de

Knetter Moorsele
(kerstboomverbranding)

Zondag 12 januari

Vertelhoek hoofdbibliotheek
Wevelgem, 10u30 - 11u00
tel. 056 43 35 40
In de wintermaanden organiseert de bib
vertelmomenten voor kinderen van de 2de
en 3de kleuterklas en het 1ste en 2de leerjaar.
Een huisverteller van de bib presenteert
zijn/haar favoriete prentenboek aan de
lezers. De ouders kunnen grasduinen in
de bibliotheekcollectie.

Vertelclub met
Katrien Vandelanotte

Zaterdag 11 januari

Gullegemse marktplein, 17u30 – 23u00
tel. 056 43 34 83
Voor iedereen en gratis toegankelijk.
Op het Gullegemse marktplein staan 25
verenigingen met een kraampje. Je kan
er met vrienden, buren of familie gezellig
keuvelen en andere mensen ontmoeten.
De kraampjes sluiten om 23u00. Je kan
daarna verder feesten op het Nieuwjaarsbal in OC De Cerf.

Gullegems
Ontmoetingsfeest

Zaterdag 11 januari

Duett Complett - Grandioso
CC Guldenberg, 20u15
Basisprijs € 12 / Reductieprijs € 10 /
-16-jarigen € 7
tel. 056 43 34 95
Lucas Van den Eynde, Jan De Smet, Barbara Dex en Nele Goossens
CC Guldenberg, 20u15

Vrijdag 7 februari

Noodbib Ter Mote, 19u30
tel. 056 43 35 40
De Tieltse auteur Peter Terrin won in 2012
de AKO Literatuurprijs voor ‘Post Mortem’.
Het is een aangrijpende maar ingewikkelde roman met bijzonder knappe observaties. De auteur stelt vragen bij de autonomie van de literatuur, de humus van de
werkelijkheid en de verblinde biografische
sensatiezucht van een gemediatiseerd
publiek. Iedereen die het boek heeft gelezen of wenst te lezen, kan de bespreking
bijwonen. De bib zorgt voor een hapje en
een drankje.

Leesclub bespreekt
‘Post Mortem’ van Peter Terrin

Woensdag 5 februari

Februari

OC De Stekke, 20u15
Uitverkocht

Costa Blanca - Twijfel vzw

Vrijdag 31 januari

Basisprijs € 20 / Reductieprijs € 18
tel. 056 43 34 95

Woensdag 29 januari
Kleinkunsteiland

CC Guldenberg, 20u15
Basisprijs € 14 / Reductieprijs € 12
tel. 056 43 34 95
‘Met de ogen dicht’ is een voorstelling
die niet onder één noemer valt. Centraal
staat het verhaal van de Rode Duivels:
de huidige, talentvolle generatie en
vooral de gouden, succesvolle generatie
van 1986. Het is een turbulent verhaal,
met veel anekdotes en nooit vertelde
verhalen. Dat alles wordt in een theatershow gegoten met een centrale rol voor
strafschopnemer Leo Van der Elst en
sportjournalist Ruben Van Gucht.

Met de ogen dicht
Ruben Van Gucht en
Leo Van der Elst

Zaterdag 25 januari

CC Guldenberg, 20u15
Basisprijs € 14 / Reductieprijs € 12
tel. 056 43 34 95

Geen idee - Jeroen Leenders

Zaterdag 18 januari

avond af met een spetterend vuurwerk
omstreeks 20u00. In samenwerking met
Moorsele Onderneemt.

Noodbib Ter Mote, 10u30 - 11u00
tel. 056 43 35 40
In de wintermaanden organiseert de bib

Vertelclub met Veerle Callens

Zaterdag 15 februari

OC De Stekke, 14u30
€ 7 / leden gezinsbond - € 1 op spaarkaart
tel. 056 43 34 95

Speelvogel - Piv Huvluv

Zondag 9 februari

CC Guldenberg, 20u15
Basisprijs € 12 / Reductieprijs € 10
tel. 056 43 34 95
GIRLS is een straffe dansvoorstelling
die na een Europese tournee ook in
Wevelgem wordt opgevoerd. In GIRLS
staan acht meisjes tussen 10 en 14 jaar
op de planken die dansen zonder muziek, maar zich laten drijven door hun
eigen energie. Over het meisje in elke
vrouw en de vrouw in elk meisje.

Fabuleus - Girls

Zaterdag 8 februari

© Amaury Avermaete

CC Guldenberg, 20u15
€ 5 (te koop in CC en bib)

CC Guldenberg, 10u00 (scholen) en 19u30
(+15 jarigen)
€ 2 / gratis voor de scholen
tel. 056 43 35 27



Avondklok met
Michaël Van Droogenbroeck

Woensdag 26 februari

Rilke, relaas van een ramkoers

Donderdag 20 februari

CC Guldenberg, 20u15
Uitverkocht

OC De Stekke, 20u15
€ 10 / € 8
tel. 056 43 34 95
Stoomboot? Dat is een man (Niels Boutsen) met gitaar die zachte, eenvoudige
liedjes maakt in het Nederlands. Maar het
hoeft ook niet meer te zijn. Hij won de
Nekkawedstrijd 2011, met zijn 19 jaar was
Stoomboot de jongste finalist ooit. Gewapend met stem en gitaar zet hij zijn liedjes
neer in een ontwapenende eenvoud.

Zaterdag 22 februari

Woensdag 19 februari
Spijtig, spijtig, spijtig
- Wim Helsen

OC de Cerf, 19u00
De expo loopt van 19 februari tot 9 maart
tel. 056 43 34 95

CC Guldenberg, 20u15
Basisprijs € 18 / Reductieprijs € 16
tel. 056 43 34 95

Stoomboot
- Bartiest Cultuurcafé

Opening: expo Jong
en Beeldend

Donderdag 20 februari

Zaterdag 15 februari
En avant la muzik!
- Johan Verminnen

Monoloog met zang, dans en een flinke
portie kippenvelmomenten. Achteraf is
er de mogelijkheid tot het dieper ingaan
op het thema ‘drugspreventie: (ver)weer
drugs uit je omgeving’. Met een nabespreking en gelegenheid tot vragen stellen.

vertelmomenten voor kinderen van de 2de
en 3de kleuterklas en het 1ste en 2de leerjaar.
Een huisverteller van de bib presenteert
zijn/haar favoriete prentenboek aan de
lezers. De ouders kunnen grasduinen in
de bibliotheekcollectie.

