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Gullegem 950
Start feestjaar

Op de cover

Sluitingsdagen

Alix Quidousse, één van de oudste Gullegemnaren en Manon Verstraete,

Sluitingsdagen bib, cultuurcentrum, gemeenteloket en gemeentehui-

één van de jongste, sieren samen de cover. Net zoals zovele jonge en

zen, jeugddienst, OCMW, sportdienst en zwembad.

oude Gullegemnaren, maar ook Moorselenaren en Wevelgemnaren, zijn

Deze diensten zullen op vrijdag 1 en zaterdag 2 januari gesloten zijn.

ze volgend jaar het hele jaar welkom op de festiviteiten ter ere van 950

Op donderdag 7 januari zal het zwembad tot 16u30 open zijn (kassa tot

jaar Gullegem. Manon draagt een hertenpakje als verwijzing naar het

16u00), de bib in het park tot 17u00. De andere diensten zullen die na-

hert uit het Gullegems wapenschild.

middag gesloten zijn.
Recyclageparken
De parken zullen gesloten zijn op 1 en 2 januari.
Markt Gullegem
Geen markt op 1 januari. Op 8 januari, 29 januari en 5 februari vindt de
markt plaats in de Kerkstraat.
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Kalender

Activiteiten
VRIJE TIJD
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Activiteiten kalender
Januari - mei

Santé 8560
We vieren het nieuwe jaar maar liefst drie keer!
Retro Annee - GOF - Knetter
2 januari: Retro Annee in Wevelgem, dit jaar in een rockabilly jasje
9 januari: Gullegems ontmoetingsfeest met kerstboomverbranding en
nieuwjaarsbal als openingsevent voor Gullegem 950
10 januari: Knetter in Moorsele met kerstboomverbranding
Kerstbomen gezocht
Voor de kerstboomverbrandingen in Gullegem en Moorsele hebben we
jullie kerstbomen nodig.
Je kan ze van dinsdag 5 tot en met donderdag 7 januari afgeven in de drie
deelgemeenten:
Wevelgem - Nieuwe Markt
Gullegem – Kerkplein
Moorsele - Sint-Maartensplein
Meer info
www.wevelgem.be/sante8560
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Nieuwe Doewa
Krokus- en paasvakantie

Gelukkig nieuwjaar Wevelgem!
Beste mensen,
Om te beginnen wil ik jullie een goed en voorspoedig 2016 toewensen. Dat het een jaar mag zijn met veel genegenheid en warmte voor jou,
jouw gezin en familie, vrienden en buren. Tijdens deze donkere dagen zijn we in het bijzonder begaan met de mensen die het moeilijker hebben, eenzaam zijn of met ziekte of beperking worden geconfronteerd. Ik wens jullie allen deugddoende contacten toe!
2016 kondigt zich niet onmiddellijk zorgenvrij aan. Wanneer we terug-

Ten derde is de klimaatuitdaging cruciaal voor een leefbare wereld op

blikken op 2015 moeten we stellen dat we als samenleving werden ge-

korte en langere termijn. De perikelen rond het bereiken van een kli-

confronteerd met een reeks serieuze uitdagingen. Ons beeld van het

maatakkoord mogen ons niet beletten ambitieus te zijn om ook voor de

leven in een al bij al rustige samenleving werd dooreengeschud door

volgende generaties te zorgen. Voor het gemeentebestuur zijn klimaat-

verschillende crisissen.

doelen heel concreet vertaald in het verminderen van CO2-uitstoot
waar wij fundamentele stappen aan het zetten zijn, onder andere op

Vooreerst werden wij opgeschrikt door verre oorlogen en dichte ter-

het vlak van energiebesparing in onze gebouwen.

reuraanslagen. Onze Westerse samenleving is geconfronteerd met
ongeziene uitdagingen zoals de strijd tegen het terrorisme dat akelig

Na het formuleren van wensen en het uiten van onze bezorgdheden

dicht bij ons lijkt te komen. Voor de verschillende overheidsniveaus niet

moeten we ten slotte zeker ingaan op onze dromen.

evident om dit allemaal aan te pakken. We mogen niet panikeren maar
ons veiligheidsgevoel is toch aangetast. Wij doen er alles aan om de vei-

We kijken uit naar 2016 als een jaar waar opnieuw veel gepland en ge-

ligheid op een hoog niveau te bewaren. Samen met onze politiezone

realiseerd zal worden door het gemeentebestuur, in samenwerking met

wordt concreet ingezet op patrouilles en verhoogde waakzaamheid.

burgers, verenigingen en bedrijven. Na de ingebruikname van onze
nieuwe bibliotheek zetten we verder in op de verfraaiing van onze drie

Een tweede uitdaging is de vluchtelingenstroom die op gang kwam tijdens

centra. In Wevelgem zal het dossier van het nieuwe zwembad en de

de voorbije maanden. Er is enerzijds veel begrip en solidariteit voor wie

aanpak van het centrum vorm krijgen. In Moorsele wordt werk gemaakt

oorlogsgebieden ontvlucht en daarbij vaak onmenselijke risico’s neemt.

van de aanpak van het Sint-Maartensplein en in Gullegem zullen in het

Anderzijds is er ook de bezorgdheid bij onze bevolking naar een toekomst-

feestjaar ‘Gullegem 950’ vele activiteiten plaatsvinden en willen wij ook

perspectief en worden vragen gesteld naar een integrale aanpak en het in-

al beginnen nadenken over de toekomstige Cerf…

passen naar een samenleving die vrij en open is maar ook geen onbeperkt
absorptievermogen heeft. Er zal nog veel engagement en creativiteit nodig

Heel wat werk op de plank dus, maar samen staan we sterk. Wij komen

zijn om dit te realiseren en onze verworvenheden van de welvaartstaat ver-

elkaar zeker nog tegen en tot dan zeg ik alvast,

der te garanderen voor al onze inwoners. In Wevelgem worden ook vluchtelingen opgevangen in de daarvoor voorziene huizen.