CC Guldenberg, 20u15
(inleiding om 19u30 in de foyer)
Basisprijs € 22 / Reductieprijs € 20
tel. 056 43 34 95
Judas Theaterproducties brengt een
‘Pauline & Paulette’ die gebaseerd is op de
gelauwerde succesfilm van Lieven Debrauwer. Pauline is een 60-jarige met ...


Judasproducties
- Pauline & Paulette

Zaterdag 1 maart

Maart

OC De Stekke, 20u15
€ 10
tel. 056 43 34 95
Sarah Moens maakt samen met de live
muziek van Assunta & The Light Orchestra een solovoorstelling waarin het
raadsel van de tijd wordt opgelost. Over
onpraktische filosofen, de stress van het
verlangen, de jaren tachtig en storende
herinneringen.

Niks aan de hand - Sarah
Moens, Assunta &
The Light Orchestra

Donderdag 27 februari

tel. 056 43 34 95
Tijdens deze lezing neemt de financieel
journalist van de VRT je mee langs vijf
jaar crisis. Hij geeft ook een voorspelling
van wat je van de crisis nog zal voelen.

Zwembad Wevelgem, Vanackerestraat 14,
8560 Wevelgem, 08u00
€ 62 (inclusief maaltijd)
tel. 056 43 34 95

Daguitstap Duinkerke:
Anthony Caro en Frac

Zaterdag 8 maart

OC De Stekke
tel. 056 43 34 83
www.wevelgem.be/vrijwilligersbedanking
Wevelgem is een bruisende vrijwilligersgemeente. Daarom organiseert het gemeentebestuur de 3de vrijwilligersbedanking op
een nieuwe locatie. Het programma werd
ook opgefrist. Tijdens de week van de vrijwilliger (1-9 maart) kan je enkele infosessies over vrijwilligerswerk bijwonen.

Vrijwilligersbedanking

Vrijdag 7 maart

tel. 056 43 35 54
www.haasjeover.be

Speelplein Haasje-Over Krokus

Maandag 3 tot vrijdag 7 maart

de geest van een 7-jarige. Ze woont haar
hele leven lang in bij haar oudste zus
Martha. Wanneer Martha sterft, gaat Pauline uiteindelijk inwonen bij Paulette. Voor
beiden gaat een nieuwe wereld open. Een
hedendaags sprookje, gehuld in rozerode
tinten, over mensen op zoek naar geluk.

“Sporteldag in Wevelgem”
Sporthal Moorsele
tel. 056 43 35 60
· In het kader van de Bloso campagne
“Sportelen, Beweeg zoals je bent”
werkte Bloso samen met VIGeZ en de
Logo’s een gezondheidsrally uit. Dit
is een quizwandeling voor 50-plussers,
opgebouwd rond de actieve voedingsdriehoek. Je krijgt een gezondheidsboekje met tips om evenwichtig te eten,
gezond te bewegen en om een gezond
voedingspakket samen te stellen.
· Het provinciaal sportelteam neemt
van jou enkele lichaamsmetingen,
motorische test en de BLOSO wandeltest af. Daarna krijg je feedback over
je algemene conditie en krijg je tips
omtrent je voeding.
· Je kan die dag ook Curling spelen, een
sport die wat weg heeft van bowling en
petanque.

50+ in Beweging

Dinsdag 11 maart

CC Guldenberg, 20u15
Beginprijs € 25 / Reductieprjis € 23
tel. 056 43 35 27
‘Wereldniveau in het Nederlands’ kopte de
pers bij hun vorige voorstelling. De broers
Walschaerts ontwikkelden door de jaren
heen een volstrekt unieke stijl: ontroering,

Breken - KOMMIL FOO

Vrijdag 21 en zaterdag 22 maart

OC De Stekke, 20u15
Baisprijs € 10 / Reductieprijs € 8
tel. 056 43 35 27
Walrus is de groep rond toetsenist Geert
Noppe van Yevgueni. In het voorjaar van
2013 verrasten ze met het album ‘Op de
Valreep’. De fragiele, meeslepende stem
van Noppe en de symfonische melodieën
zorgen voor aanstekelijke popsongs en
een uitgesproken alternatieve indie-touch.

Walrus - Bartiest Cultuurcafé

Woensdag 19 maart

Noodbib Ter Mote, 16u00
tel. 056 43 35 40
De jonge lezers van de kinder- en jeugdjury lazen het afgelopen jaar tien boeken
en wisselden in groepjes hun leeservaringen met elkaar uit. Tijdens de eindstemming kiezen ze het mooiste boek dat ze
lazen. Op woensdag 19 maart ontmoeten
de KJV-leden Stefan Boonen, één van hun
lievelingsauteurs!

Eindstemming KJV

Vrijdag 14 maart

CC Guldenberg, 20u15
€ 5 (te koop in cc en bib)
tel. 056 43 34 95
Auteur Stefan Brijs is geen veelschrijver,
maar oogstte veel succes met zijn romans.
Van de laatste roman, ‘Post voor mevrouw
Bromley’ (2011), zijn ondertussen meer
dan 50.000 exemplaren verkocht en het
boek kreeg vele prijzen, nominaties en vertalingen. Het is een aangrijpende roman
over ouders en kinderen in tijden van
oorlog. Een verhaal over moed en lafheid,
hoop en vriendschap, gemis en verlangen.

Avondklok met Stefan Brijs

Woensdag 26 maart

Parking zwembad, vertrek om 09u15
(terugreis rond 16u00)
€ 15 (transport en lunch inbegrepen)
tel. 056 43 34 95
Eén week voor de wedstrijd Gent-Wevelgem trekken we richting Heuvelland
naar de Kemmelberg. Het belangrijkste
obstakel in de sprintklassieker. We bezoeken de unieke commandobunker uit de
Koude Oorlog. Na de lunch verkennen we
de streek met de bus onder deskundige
begeleiding van een wielerspecialist. En
we gaan wandleen op de Kemmelberg
doorspekt met pittige wielerverhalen.

Busuitstap: De Hellingen van
Gent-Wevelgem

Zaterdag 22 maart

humor, muzikaliteit en een absurde beeldentaal vechten om voorrang.

vanaf 14u00

Buitenspeeldag

Woensdag 2 april

April

€ 5 (transport inbegrepen)
Vertrek trein: Station Wevelgem om 08u02
of 09u02

Saint-Vélo: Beleef GentWevelgem vanop de eerste rij

Zondag 20 maart

CC Guldenberg, 20u15
Basisprijs € 14 / Reductieprijs € 12
tel. 056 43 34 95

Op Sterk Water - Alfa

Zaterdag 29 maart

Bowling Kentucky
tel. 056 43 35 60
In het kader van ‘Sportelen’ organiseert de
sportdienst 'Bowling'. Sportelen richt zich
op elke 50-plusser die overdag tijd heeft
en wenst te sporten.

50+ in beweging “Bowling”

Donderdag 27 maart

CC Guldenberg, 20u15
Basisprijs € 12 / Reductieprijs € 10
tel. 056 43 34 95

De Queeste - Odiel

Donderdag 27 maart

Noodbib Ter Mote, 19u30
tel. 056 43 35 40
Iedereen die het boek wil/heeft gelezen,
kan de bespreking bijwonen. De bib
zorgt voor een hapje en een drankje.
Het leven van Pi vertelt het verhaal van
Piscine Patel (Pi), een zestienjarige Indiase jongen wiens vader een dierentuin in
India heeft. Wanneer de familie besluit het
land te verlaten, wordt de hele dierentuin
ingescheept. Maar het schip vergaat en de
enige overlevenden op de reddingssloep
zijn Pi, een hyena, een zebra met een gebroken been en een tijger van 200 kilo…

Leesclub bespreekt ‘Het leven van Pi’ van Yann Martel

Woensdag 2 april

www.wevelgem.be
Laat voor één keer computers en spelconsoles uit. Kinderen tot 12 jaar kunnen zich
gratis uitleven op tal van openluchtactiviteiten. Ouders kunnen ondertussen iets
komen drinken op het buitenspeelterras.

CC Guldenberg, 20u15
Beginprijs € 14 / Reductieprijs € 12
tel. 056 43 34 95
Zondag 13 april
Beleef Parijs-Roubaix: bezoek aan de pis-

La Guardia Flamenca
- Club Flamingo

Zaterdag 12 april

Overdekte wielerpiste Jean Stablinski in
Roubaix, vanaf 19u30
€ 5/pp.

Nacht van de fiets: benefiet
onder peterschap van Bernard
Hinault

Vrijdag 11 april

CC Guldenberg, 20u15
Basisprijs € 16 / Reductieprijs € 14
tel. 056 43 34 95

Freddy twijfelt
- Freddy De Vadder

Vrijdag 11 april

OC De Stekke, 14u30
€ 7 / leden Gezinsbond - € 1 op Spaarkaart
Een nieuw avontuur met de twee onmogelijke neven Wolf en Hond. Doorspekt
met sprookjes en livemuziek van Hermitage. Over vriendschap, vertrouwen en
verantwoordelijkheid. De voorstelling won
de Kinderjuryprijs Spekken 2011. (Vanaf
5 jaar.)

Wolf, Hond, Kat - I-Luna

Zondag 6 april
tes en aankomt van de klassieker
€ 5 (transport inbegrepen)
vertrek bus: Parking zwembad Wevelgem
om 09u00

CC Guldenberg, 20u15
Basisprijs € 14 / Reductieprijs € 12
tel. 056 43 34 95
Met alweer een ijzersterke cast neemt
het KIP deze keer ‘Becky Shaw’ onder
handen. De tekst is van de hand van
de jonge New Yorkse schrijfster Gina
Gionfriddo, de nieuwe revelatie van
de Amerikaanse theaterwereld. Ze
schetst als geen ander personages om
van te houden. Zoekende vrouwen,
falende mannen, bedrog, pure liefde
en ingewikkelde vriendschappen in een
bijzonder mooi maar scherp verhaal,
gebracht met veel medeleven en humor. (inleiding om 19u30 in de foyer)

Het KIP - Becky Shaw

Zaterdag 19 april

©Thomas Dhanens

2014 is niet alleen het herdenkingsjaar van
de Grote Oorlog. Het is ook een jubileumjaar voor 800 jaar Cisterciënzerkloosters.
Dat zal je ook merken in het programma
van Erfgoeddag.

Erfgoeddag

duurzaam@wevelgem.be
tel. 056 43 3908

Milieu

Zondag 27 april

www.wevelgem.be
tel. 056 433 527

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

Jeugd

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

Cultuur

Welzijn

©Joost Demuynck

Ook op 25 mei, 29 juni, 27 juli,
31 augustus en 28 september 2014 van
10u00 tot 12u00
€ 12/pp. (fiets en helm inbegrepen)
Vertrek bus: Parking Zwembad
Wevelgem, 09u00

Op fietsverkenning
door Roubaix

Zondag 27 april

Op de trappen van de Beurs, Anspachlaan,
Brussel om 10u00 (terugreis rond 16u00)
€ 20
tel. 056 43 34 95

Daguitstap Brussel:
de Dansaertwijk en Bozar

Zaterdag 26 april

OC de Cerf, 19u00
Doorlopend open van 25 april tot 4 mei.
tel. 056 43 34 95

Opening: Week van
de amateurkunsten

Donderdag 24 april

tel. 056 43 34 83
Voor de derde keer neemt onze gemeente
deel aan de Digitale Week! Dit is een week
vol multimedia-activiteiten voor jong en oud.
De digitale week loopt van 20 tot 26 april
2013. Verschillende steden en gemeenten
nemen deel aan deze themaweek. Een
twunch voor Wevelgemse twitteraars en infosessie rond nieuwe en digitale media staan
alvast op het Wevelgemse programma.