Een allerbest 2016!
Je burgemeester, Jan Seynhaeve
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Renée kocht
eerste Wevelgemse UiTPAS
Je kan de UiTPAS al enkele maanden kopen in Wevelgem. Met die pas kan je punten sparen tijdens verschillende vrijetijdsactiviteiten. De
punten kan je omwisselen voor verschillende omruilvoordelen in Wevelgem, maar ook in de brede regio.
Renée Martheleur is de eerste in Wevelgem

UiTPAS er aan kwam. Ik stond zelfs te vroeg in

Wat vind je positief aan de UiTPAS?

die een UiTPAS kocht. Renée en haar man

het cultuurcentrum om een UiTPAS te kopen.

Ik vind het vooral handig dat de gespaarde

Rudy Neve hebben twee dochters Hannelore

Die kwam pas uit op maandag 14 september, ik

punten er levenslang blijven opstaan. Je bent

en Liselot, die allebei met hun partners in

stond er al de vrijdag ervoor (lacht). De maan-

ze niet kwijt na een bepaalde periode.

Wevelgem wonen. Ze hebben vier kleinzo-

dag ging ik onmiddellijk terug en kocht ik een

nen: Xander, Maxime, Victor en Arnaud.

UiTPAS voor mijn man en mezelf.

Tot aan haar pensioen in 2013 was Renée me-

Wat heeft je overtuigd om een UiTPAS te

Mijn man en ik gaan de UiTPAS vooral gebrui-

dewerkster in de universiteitsbibliotheek van

kopen?

ken voor de voordelen in de culturele centra.

de Kortrijkse campus (KULAK). Nu er tijd vrij-

Mijn man en ik gaan geregeld naar culturele

Maar ik ga ook een UiTPAS kopen voor mijn

gekomen is, is ze actief als vrijwilligster voor

activiteiten in Wevelgem, maar we trekken

kleinkinderen, want zij zitten in Haasje-Over,

de Gezinsbond Wevelgem en samen met haar

ook naar de andere gemeenten in de regio

ze sporten, …

man, die in de Raad van Bestuur van Wibilinga

zoals Menen, Kortrijk, … Het leek ons dus in-

zetelt, actief in de heemkundige kring. Haar

teressant om ons een UiTPAS aan te schaffen.

Welke voordelen van de UiTPAS zijn voor jou
interessant?

Je neemt nu vooral deel aan culturele activiteiten. Op de UiTPAS staan er ook voor-

dagen zijn sowieso goed gevuld met allerhande bezigheden en zeker met opvang van

Heb je al punten gespaard?

delen voor andere vrijetijdsactiviteiten.

de kleinkinderen die dicht in de buurt wonen

De eerste dag kon ik al puntjes sparen in dien-

Zou je nu ook eens iets anders proberen

en school lopen. Samen met haar man helpt

stencentrum Het Knooppunt. In het kader van

door de UiTPAS?

ze graag waar mogelijk...

de Dag van de Dementie was er de film ‘Still

Ik ben nog nooit gaan zwemmen in Wevel-

Alice’. Een prachtige film trouwens! Daarnaast

gem. Ik ben aan het overwegen om het toch

Hoe heb je de UiTPAS ontdekt?

heb ik ook al puntjes gespaard in de bib in We-

ooit eens te doen.

Ik ben al een tijdje ingeschreven op de nieuws-

velgem en Menen en bij de voorstelling van

brief van ‘Uit in zuidwest’. Ik wist dus dat de

Walter Baele in CC Guldenberg.

UiTPAS kopen
Spring binnen op volgende locaties om je er eentje aan te schaffen:
Bib in het park, Bib Moorsele, Bib Gullegem, CC Guldenberg, Jeugddienst, Sportdienst, LDC Elckerlyc, LDC Het Knooppunt.
Breng je identiteitskaart mee. De UiTPAS is persoonlijk en kost je 3
euro. Meer info: www.wevelgem.be/UiTPAS
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Michaël Van Peel – Van Peel overleeft 2015
zaterdag 16 januari – 20u15 in CC Guldenberg
€ 14 – tickets via de gemeentelijke webshop, cultuurcentrum@wevelgem.be of 056 43 34 95
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Michaël Van Peel - Lacht 2015 uit
Wie van jaaroverzichten en maatschappijkritiek houdt, heeft een vette kluif aan Michaël Van Peel. De Antwerpse komiek speelt op 16 januari zijn conference ‘Van Peel overleeft 2015’ in CC Guldenberg. De humorprogrammator van het cultuurcentrum mocht Van Peel bellen
voor een interview.
Michaël, wanneer en hoe ben jij begonnen

Geert Hoste maakt ook eindejaarconferen-

Jouw voorstellingen hebben een sterk

als stand-upper?

ces, maar heeft een heel andere stijl. Met

maatschappijkritisch karakter. Zowel bin-

In 2005 -kort nadat ik afgestudeerd was-

welke comedians vergelijk je graag jezelf?

nen- als buitenlandse politieke thema’s ko-

volgde ik uit nieuwsgierigheid een workshop

Mezelf vergelijken met andere comedians

men aan bod. Je stelt je ook kritisch op naar

bij Nigel Williams. Eigenlijk was het niet met

doe ik niet graag. Het is ook moeilijk om je-

de huidige regering.

de bedoeling om een carrière als comedian uit

zelf te beoordelen. Er zijn wel enkele collega’s

Ik merk ook van mezelf dat ik opnieuw kri-

te bouwen, maar Nigel zag iets in mij. Hij sti-

in Vlaanderen die ik enorm waardeer: Steven

tisch ben voor het huidige regeringswerk,

muleerde mij om op te treden en vroeg me ook

Mahieu, Jeroen Leenders, Alex Agnew, Nigel

en dat was bij de vorige regering net zo. Dit

mee in zijn voorprogramma.