Digitale Week

Maandag 21 tot zondag 27 april

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

Arrivee

www.wevelgem.be/sport
Tel. 056 433 560
sportdienst@wevelgem.be

Sport

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

Bibliotheek

Initiatie tekenen naar waarnemingen
en fotomateriaal. We werken met
afwisselend verschillende tekenmaterialen (potloden, houtskool en inkt) en
leren deze ook te combineren. Het is
de bedoeling om louter zwart/wit te
werken. Hiervoor gaan we met enkele
specifieke materialen op verkenning
binnen een ‘beperking’.

OC de Cerf, Kerkstraat 1, Gullegem
€ 75 + € 20 materiaal aan docent

maandag 3/02, 10/02, 17/02, 24/02 en
10/03, 17/03 van 19u00 tot 22u00

Initiatie Tekenen
- Daphné Luyckx

Vorming

Buurthuis, Wallaeysplein 3, Wevelgem
€ 10 + € 4 materiaalkosten per sessie aan
docent

dinsdag 25/03 en 20/05 van 13u30 tot
16u00

Tuinkruiden in de kijker
- Rita Gesqiuère

OC de Cerf, Kerkstraat 1, Gullegem
€ 55

donderdag 13/03, 20/03, 27/03 en 3/04
van 19u00 tot 21u30

Mindfulness
- Ann Deschacht

OC de Cerf, Kerkstraat 1, Gullegem
€ 45

Dinsdag 11/03, 25/03 en 1/04 van 19u00
tot 22u00

Kleur- en stijladvies
- Monia Vanlancker

Joggen is dé uithoudingssport bij
uitstek. Het grote voordeel van deze gezonde en goedkope sport in open lucht
is dat je overal en op elk


Start in Gullegem vanaf 25 maart

Joggen voor beginners

Buurthuis, Wallaeysplein 3, Wevelgem
€8

dinsdag 22/04 van 13u30 tot 16u00

dinsdag 4/02, 11/02 en 18/02 van 19u00
tot 22u00
Porseleinhallen, Cultuurpad 1, Wevelgem
€ 45 + € 7,5 ingrediënten aan docent

Smartphones: ook een slimme
keuze voor jou?
- Merijn Supply

Creatief met winterse
seizoensgroenten
- Peter Vandermeersch

In de aanloop naarde voorstelling Girls van
Fabuleus organiseert CC Wevelegem i.s.m.
Passerelle twee sessies van drie uren voor
meisjes en jongens van 10 tot 14 jaar.
De choreograaf van de voorstelling, Ugo
Dehaes, begeleidt de workshop.

CC Guldenberg (€ 20 voor de beide sessies
en de voorstelling).

zondag 26/01 en 2/02 van 14u00 tot 17u00

Dans.Art -Workshop dans

tijdstip van de dag kan joggen. Vergeleken met andere sporten heb je ook niet
zoveel tijd nodig om een goede conditie
op te bouwen.
Je hebt al eens geprobeerd om alleen
een trainingsschema af te werken en je
bent daar niet in geslaagd…
Je wil iets doen aan je conditie, samen
met andere soortgenoten…
Dan is er goed nieuws voor jou.
‘Joggen voor beginners’ is de motor
om iedereen, jong en oud, op een ontspannen en aangename manier gezond
met sport te laten bezig zijn.
De lessen worden gegeven door gediplomeerde lesgevers met als doel alle
deelnemers vlot 5 km te laten lopen, ja
ook jou!
Zeker de moeite om te proberen!

©Joost Demuynck

Spreekt je aan

WEVElGEM

Voedselteams op
zoek naar leden!
Heb je al eens gehoord van een voedselteam? Een voedselteam is een groep van mensen uit dezelfde buurt die bestellingen plaatst bij door hen gekozen producenten. Deze producten, zoals biologische groenten en fruit, brood en bloem,
hoevevlees, …, kunnen dan afgehaald worden in een depot in
de buurt.

Vacature
ambulancier
De brandweerdienst van Wevelgem is op zoek naar een ambulancier – niet-brandweerman (m/v). Voel je je aangesproken om ons team te versterken?
Jouw functie
• het verzorgen van de ambulancedienstverlening (uitvoeren van
ziekenwagenopdrachten, besturen en reinigen van ziekenwagen,
eerste verzorging toedienen aan slachtoffers, toezicht houden tijdens vervoer naar ziekenhuis, aanvullen (para)medisch materiaal
ziekenwagen, …)
• administratieve taken (rittengegevens invoeren in computerprogramma, administratief ondersteunen dienstchef)

•
•
•
•

•
•

Aanwervingsvoorwaarden
nationaliteit van EU-lidstaat bezitten
minstens 18 jaar oud zijn bij indienstneming
houder zijn van het brevet van hulpverlener-ambulancier
houder zijn van een geldige badge van ambulancier in het kader
van de dringende geneeskundige hulpverlening, afgeleverd door
de FOD volksgezondheid
van goed zedelijk gedrag zijn, aan te tonen met een uittreksel uit
het strafregister dat niet ouder mag zijn dan 3 maanden
in orde zijn met de dienstplichtwetten.

Voor de praktische uitwerking wordt een beroep gedaan op vzw
Voedselteams. Deze vzw stelt een webwinkel op en geeft logistieke
ondersteuning.
In Wevelgem is nog geen voedselteam actief. Hoog tijd dus
om er ééntje in het leven te roepen!
Sta je open voor eerlijke handel van bij ons? Wens je duurzame
voeding zoals groenten, kaas, yoghurt, rechtstreeks van de
boerderij, bij jou in de buurt bezorgd ... dan is 'voedselteams' misschien wel iets voor jou.
Zie je dit graag in je buurt en wil je meer info:
neem dan contact op met Wim Degryse - wimdegryse@telenet.be
Meer uitleg vind je ook op www.voedselteams.be

OCMW
Restaurant
WZC Elckerlyc
In afwachting van het Lokaal Dienstencentrum in Wevelgem,
kunnen +60-jarigen elke weekdag komen eten in het restaurant van het WZC Elckerlyc, Elckerlycplein 1 in 8560 Wevelgem.

Selectieprocedure
Selectiegesprek: je wordt op de hoogte gebracht van de datum
van selectiegesprek per mail of per brief.

Elke weekdag wordt er tussen 11u45 en 12u15 soep, hoofdgerecht, dessert en een drankje aangeboden onder buffetvorm
tegen 8 euro.

Hoe inschrijven voor deze vacature?
Schriftelijk solliciteren t.a.v. de heer burgemeester, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem of burgemeester@wevelgem.be. Bij
uw sollicitatie dien je een kopie van het brevet van hulpverlenerambulancier en de geldige badge te voegen, alsook een uittreksel
uit het strafregister.
De uiterste inschrijvingsdatum is 20 januari 2014.

De aanvraag dient te gebeuren de dag vooraf op de Dienst Thuiszorg,

Alle verdere inlichtingen zijn te bekomen bij Hein Vandenberghe: tel. 0476 23 76 40 of postoverste.wevelgem@skynet.be

Info
OCMW Wevelgem
Deken Jonckheerestraat 9
8560 Wevelgem
tel. 056 43 55 00
thuiszorg@ocmwwevelgem.be
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Interview met Pol Coussement, artistiek leider Passerelle en initiatiefnemer workshop Dans.art

©Luc Demiddele

Dans.art

dansworkshop
met Ugo Dehaes

© Amaury Avermaete

Naar aanleiding van de voorstelling
GIRLS, organiseert het cultuurcentrum
Wevelgem samen met Passerelle vzw een
unieke workshop voor meisjes en
jongens van 10 tot 14 jaar. We hadden
een gesprek met Pol Coussement, artistiek
leider van Passerelle en initiatiefnemer van
de workshop. Bij het vallen van de avond
ontmoeten we een gepassioneerd man in
kunstencentrum Buda. Ondanks zijn drukke agenda staat hij ons gul te woord.

18

Wat doen jullie precies bij Passerelle?
We zijn een cultuureducatieve organisatie met als doel jongeren van
3 tot 30 in contact te brengen met hedendaagse dans in België. We
organiseren danssessies en projecten met professionals binnen de artistieke danswereld. We willen zeker niet concurreren met de normale
dansscholen, we willen ze eerder aanvullen. We trachten extra artistieke waarde mee te geven en dansers kennis te laten maken met
andere vormen van beeldtaal.
Dat klinkt niet eenvoudig, werken jullie uitsluitend met jongeren
die al een intense dansopleiding achter de rug hebben?
Nee zeker niet. We proberen de jongeren wel uit te dagen. Ze maken
kennis met een nieuwe wereld en we laten ze ook zelf input geven,
maar het blijft wel laagdrempelig. Uiteraard is danservaring een
pluspunt, maar het is niet noodzakelijk. We werken even graag met
kinderen zonder danservaring, maar met veel durf en goesting. We
doen ook projecten voor scholen en zelfs met kleuters.
In Wevelgem organiseren jullie samen met CC Wevelgem een
workshop in de aanloop naar de voorstelling GIRLS van Ugo Dehaes, vanwaar precies die voorstelling?
Het begon allemaal met de voorstelling WOMEN van Ugo Dehaes.
Mijn vrouw en ik zagen die productie eerder toevallig op een danswedstrijd in Neerpelt in 2011. Uitgangspunt van de voorstelling was om een
productie te maken met oudere professionele dansers. Enkele dansers
telden nog minder dan veertig lentes, maar er stond ook schoon volk
op scène van veertig en vijftig. Stuk voor stuk vrouwen die absolute
toppers waren in hun tijd en een sterk karakter hebben. Het was een
zeer intense en fysiek belastende voorstelling. Doordat niet alle danseressen meer gewend waren om op dat niveau te dansen, was de lastigheidsgraad ook erg voelbaar voor het publiek. De perfectie die je
normaal verwacht van professionele dansers vertoonde barstjes. Dat
leverde een ontroerende kwetsbaarheid op bij die anders zo krachtige
persoonlijkheden op het podium. We vonden het schitterend.

“

Vandaar dat jullie twee jaar later ook absoluut het vervolg op die
voorstelling wilden zien?
Precies, dat vervolg is dus GIRLS. Net zoals WOMEN is GIRLS is een productie van Ugo Dehaes en *fABULEUS*, het gezelschap van Wevelgemnaar Dirk De Lathauwer. Het uitgangspunt was hetzelfde, maar deze
keer staan er meisjes tussen 10 en 14 jaar op het podium. Van de
vrouwen uit WOMEN die ietsje te oud zijn, naar de meisjes van GIRLS
die ietsje te jong zijn. Ook voor de meisjes is dit een erg zware fysieke
inspanning. Opnieuw is er die kwetsbaarheid. Je ziet hun fragiliteit en
hoe ze soms worstelen met een volwassen bewegingstaal die eigenlijk
nog niet de hunne is. Het heeft iets liefelijks, maar daarnaast zie je ook
de jonge vrouw in het meisje naar boven komen. Na de première was
de reactie van mijn vrouw meteen: “Het zou toch super zijn moest onze
dochter dit kunnen dansen”. Zo kregen we het idee om iets met GIRLS
te doen. De voorstelling tourde al door Europa, maar speelde nog niet
veel in West-Vlaanderen. Tot mijn grote vreugde staat ze dit jaar dus
wel in Wevelgem en we grepen die kans met beide handen. Passerelle
brengt professionals en jongeren samen en met Girls bood zich een
uitgelezen kans aan.
Jullie slaagden er zelfs in de choreograaf in hoogst eigen persoon
te laten begeleiden?
Ja, bij Passerelle steken we veel tijd in het vinden van de juiste professionals. We willen docenten die een artistieke meerwaarde geven.
Ik wilde in eerste instantie Natascha Pire voor de workshop. Zij was
één van de oorspronkelijke danseressen van WOMEN en is assistentchoreograaf bij GIRLS. Met zo iemand kan je je perfect in de voorstelling
inwerken. Helaas was Natasha niet vrij op dat moment. Tot mijn grote
verbazing stelde Ugo Dehaes echter zelf voor om de workshop te
komen doen. Dat is natuurlijk wel helemaal top. Iemand als Ugo Dehaes is niet minder dan een autoriteit binnen de Belgische danswereld
en bovendien een zeer goede lesgever. Het is een zachte, toegankelijke
man die met veel inzet les geeft. Hij werkt op maat van zijn leerlingen, houdt rekening met ieders capaciteiten en gaat daar flexibel mee
om.
Wat is het uitgangspunt van deze workshop?
Ugo zal tonen hoe hij te werk is gegaan bij het maken van de voorstelling GIRLS. Die methodiek past hij rechtstreeks toe op de deelnemers.
Met eenvoudige oefeningen en technieken tracht hij hun blik te verruimen. In deze workshop gaan we bijvoorbeeld werken op timing, maar
niet op muziek of teltijden. Op een dansschool leer je vaak wanneer je
moet invallen of bewegen door mee te tellen op de maat. Ugo Dehaes
leert de dansers elkaar aan te voelen door lichaamstaal, geluid, oogcontact… Dat is vaak minder perfect en synchroon, maar het creëert
een hele nieuwe manier van samen bewegen.
Na de workshop kunnen de deelnemers ook naar de voorstelling
kijken?
Ja en dat doen ze ook met hele andere ogen na de workshop. Ze hebben voeling gekregen met het stuk en de choreograaf. Bovendien gaat
de workshop door op het podium van CC Guldenberg, precies dezelfde plek waarop de echte voorstelling wordt gedanst. De voorstelling
heeft een erg hoog niveau, maar deelnemers zullen merken dat
het niet onbereikbaar is. Dat het iets is wat ook in hen zit.