Williams en Ygor. Op internationaal vlak ben

toont ook aan dat ik zelf noch links, noch

ik een grote fan van Bill Higgs, Louis C.K. en

rechts ben. Ik kan mij eigenlijk vinden in de

Chris Rock.

theorie van het minderheidsdenken van fi-

Herinner je je eerste optreden nog?
Volgens mij herinnert iedereen zich nog de eer-

losofe Tinneke Beeckman, die stelt dat we

ste keer op het podium en ik ben zeker geen

Hoe ben jij als comedian geëvolueerd sinds

constant de norm moeten in vraag stellen in

uitzondering. Mijn debuut was in café De Buster

het begin van jouw carrière?

plaats van mee te gaan in het meerderheids-

in Antwerpen, een café dat veel jazzoptredens

Dat is ook moeilijk om over jezelf te zeggen.

denken waarbij iedereen zich moet aanpas-

organiseerde. Het café bood als één van de eer-

Ik probeer de lat altijd hoger te leggen. Een

sen aan de norm die de meerderheid voorop-

ste ook stand-up comedians podiumkansen.

nieuwe show moet zeker grappiger worden

stelt. Er is een quote die perfect past met hoe

dan de vorige. Ik probeer ook te streven naar

ik daarover denk: “Ik geloof in de mensen,

Had je plankenkoorts of was je blij eindelijk

meer diepgang in mijn voorstellingen, al weet

maar niet in de meerderheid.”

jouw ding te kunnen doen?

ik niet of ik daar in slaag.
Je komt uit een politiek nest. Jouw vader is

Plankenkoorts is een understatement, ik was
gewoon bloednerveus. Maar mijn eerste op-

Je komt uit Antwerpen. Men beweert soms

OCMW-voorzitter voor CD&V in Kalmthout

treden viel heel goed mee. De eerste lach

dat Antwerpse comedians het in West-

en jouw zus is kamerlid voor N-VA. Kunnen

geeft je vleugels en bezorgt jou energie voor

Vlaanderen niet altijd makkelijk hebben.

zij jouw werk waarderen?

de rest van het optreden. Het is pas bij een

Merk jij dat zelf ook of vind je dat onzin?

Ze zijn fan van mij, maar ze zijn ook kritisch.

tweede optreden dat het heel wat moeilijker

Ja en nee, maar het is toch vooral onzin. Er

Net als ik ook fan van hen ben, maar kritisch

wordt. Je blijft op zoek gaan naar dat gevoel

zijn twee regels waar je moet van uitgaan in

blijf voor hun werk. Onze familieband is ge-

van die eerste keer, maar dat komt nooit meer

de comedy. De eerste is: het is nooit de fout

lukkig sterk genoeg om met politieke me-

terug. Vanaf dan is het echt opbouwen met

van het publiek.

ningsverschillen te kunnen omgaan.

moet door die fase en het is de enige manier

En de tweede?

Heb je zelf politieke ambities?

om jouw carrière verder uit te bouwen.

Zelfs als het de fout is van het publiek, is het

Zelf heb ik er geen, want ik zie net iets te veel

toch niet de fout van het publiek (lacht). Ik wil

theater als ik naar politieke debatten kijk.

heel veel vallen en opstaan. Elke stand-upper

Je maakt al enkele jaren een jaaroverzicht.

maar zeggen: als je echt goed bezig bent, zal

Waarom breng je jouw comedy op die manier?

het publiek sowieso lachen.

Waarom moeten de mensen op 16 januari
zeker naar CC Guldenberg afzakken?

Fokke van der Meulen, uitbater van het comedycafé The Joker, is Nederlander en in Ne-

Hoe is jouw relatie met West-Vlaanderen?

Het is de ideale manier om twee leuke dingen

derland maakt bijna iedereen conferences. Hij

Ook ik had het in het begin lastiger in West-

in het leven te combineren: lachen met een

merkte op dat mijn comedymateriaal heel veel

Vlaanderen, maar nu heb ik met het West-

Antwerpenaar én een West-Vlaams streek-

met de actualiteit te maken heeft en dus ei-

Vlaams publiek een plagerige relatie uitge-

biertje drinken.

genlijk perfect past in een eindejaarconferen-

bouwd, en die werkt. Je kan het dus positief

ce. Ik maak het mezelf op die manier wel niet

bekijken: het is misschien iets harder werken

gemakkelijk, want de meeste comedians ma-

in West-Vlaanderen, maar als het dan begint

ken maar om de twee of drie jaar een nieuwe

te lukken, dan ben je nog zo tevreden.

voorstelling. Ik moet dus elk jaar iets nieuws
uit mijn hoed toveren.
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De bib dicht de bres
De jaarlijkse Gedichtendag is hét poëziefeest van Nederland en Vlaanderen. Ieder jaar op de laatste donderdag van januari staat poëzie een
dag lang in het zonnetje. Ook de Bib in het park zorgt die dag voor een poëtische invulling van je avond. Tijdens de voorstelling ‘De Bres dicht’
kan je genieten van mooie woorden en hemelse muziek.
Poëzie en muziek zijn de twee elementen

Het project ‘De Bres Dicht’ is een zoektocht

Iris Thissen studeerde cello aan het Antwerpse

waarmee klassieke celliste Iris Thissen en sin-

naar muziek in de poëzie. Het is een won-

Conservatorium en speelt onder meer bij het

ger-songwriter Teun De Voeght tijdens deze

derlijke wandeling over de vage grens tussen

duo Wy Zyn Zy en het Scarabee Ensemble.

voorstelling aan de slag gaan. Samen schreven

woord en klank.
Praktisch

ze muziek rond tal van gedichten van bekende
en minder bekende dichters. Met uiteenlo-

Teun De Voeght is als singer-songwriter be-

• De bres dicht

pende poëzie van Sylvia Plath, Randall Jarrell

kend van zijn solo-project S.A. Barstow, speelt

• Een avond vol poëzie en muziek

en Paul van Ostaijen, tot Pablo Neruda, Jac-

bij Jack in the Box en trok als producer met tal

• Donderdag 28 januari om 19u30

ques Prévert en Tomas Tranströmer, en nog

van andere bands de studio in.