Ugo Dehaes leert
de dansers elkaar
aan te voelen door
lichaamstaal, geluid,
oogcontact…

“
Dans.art: workshop met
topchoreograaf Ugo Dehaes
zondag 26 januari en 2 februari 2014
14u00
CC Guldenberg
€ 20 (2 lessen + de voorstelling inbegrepen)
056 433 495
@ cultuurcentrum@wevelgem.be
www.ccwevelgem.be
0
0

Danservaring is niet vereist, enkel durf en enthousiasme is noodzakelijk.

Voorstelling GIRLS - *fABULEUS*
en Ugo Dehaes
zaterdag 8 februari 2014
20u15
CC Guldenberg
€ 12 / 10
056 433 495
@ cultuurcentrum@wevelgem.be
0
0

In de voorstelling WOMEN (2011) portretteerde choreograaf Ugo Dehaes acht danseressen die volgens
het clichébeeld over dans net iets te oud zijn. GIRLS
kan je beschouwen als de prequel van WOMEN.
Deze keer geen ervaren vrouwen op scène, maar
acht meisjes die allemaal nog net iets te jong zijn. Ze
bewegen in een speelse choreografie zonder decor,
zonder speciale licht effecten en met hun eigen adem
als soundtrack.
Organisatie: CC Wevelgem en vzw Passerelle
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De bib verhuist!
Vanaf 13 januari verhuizen dozen vol boeken, cd’s, dvd’s, tijdschriften, speldozen en andere materialen uit de hoofdbibliotheek in de Vanackerestraat. In totaal zal het bibliotheekpersoneel
maar liefst 2.700 dozen vullen en in de verhuiswagens plaatsen. Alle
collecties worden zorgvuldig opgesteld in het volledig heringerichte
rusthuis Ter Mote in de Deken Jonckheerestraat. Vanaf zaterdag 8
februari gaan de deuren van onze tijdelijke bibliotheek open. Vanaf
dan kun je je weg en favoriete hoekje zoeken in de vele verrassende
kamers en gangen van onze ‘noodbib’. In het voorjaar starten de verbouwings- en herinrichtingswerken van de hoofdbibliotheek. Eind 2015
nemen we onze intrek in een nieuwe, toekomstgerichte bibliotheek.
Vanaf maandag 13 januari tot en met vrijdag 7 februari is de
hoofdbibliotheek (Vanackerestraat) gesloten. Alle filialen blijven
tijdens die periode open.

Leen er (snel!) nog
eens 30!
Je hoeft het tijdens de sluitingsperiode niet zonder boeken, films
of cd’s van de bibliotheek te stellen! Nog tot en met 11 januari
kun je een extra voorraad bibliotheekmaterialen lenen.
· max. 30 boekmaterialen (boeken, strips, tijdschriften…)
· max. 15 AVM-materialen (dvd’s, cd’s…)
Deze materialen kun je tot 14 februari houden. Je kan ze dan meteen
terugbrengen naar de noodbib. Een buitenkansje om jezelf te verwennen met een stapeltje van je favoriete boeken of geliefkoosde films of
televisiereeksen!

CC en bib gebruikersonderzoek
Je gemeente vraagt je mening!
Gedurende de maanden december, januari en februari vraagt je
gemeente je mening. Surf naar www.v2020.be en laat je horen!
Door deel te nemen maak je kans op een van de vliegreizen naar
New York of een van de iPads. Bovendien red je 1 m² bedreigd
regenwoud van verdwijning door deel te nemen.
Alvast bedankt!
Info
www.v2020.be
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Computercursussen CC
Cursussen op ieders tempo

Overzicht voorjaar 2014
Inschrijven vanaf maandag 6 januari 2014: cultuurcentrum@wevelgem.be of 056 43 34 95. Als een cursus volzet is, kan u zich op de wachtlijst
laten plaatsen. Organisatie: CC Wevelgem i.s.m. CVO-VIVO
WAT?

WANNEER?

VANAF

SESSIES

WAAR

PRIJS

PC Initiatie 1

Ma 9u00-12u00

3/02/2014

15

DC Het Knooppunt, Gullegem

85

Mailen en surfen

Ma 13u30-16u30

3/02/2014

15

DC Het Knooppunt, Gullegem

85

Photoshop workshop

Ma 9u00-12u00

3/02/2014

15

CC Guldenberg, Wevelgem

85

Multimedia

Ma 13u30-16u30

3/02/2014

15

CC Guldenberg, Wevelgem

85

Multimedia vervolg

Di 9u00-12u00

4/02/2014

10

OC De Stekke, Moorsele

65

Facebook en Twitter

Di 9u00-12u00

6/05/2014

5

OC De Stekke, Moorsele

30

PC initiatie deel 2

Di 13u30-16u30

4/02/2014

15

OC De Stekke, Moorsele

85

iPAD

Wo 9u00-12u00

5/02/2014

10

CC Guldenberg, Wevelgem

65

EHBO-PC

Wo 9u00-12u00

7/05/2014

5

CC Guldenberg, Wevelgem

30

PC initatie deel 2

Wo 13u30-16u30

5/02/2014

15

CC Guldenberg, Wevelgem

85

Publisher gevorderden

Do 9u00-12u00

30/01/2014

15

DC Het Knooppunt, Gullegem

85

Internet toepassingen

Do 13u30-16u30

30/01/2014

15

DC Het Knooppunt, Gullegem

85

Android: tablets en smartphones

Vrij 9u00-12u00

31/01/2014

10

DC Het Knooppunt, Gullegem

65

Windows 8 update (*)

Vrij 9u00-12u00

9/05/2014

5

DC Het Knooppunt, Gullegem

30

(*) cursist breng eigen laptop mee!

nieuw cursusaanbod
CVO 3 hofsteden
Heel binnenkort start een nieuw jaar,
en dan is het ook weer tijd voor nieuwe
cursussen bij CVO 3 Hofsteden. In Wevelgem kan je nog starten met Fotografie, in
de module Foto B. Voor andere cursussen
kan je terecht op onze andere lesplaatsen.
Alle cursussen starten in de week van 27
januari.

Meer info over de cursussen, de lesmomenten en het inschrijvingsgeld vind je op onze
website www.cvo3hofsteden.be.
Wil je je graag inschrijven voor een cursus?
Dat kan online op onze website www.cvo3hofsteden.be, of je kan langskomen op een van
onze secretariaten (Menen: Vander Merschplein 54 / Kortrijk: Minister De Taeyelaan 13).

Word je graag op de hoogte gebracht van
het aanbod dat start in september 2014?
Like dan onze pagina op Facebook (CVO 3
Hofsteden), volg ons op Twitter (@CVO3Hofsteden) en schrijf je in op onze nieuwsflits via
de website www.cvo3hofsteden.be.
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Vernieuwde algemene politieverordening
GAS (gemeentelijke administratieve sancties) wordt sinds
1 januari 2012 toegepast in onze gemeente.
Omwille van de nieuwe wet betreffende de GAS van 24 juni
2013, die in werking treedt op 1 januari 2014, moest onze
bestaande algemene politieverordening (APV) op een aantal
punten gewijzigd worden.
Nieuw APV
Het maximumbedrag van de administratieve geldboete wordt
verhoogd naar 175 euro voor minderjarigen (i.p.v. 125 euro) en
350 euro voor meerderjarigen (i.p.v. 250 euro) (toepassing van de
nieuwe GAS-wet).
De leeftijd voor bestraffing werd niet verlaagd tot 14 jaar, maar
blijft op 16 jaar. De procedure van ouderlijke betrokkenheid, alsook de mogelijkheid van gemeenschapsdienst werd opgenomen.

Toepassing
Het APV blijft een lijvig document dat zijn nut behoudt. Het bevat
heel wat regels die als dusdanig banaal kunnen lijken, maar die
bij overtreding toch als overlast ervaren worden. Via GAS staat de
gemeente zelf in voor de handhaving.
Meer info?
Voor alle geïnteresseerden, en in het bijzonder voor alle in de
gemeente wonende minderjarigen en hun ouders of voogd wordt
een informatiesessie georganiseerd over ons APV en de toepassing ervan.
Informatievergadering
· maandag 13 januari 2014 om 19u00
· OC de Cerf, Kerkstraat 1, Gullegem
Consulteer het APV
www.wevelgem.be/algemenepolitieverordening

Vuurwerk niet toegelaten!
Naar aanleiding van Nieuwjaar willen we iedereen er
nog eens op wijzen dat het

Je bevi

Blauwe zone
Er is terug controle
Vanaf januari 2014 is er opnieuw zeer regelmatig controle.
Vergeet dus niet om je blauwe parkeerschijf (of je bewonerskaart voor betreffende straat) te plaatsen.
In Gullegem, Moorsele en Wevelgem werden de voorbije jaren
op verschillende locaties in het centrum blauwe zones
ingevoerd (met uitzondering voor bewoners).
Dit om een grotere parkeerrotatie te garanderen en ook de bewoners de kans te geven om in de omgeving van hun woning te parkeren. Je kan daar 2 uur gratis parkeren door je blauwe parkeerschijf
te plaatsen.
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in de gemeente Wevelgem
verboden is om vuurwerk af
te vuren.

ndt je i
n
BLAUW
E ZONEeen
!

kalender
januari

2014

17
vrijdag

8 editie van de Nacht
van het Spel
de

Spellenclub 13

Vanaf 20u00 vrijdagavond
tot zaterdag 18 januari 8u00
Met spellenloterij!
Voorzaal JC Ten Goudberge
Vvk 3 euro – add 4 euro
Spellenclub13@gmail.com
www.spellenclub13.be

16, 17,
18, 19
Evenementenbeurs
Festivity 2014
Openingsuren
donderdag 16/1/2014
van 18u00 tot 22u00
vrijdag 17/1/2014
van 14u00 tot 20u00
zaterdag 18/1/2014
van 11u00 tot 18u00
zondag 19/1/2014
van 11u00 tot 18u00
Inkom
€ 5 (kinderen gratis)
Info
www.festivity.be
of tel. 0475 71 50 24
Organisatie
Animô-Ignace Crombé
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zondag

Toast literair: In gesprek
met Philip Hoorne
Davidsfonds Wevelgem

Na het ontbijt interviewt. Hans
Maschelein schrijver-dichter Philip
Hoorne uit Wevelgem. Daarna toasten we op het nieuwe jaar.
Cafetaria CC Guldenberg,
Acaciastraat 1, vanaf 8u30.
€ 10, DF-leden € 6
Inschrijven via Davidsfonds
tel. 056 41 18 74
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zaterdag