• Activiteitenzaal Bib in het park (Vanacke-

vele anderen; in het Engels, het Frans, het Nederlands en het Spaans.

restraat 20)
• Iedereen welkom, gratis inkom

Er een aparte folder komt
met sportkampen in de
krokus- en de paasvakantie
voor kinderen uit het middelbaar onderwijs. Haal een
exemplaar in de sportdienst
of in de sportzalen of kijk op
de website of Facebook.

Wensballonnen altijd
verboden zijn?
Meer info over vuurwerk en
wensballonnen: www.wevelgem.be/vuurwerk
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25 jaar geleden de eerste
infokrant verscheen?

Digidokter
Op zaterdag 23 januari is de Digidokter voor het eerst te gast in de
Bib in het park. Hij laat je kennismaken met de kansen en bedreigingen van Windows 10.
In de zomer van 2015 werd het nieuwe stuurprogramma vrijgegeven. Windows 10 moest computergebruikers zo snel mogelijk de vorige Windowsversie doen vergeten. Deze versie werd zowel door deskundigen als door
gewone gebruikers als een mislukking omschreven.
Windows 10 zou voor allen een grote stap voorwaarts moeten zijn.
Het programma brengt niet alleen de startknop en het bijhorende
startmenu terug, maar er zijn ook tal van nieuwigheden (o.m. Spartan browser, Continuum, Notificaties en Cortana). Tijdens deze demo
presenteert Gene Vangampelaere, technologisch adviseur bij Howest,
alle nieuwigheden van Windows 10. Na de lezing (10u00-11u00) kan je
vrijuit vragen stellen.
Praktisch
• Digidokter: Windows 10

• Inschrijven vooraf is noodza-

• Zaterdag 23 januari

kelijk (in de bibliotheek of via

• Van 10u00 tot 12u00

bibliotheek@wevelgem.be)

• Deelnameprijs: 3 euro

Zwijg mij van de oevers van de IJzer!
Onder de titel 'Zwijg mij van de oevers van de IJzer!' bundelden auteur Patrick Cornillie en kunstenaar Maarten Wydooghe de krachten. De
artistieke kruisbestuiving resulteerde in een originele tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog, waarin olieverfschilderijen en oorlogsgedichten een harmonieus geheel vormen.
De expo toont een vijftiental oorlogsportret-

ander gedicht, 'Vladslo, Deutscher Soldaten-

Praktisch

ten van zowel anonieme soldaten als bekende

friedhof', werd genomineerd voor de Melopee

• Zwijg mij van de oevers van de IJzer

personen, zoals Edith Cavell en koningin Elisa-

Poëzieprijs voor het meest beklijvende, oor-

• Tentoonstelling met gedichten van Patrick

beth. Op basis van die doeken schreef Patrick

spronkelijke gedicht dat het voorbije jaar in

Cornillie gedichten. Omgekeerd liet Maarten

een Vlaams literair tijdschrift is verschenen.

Wydooghe zich ook door de poëzie inspireren

Cornillie en schilderwerk van Maarten
Wydooghe
• Bib in het park

om een aantal portretten te schilderen.

Bij ‘Zwijg mij van de oevers van de IJzer!’ hoort

• Van 16 januari tot 13 februari

Intussen werd één van de gedichten uit deze

ook een boekje, met 14 gedichten en schilde-

• Vrije toegang tijdens de openingsuren van

cyclus, 'Stuivekenskerke, bocht van Tervate',

rijen, 36 bladzijden, in beperkte oplage, ge-

bekroond met een poëzieprijs in Lanaken. Een

nummerd en gesigneerd.

de bibliotheek
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2016 feestjaar in Gullegem
Het feestjaar is officieel gestart! Gullegem is 950 jaar in 2016. In het feestjaar zetten we elke maand de activiteiten in Gullegem in de kijker.
Gullegems ontmoetingsfeest
Ook in 2016 zetten we het jaar feestelijk in met het Gullegems ontmoetingsfeest en nieuwjaarsbal op
zaterdag 9 januari.
Voor het ontmoetingsfeest is er om 17u30 de lottrekking van de eindejaarsactie. Om 18u00 start het Gullegems ontmoetingsfeest met muziek van het trommelkorps van Sint-Cecilia, gevolgd door een optreden van de Domino’s. In
samenwerking met 25 verenigingen kan iedereen genieten van een hapje en een drankje op het plein. Om 19u30 start
het nieuwjaarsbal van Kunst Veredelt in OC de Cerf, ze sluiten de avond feestelijk af samen met De Domino’s.
Verrassingsact

Carnaval

Begin januari voorziet de Gul-

Eind januari starten de jaarlijkse carnavalsactiviteiten. Speciaal voor

leboom in samenwerking met

Gullegem 950 wordt een Miss 950 jaar Gullegem-verkiezing georga-

Topform een verrassingsact in

niseerd. Meer info vind je op www.carnavalgullegem.be

het centrum van Gullegem.
Vr. 29 januari: 20u00 openingsreceptie
Hou vooral je ogen en oren open,

Za. 30 januari: 14u00 kindercarnaval | 20u00 45e prinsverkiezing

de datum en locatie is nog geheim.

Wo. 3 februari: 14u00 seniorenshow
Vr. 5 februari: 13u45 Kindercarnavalsoptocht |20u00 Boemelnacht
Za. 6 februari: 14u00 kidsfuif | 20u00 Miss 950 jaar Gullegem
Zo. 7 februari: 14u00 43e carnavalstoet | 17u00 Happening
Za. 13 februari: 20u00 revue
Wil je ook een activiteit organiseren in het kader van Gullegem 950?
Zoek je een lijst met alle activiteiten in Gullegem?
Surf naar www.wevelgem.be/g950.
Like onze pagina op facebook.
www.facebook.com/gullegem950
Vragen?
g950@wevelgem.be of 056 43 39 13
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Activiteiten


Kalender

VRIJE TIJD

www.wevelgem.be/uitinwevelgem · januari - mei

Jouw activiteit in de infokrant? Vul hem in via het aanvraagformulier op www.wevelgem.be/infokrant. Of via ww.uitdatabank.be in Vlaanderen.
Koop je tickets met ons webshopicoon op de vernieuwde website!
Ga naar wevelgem.be en klik rechts op het icoon van de webshop.

JANUARI
ZO. 2 JANUARI

MUZIEK | NIEUWJAARSCONCERT
Als inzet van het feestjaar "50 jaar Burleske"
presenteert de organisatie een fascinerend
programma met de mooiste film- en operettemuziek, swingende dixieland en aangename
hedendaagse composities. Zangwonder Andrei
Lugovski komt in de spotlight met intieme en uitbundige songs.
19u00 | CC Guldenberg | € 10 | Ticketreservatie
056 41 30 37 of jose.deryckere@telenet.be
11 JANUARI TOT 21 MAART, TELKENS OP MAANDAG

SPORT | ZUMBA
Zumba betekent letterlijk plezier maken. Voor
jong en nog altijd jonge dames, maar ook heren
(!). Je wordt fitter op een aangename manier.
19u45 – 20u45 | € 20 | OC De Stekke, Moorsele
Inschrijven bij MO2-Zuurstof voor Moorsele
op MO2@ocmwwevelgem.be of 0470 93 67 67
VR. 15 JANUARI

ONTMOETING | NIEUWJAARSONTBIJT
We toasten op het nieuwe jaar met een glaasje cava
en een lekker en gezond nieuwjaarsontbijt.
08u30 | € 8 | LDC Elckerlyc, Wevelgem | inschrijven kan tot 8 januari in LDC Elckerlyc
16-17, 22-23 JANUARI

THEATER | VONKRUT VERGOA NIE
Fiene, Fons en Frieda “Van Ryckeghem” azen op
de erfenis van hun ‘geliefde’ tante Yvonna. Maar
spijtig genoeg vergaat onkruid niet.
Auteur: Louis Boonen, Regie: Marc Claerbout
€ 8 | OC de Cerf Gullegem | www.tneerdak.be

tusprijs ontving, wordt Julien Libeer geprezen als
één van de meest markante muzikale persoonlijkheden van de jonge generatie.
11u00 | € 12 I CC Guldenberg I info en tickets:
CC Wevelgem 056 43 34 95, cultuurcentrum@
wevelgem.be
DO. 21 JANUARI

QUIZ | QUIZ ER OP LOS
Wie weet er nog wat er allemaal in het voorbije
jaar, 2015, gebeurde?
15u00 | gratis | LDC Elckerlyc, Wevelgem
inschrijven kan tot 18 januari in LDC Elckerlyc.
VR. 22 JANUARI

SPORT | SPORTRECEPTIE
De huldiging van de sportlaureaten voor het
sportseizoen 2014-2015. Iedereen is welkom. Het
gemeentebestuur biedt je achteraf graag een
glaasje aan.
19u30 | gratis | CC Guldenberg Wevelgem
ZA. 23 JANUARI

FEEST | CARNAVALFEESTEN MOORSELE
14u00 | kindercarnaval met kinderanimatie door
Clown Piko met verkiezing kinderprins en –prinses.
20u00 | groepsverkiezing met optredens van
NILS (Klapsalon) en de Domino’s.
gratis | Sporthal Moorsele
ZA. 23 JANUARI

MUZIEK I RAYMOND VAN HET GROENEWOUD - KRETEN EN GEFLUISTER

ZO. 17 JANUARI

MUZIEK I JULIEN LIBEER - APERO CLASSICO

Een uitmuntend pianist met Wevelgemse roots
op de planken. Sinds hij de prestigieuze Juven-

Van het Groenewoud trekt er alleen op uit. Zijn
stem en een piano zijn de attributen van dienst.
Met Raymond kan het alle kanten op: van feestelijke ambiance tot diepe ontroering.
20u15 I € 18 I CC Guldenberg I info en tickets:
CC Wevelgem 056 43 34 95, cultuurcentrum@
wevelgem.be

Op deze act krijg je
UiTPAS punten.

DO. 28 JANUARI

POËZIE | DE BRES DICHT: POËZIE EN WOORD
N.A.V. GEDICHTENDAG
‘De bres dicht’ is een zoektocht naar muziek in de
poëzie. Celliste Iris Thissen en singer-songwriter
Teun De Voeght schreven muziek rond gedichten
van o.a. Sylvia Plath, Paul Van Ostaijen, Pablo Neruda en Jacques Prévert.
19u30 | gratis | Bib in het park | bibliotheek@
wevelgem.be
ZA. 30 JANUARI

WANDELEN | 5DE EIERKOEKENTOCHT
Start aan de Porseleinhallen voor een mooie winterwandeling in en rond Wevelgem. Iedereen is
van harte welkom. Gratis eierkoek voor iedere
deelnemer. Afstanden 6-12-18-24 en 30 km.
Ter plaatse inschrijven: 7u30 tot 15u00 Leden
wandelsport Vlaanderen: € 1,10, niet leden € 1,50
ZO. 31 JANUARI

THEATER | OORLOG EN VREDE
Leerlingen en leerkrachten van het Sint-Pauluscollege Wevelgem brengen een voorstelling rond
het thema 'Oorlog en Vrede'.
15u00 | € 8/€ 5 | CC Guldenberg | Kaarten te
koop: secretariaat van de school | www.spwe.be
FEBRUARI
VR. 5 FEBRUARI