3de Eierkoekentocht
Iedereen is van harte welkom op
onze 3de Eierkoekentocht voor
iedere wandelaar is er een gratis
eierkoek voorzien.
De 6 km in toegankelijk voor
rolstoelgebruikers en gezinnen
met een kinderwagen ook wandelaars met een hond zijn van harte
welkom.
Er is ook een rustpost voorzien voor
de langere afstanden waar je iets
kan drinken of eten aan wandelprijzen.
Startplaats
Porseleinhallen
Cultuurpad 1 Wevelgem
Vrije start
07.30- 15.00
Afstanden
6-12-18-25-30 km
Inschrijfgeld
leden Aktivia € 1,10 niet-leden € 1,50

Oproep: 16 kookteams gezocht!
In het hartje van Wevelgem laten we op
zaterdag 15 februari 2014 een gezellig plein
oprijzen. Rond dit plein gaan 16 teams aan het
koken.
Wedstrijdreglement:
De wedstrijd gaat door in de Porseleinhallen,
Cultuurpad 1 Wevelgem. Je stelt een team samen
van maximaal drie personen. 16 teams kunnen
deelnemen.
• Je zoekt 10 à 12 gasten die willen komen genieten van je culinaire creatie (vanaf 19u00)
• Gasten betalen de avond zelf € 15 aan de
11.11.11- verantwoordelijke.
• Vanaf 14u00 kan je starten met de inkleding van
je restaurant en de voorbereiding van je gerecht
(hoofdgerecht en dessert). Het snijden van groeten en/of fruit mag reeds vooraf gebeuren.
• Je maakt voor al je gasten een portie en een
extraatje voor de 3-koppige jury.
• De jury beoordeelt de volgende aspecten:
- gerecht zelf
- het gebruik van bio– en fair trade producten
- je ecologische voetafdruk (toon aan hoe je die
beperkt hebt)
- inkleding van je restaurant
• De maximale kost van de ingrediënten bedraagt
€10 per portie. Je brengt de aankoopbewijsjes
mee zodat de 11.11.11-verantwoordelijke je aankopen kan terugbetalen. Het resterende bedrag
gaat integraal naar 11.11.11.
Inschrijven
wevelgem111111@hotmail.com
Vermeld bij de inschrijving de naam van je restaurant. Inschrijven mogelijk tot vrijdag 10 januari 2014.
Wat kan je winnen?
De jury kiest op basis van bovengenoemde criteria een winnaar. De eerste drie teams worden
beloond met een wereldwinkelbon ter waarde van
€ 100 / € 75 / € 50. De prijsuitreiking wordt om
23u00 voorzien.
Alle praktische info vind je ook op
www.facebook.com/elfelfelf.wevelgem of
www.wevelgem.be
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Sluitingsdagen
bibliotheek

contacteer Je gemeente
Gemeentebestuur
Vanackerestraat 16
8560 Wevelgem
056 433 400

@ gemeentebestuur@wevelgem.be
www.wevelgem.be
@Wevelgem8560 · #Wevelgem
www.facebook.com/wevelgem8560

Sluitingsdagen
gemeentelijke diensten

Tijdens de kerstvakantie is de gemeente Wevelgem gesloten: van di-namiddag
24/12/2013 tot en met do 26/12/2013, van di-namiddag 31/12/2013 tot en met do
2/01/2014.

wACHTDIENSTEN

De bibliotheek volgt de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten. Op di 24/12/2013 en di 31/12/203 is
de bib open in de namiddag van 14u00 tot 17u00.
Let op de hoofdbib verhuist!
De hoofdbib is gesloten van 13/01/2014 tot
8/02/2014. Dan verhuist de bib naar de noodbib in het
voormalige rusthuis Ter Mote. De hoofdbib blijft die
periode gesloten tot za 8/02/2014. De openingsuren
zijn lichtjes aangepast: voortaan is de hoofdbib open
van 13u30 tot 19u30 (i.p.v. 14u00 tot 20u00).

Sluitingsdagen
recyclagepark

Di 24/12/2013, wo 25/12/2013, do 26/12/2013, di
31/12/2013, wo 01/01/2014.

Zwembad

Op di 24/21 en 31/12 sluit het zwembad om 16u30. Op
wo 25/12 en do 26/12, net als 1/1 en 2/1 zal het zwembad gesloten zijn. De sporthallen: di 24/12 en 31/12/2013
open tot 17u00. Op woe 25/12 zijn alle sporthallen dicht.
Op do 26/12 zijn de sportzalen enkel toegankelijk voor
wedstrijden en tornooien.Idem voor 1 en 2/1.

Apothekers

6 januari 2014 start
Vanaf 6 januari 2014 wordt de wachtregeling voor de
Vlaamse apotheken bepaald volgens Geowacht.
Hierbij wordt rekening gehouden met de
geografische locatie, de spreiding van de inwoners
en de afstand tussen de verschillende apotheken.
De apotheek van wacht is vanaf 6 januari terug te
vinden via de website geowacht.be en een permanent
nummer 0903/922 48 (€ 1,5 / minuut).

Huisartsen
Centraal oproepnummer

056 40 47 48

Tandartsen
Centraal oproepnummer

090 33 99 69

De tandarts is beschikbaar in het weekend en op feestdagen van 9u00 tot 18u00

politiezone Grensleie
Centraal oproepnummer

056 51 01 11

Sluitingsdagen cc

Tijdens de kerstvakantie is het cultuurcentrum gesloten: van di-namiddag 24/12 tot en met do 26/12, van
di-namiddag 31/12 tot en met do 2/01/2014 do-namiddag 9/01 en ma. 20/01 uitzonderlijk gesloten..

OCMW diensten

De diensten van het OCMW zijn gesloten
op wo 25 en do 26/12/2013, woe 1 en do 2/12/2014

Openbare markt

Op wo 25/12/2013 en wo 1/01/2014 en do 2/01/2014
is er geen openbare markt in Wevelgem en Moorsele.

BIN Wevelgem

Volg de berichten van het BuurtInformatieNetwerk
via www.bin-wevelgem.be
en twitter: @Wevelgem8560

meldpunt

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

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