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

THEATER I MARTHA!TENTATIEF - DE SNOEK
VAN SJESTOV
Een verhaal over hoe je een vriend kan kwijtraken
en die vervolgens toch nog terugvinden. Een verhaal dat zich bedient van grote woorden als haat
en vergeving. Een verhaal over doodgaan ook.
Verteltheater in zijn puurste vorm.
20u15 I € 14 I CC Guldenberg I info en tickets:
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CC Wevelgem 056 43 34 95, cultuurcentrum@
wevelgem.be

leerd over verdriet en wanhoop.
12u00 - 13u15 | € 5 (soep inbegrepen) | Bib in
het park | bibliotheek@wevelgem.be

8 – 12 FEBRUARI

JEUGD | SPEELPLEIN HAASJE-OVER
Speelpleinwerking voor kinderen van 2,5-12 jaar.
Porseleinhallen Wevelgem | www.haasjeover.be
ZA. 13 FEBRUARI

CIRCUS I OKIDOK - LES CHEVALIERS
Deze voorstelling prikkelt de verbeelding van jong
en oud. Clowns voeren je mee naar het fascinerende tijdperk van de Middeleeuwen: de wereld van
ridders, legendes en de meest wonderbaarlijke creaturen. Geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar.
20u15 I € 14 I CC Guldenberg I info en tickets:
CC Wevelgem 056 43 34 95, cultuurcentrum@
wevelgem.be

DI. 23 FEBRUARI

ONTMOETING | PRAATCAFE DEMENTIE
Het praatcafé dementie is speciaal voor familie en
mantelzorgers van mensen met dementie. Deze
keer komt Dr. Bourgeois spreken over wat dementie juist is.
19u30 | gratis | LDC Elckerlyc, Wevelgem
vooraf inschrijven via LDC Elckerlyc
ZA. 27 FEBRUARI

THEATER I TONEELHUIS - DESPERADOS

Twee karakters gaan met elkaar samenwonen.
Waar komt haar kamerplant, waar zetten ze
de kast en waar komt zijn kleding? Een voorstelling van twee jonge circusartiesten die
met straffe acrobatische capriolen je weten
te verwonderen en ontroeren. Voor families en
kinderen vanaf 6 jaar.
14u30 I € 8 (€ 2 op spaarkaart gezinsbond)
CC Guldenberg I info en tickets: CC Wevelgem
056 43 34 95, cultuurcentrum@wevelgem.be
MAART
WO. 9 MAART

FILM I LE GENDARME DE SAINT-TROPEZ

WO. 17 FEBRUARI

LEESCLUB | HET DINER (HERMAN KOCH)
De succesvolle roman ‘Het diner’ gaat over vier
ouders wier loyaliteit jegens hun kinderen op de
proef wordt gesteld wanneer blijkt dat die een
misdaad op hun geweten hebben.
19u30 | gratis | Bib in het park | bibliotheek@
wevelgem.be
WO. 17 FEBRUARI

MUZIEK I KIKI SCHIPPERS
BARTIEST CULTUURCAFÉ
Kiki Schippers is een prijs- en podiumbeest. Gewapend met sterke liedjes over liefde, dorst en
dood gaat ze op zoek naar blinde vlekken en
ongeziene gasten. Hartstochtelijk en kwetsbaar
vertelt ze over camera’s bij de grens en het betrappen van een geliefde om uit te komen bij de
grenzen van de vrijheid.
20u15 I € 14 I OC De Stekke I info en tickets:
CC Wevelgem 056 43 34 95, cultuurcentrum@
wevelgem.be

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

Tot grote vreugde van zijn dochter wordt agent
Ludovic Cruchot (Louis de Funès) benoemd tot
hoofd van de politie in Saint-Tropez. Terwijl haar
vader kennismaakt met zijn nieuwe collega's en de
jacht opent op nudisten, probeert Nicole een jongeman te imponeren door zich voor te doen als de
dochter van een miljonair. Dit onschuldige leugentje
brengt een hele reeks avonturen op gang.
14u30 I € 6 I CC Guldenberg I info en tickets:
CC Wevelgem 056 43 34 95, cultuurcentrum@
wevelgem.be
MA. 21 MAART

THEATERLEZING | BART VAN LOO: NAPOLEON

ZO. 28 FEBRUARI

CIRCUS I CIRCUS KATOEN - EX AEQUO

DO. 18 FEBRUARI

BOTERHAMMEN IN DE BIB | IK BEN BANG
DAT IK SLECHT NIEUWS HEB (CARLA COBBAUT)
Carla Cobbaut is consulent bij de dienst slachtofferbejegening. Het is haar taak om slecht nieuws
te melden aan de familie. Elke keer weer: aanbellen, in iemands bange ogen kijken en de vreselijke
tijding brengen. Tijdens deze lezing deelt ze met
het publiek wat ze de afgelopen 20 jaar heeft ge12

Na de succesvolle tournee over het Franse chanson gaat meesterverteller Bart Van Loo op pad met

een bevlogen en poëtische lezing bij zijn boek over
Napoleon. Gitarist en songwriter Geert Hellings liet
zich inspireren door het boek en zorgt voor een
verrassende soundtrack bij Barts causerie.
20u15 | € 10 | Bib in het park | bibliotheek@wevelgem.be
DO. 24 MAART

SPORT | SPORTELEN BOWLING KENTUCKY
Na wat uitleg over de spelregels en de groepsindeling, kan je een spelletje spelen.
Inschrijven: sportdienst Wevelgem 056 43 35 60
ZA. 26 MAART

SPORT | G-TAFELTENNIS - TAFELTENNISTORNOOI Uitleg (voor mensen met een mentale
beperking vanaf 12 jaar) voor wie zin heeft in een
wedstrijdje tafeltennis.
Inschrijven: sportdienst Wevelgem 056 43 35 60
ZO. 27 MAART

SPORT | GENT-WEVELGEM
Jaarlijkse voorjaarsklassieker met de meet in centrum Wevelgem. gratis
APRIL
VR. 1 APRIL

FILM I PATHS OF GLORY
De Betere film toont al 50 jaar topfilms. Om dat te
vieren haalt het cultuurcentrum drie filmpareltjes
van onder het stof. We starten het gouden jubileum met de anti-oorlogsfilm Paths of Glory uit
1957. De film werd geregisseerd door de legendarische Stanley Kubrick met Kirk Douglas als Colonel Dax in de hoofdrol.
20u30 I € 3 (abonnees De Betere Film: gratis)
CC Guldenberg I info en tickets: CC Wevelgem
056 43 34 95, cultuurcentrum@wevelgem.be

In een wervelende comedy-show leert Joost Van
Hyfte de moderne man alles wat hij moet weten
om zich een weg tussen de vrouw haar lakens te
koken en haar te laten zitten met de afwas. Dit is
meer dan een voorstelling waar je je een maagbreuk mee zal lachen. Het is een levensles en een
workshop.
20u15 I € 14 I CC Guldenberg I info en tickets:
CC Wevelgem 056 43 34 95, cultuurcentrum@
wevelgem.be
4 – 8 APRIL

JEUGD | SPEELPLEIN HAASJE-OVER
Speelpleinwerking voor kinderen van 2,5-12 jaar.
Porseleinhallen Wevelgem | www.haasjeover.be
WO. 6 APRIL

LEESCLUB | HET HOUT
De elfde roman van Jeroen Brouwers speelt zich af
in een door kloosterlingen geleid jongenspensionaat in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Broeder
Bonaventura is getuige van seksueel misbruik, sadisme en vernedering en doet wat iedereen doet:
zwijgen. Maakt dit hem medeplichtig?
19u30 | gratis | Bib in het park | bibliotheek@
wevelgem.be
VR. 8 APRIL

MUZIEK I ERIKSSON DELCROIX - SONGS
COLLECTED

SPORT | JOGGEN VOOR BEGINNERS APRILJUNI
Joggen voor beginners: actief op zoek naar een
gezonde levensstijl en nood aan verantwoorde en
professionele begeleiding? Dan is er goed nieuws
voor jou. Wij helpen je om jouw sportief einddoel
te behalen. Met ‘joggen voor beginners’ kan iedereen op een gezonde en verantwoorde manier
beginnen sporten.
Inschrijven: sportdienst Wevelgem 056 43 35 60
WO. 13 APRIL

JEUGD | BUITENSPEELDAG
Kom mee genieten van de eerste zonnestralen
en tal van leuke buitenspelletjes en attracties.
Ouders kunnen ondertussen even uitblazen
op het buitenspeelterras.
13u00 | gratis | Moorsele
DO. 14 APRIL

BOTERHAMMEN IN DE BIB | BELPOP: DE
BELGISCHE MUZIEK IS UNIEK (JAN DELVAUX)
Jacques Brel, Ferre Grignard, Arno, Deus, Stromae…
Het zijn maar enkele van de vele Belgische muzieksensaties met internationale allure. Voor een klein
landje zijn we goed vertegenwoordigd op de internationale muziekscène. Jan Delvaux (Radio 1 en
Canvas) vertelt over de muzieknoten in onze grond
en het muziektalent in ons bloed.
12u00 - 13u15 | € 5 (soep inbegrepen) | Bib in
het park | bibliotheek@wevelgem.be
16-17 EN 23-24 APRIL

ZA. 2 APRIL

HUMOR I JOOST VAN HYFTE - GASTROSEKSUEEL

START DI. 12 APRIL

Nathalie Delcroix en Bjorn Eriksson zijn het mooiste en bekendste countrykoppel van Vlaanderen.
Hun repertoire is een mooie eerlijke samensmelting van hun muzikale werelden, country en folk.
Hun debuutplaat ‘For Ever’ wordt unaniem gesmaakt.
20u15 I € 16 I CC Guldenberg I info en tickets:
CC Wevelgem 056 43 34 95, cultuurcentrum@
wevelgem.be

EXPO | GÈSMAN EN CARLOS CALUWIER
Gèsman is schilder, tekenaar en muzikant. Zijn
kunstwerken zijn realistisch, met een scherp
kantje street-art. Carlos Caluwier schildert,
maakt ruimtelijk werk in polyester, gips en beton.
Ook keramiek is één van zijn favoriete bezigheden. Openingsreceptie op vrijdag 15 april.
10u00-12u00 en 15u00-18u00 | gratis | Goet te
Wynckele, Peperstraat, Gullegem | info: www.
ccwevelgem.be
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DI. 19 APRIL

SPORT | SPORTELEN – CURVE BOWLS
Curve bowls is een engelse sport. Bedoeling is om
met de werpbol zo dicht mogelijk bij een raakbolletje te rollen. Omdat het zwaartepunt van de
werpbol niet in het midden lig, maat de bol een
curve. Het is een rustige sport die vooral concentratie vergt.
Inschrijven: sportdienst Wevelgem 056 43 35 60
20, 26 EN 27 APRIL

INFO | ORGAANDONATIE

ZO. 1 MEI

BLOEMENMARKT
Op de speelplaats van het St Pauluscollege (Deken Jonckherestraat, Wevelgem) gaat ook dit jaar
de bloemenmarkt door. Naast de bloemenmarkt
gaat in de Porseleinhallen een tuin-en hobbysalon door.
8u00 tot 18u00 | gratis
contact: bart.seynhaeve@wevelgem.be

20-22 MEI

FESTIVAL | KOKOPELLI FESTIVAL 2016

WO. 4 MEI

MUZIEK I NTGENT - WE SHALL OVERCOME
Van 20 tot 22 mei vindt de 10de editie van het
Kokopelli Festival plaats in Gullegem! Dit bruisende festival biedt voor elk wat wils: steengoede
optredens, leuke animatie en een super gezellige
sfeer. Hou onze website in de gaten voor verdere
informatie en programma.
€ 35 | Goet te Wynckele, Peperstraat, Gullegem | www.kokopelli.be

De infosessie is bedoeld om je kritisch te laten
nadenken over orgaandonatie. Meer openheid en
gesprekken moeten leiden tot meer kandidaatdonors en zo de wachtlijsten voor organen te verkleinen. De kans dat je ooit een orgaan nodig hebt
is vier keer groter dan dat je ooit zelf een orgaan
kan doneren.
wo. 20 april om 14u30 OC De Stekke, Moorsele
di. 26 april om 19u30 in LDC Elckerlyc, Wevelgem
wo. 27 april om 14u30 in LDC Het Knooppunt,
Gullegem | gratis
30 APRIL – 15 MEI

EXPO | WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN
We stellen lokaal talent tentoon tijdens de
Week van de Amateurkunsten. Het thema van
deze editie is: match. Over kunstenaarscollectieven, samenwerking, uitdagingen, blind
dates, ... Over hokjes en grenzen en hoe die
te doorbreken. Over meedoen, gewoon voor
de sport... of net niet? Over selectie, battles,
wedstrijden, competitie en confrontatie. Openingsreceptie op vrijdag 29 april.
Gratis | OC de Cerf Gullegem | info: www.ccwevelgem.be
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Wim Opbrouck keert met dit theatraal concert terug naar de jaren waarin mensen massaal de straat
optrokken en hun stem lieten horen. De setlist bevat protestsongs, verzetsliederen en muzikale vredesvisioenen. Van Jacques Brel tot Leonard Cohen,
van Kurt Weill tot PJ Harvey.
20u15 I € 22 I CC Guldenberg I info en tickets:
CC Wevelgem 056 43 34 95, cultuurcentrum@
wevelgem.be

ZO. 22 MEI

THEATER I THEATERMAKERIJ HET EENZAME WESTEN - HET EENZAME WESTEN

DO. 19 MEI

BOTERHAMMEN IN DE BIB | HET WESTVLAAMS BESTAAT!
Bestaat het West-Vlaams dialect? Welke zijn de
nuances per streek? Hoe schrijf je dialect? Johan
Vergote schreef drie boeken over de streektalen in
West-Vlaanderen. Aan de hand van vele voorbeelden, rariteiten, uitdrukkingen en moppen onderhoudt hij het publiek op een geestige wijze over de
curiositeiten van onze echte moedertaal
12u00 - 13u15 | € 5 (soep inbegrepen) | Bib in
het park | bibliotheek@wevelgem.be

In het eenzame Westen ligt een dorp. Daar wonen
twee broers samen in hun ouderlijke huis: Claude
en Valère. Ze gunnen elkaar niets. Valère eigent
zich het hele huis toe en Claude probeert daar op
alle mogelijke manieren onderuit te komen. Dat is
zo sinds de één per toeval hun vader afknalde. Per
toeval? Een satire over gemiste kansen, onvervulde verlangens en elkaar het bloed vanonder de
nagels halen.
20u15 I € 16 I CC Guldenberg I info en tickets:
CC Wevelgem 056 43 34 95, cultuurcentrum@
wevelgem.be

Kalender


vormingen

www.wevelgem.be/uitinwevelgem · januari - mei

Jouw activiteit in de infokrant? Vul hem in via het aanvraagformulier op www.wevelgem.be/infokrant. Of via ww.uitdatabank.be in Vlaanderen.
Koop je tickets met ons webshopicoon op de vernieuwde website!
Ga naar wevelgem.be en klik rechts op het icoon van de webshop.

COMPUTERCURSUSSEN

VR. 29 JANUARI (10 SESSIES)

IPAD
9u00 – 12u00 | € 80 | LDC Het Knooppunt,
Gullegem
MA. 1 FEBRUARI OF DI. 2 FEBRUARI (10 SESSIES)

ANDROID: TABLETS EN SMARTPHONES
9u00 - 12u00 | € 80 | LDC Het Knooppunt,
Gullegem
MA. 1 FEBRUARI (5 SESSIES)

FACEBOOK EN TWITTER
09u00 - 12u00 | € 40 | LDC Elckerlyc Wevelgem
DI. 2 FEBRUARI (15 SESSIES)

PC INITIATIE DEEL 1
13u30 - 16u30 | € 105 | LDC Elckerlyc Wevelgem
WO. 3 FEBRUARI OF DO. 4 FEBRUARI (15 SESSIES)

E-COMMERCE, CLOUD EN SKYPE
9u00 – 12u00 | € 105 | LDC Elckerlyc Wevelgem
MA. 14 MAART (10 SESSIES)

WERKEN MET WINDOWS 10
9u00 - 12u00 | € 80 | LDC Elckerlyc Wevelgem
INSCHIJVEN COMPUTERCURSUSSEN:
Inschrijven: via CC Wevelgem, Acaciastraat 1,
8560 Wevelgem - 056 43 34 95 - cultuurcentrum@wevelgem.be

VORMINGEN VARIA

WO. 13 JANUARI – 27 APRIL

CURSUS | TECHNIEKACADEMIE WEVELGEM
Voor leerlingen van het 5de of 6de leerjaar: 12
workshops op woensdag van 13u30 tot 15u30
of 16u00 tot 18u00 in Wevelgem of Gullegem.
€ 70, materiaal en verzekering inbegrepen
techniekacademie-wevelgem.be/inschrijven

ZA. 27 FEBRUARI

ONLINE NIEUWS
ZA. 26 MAART

FOTO’S EN DOCUMENTEN BEWAREN IN DE
CLOUD

KOKEN | GEZOND EN BUDGETVRIENDELIJK
14u00 – 16u00 | € 5 | LDC Het Knooppunt,
Gullegem | Inschrijven: via Het Knooppunt
DO. 21 JANUARI

LEZING | OUDER WORDEN, ZO LANG MOGELIJK THUIS BLIJVEN WONEN
14u00 – 16u00 | gratis | LDC Het Knooppunt,
Gullegem | Inschrijven: via Het Knooppunt
25 JANUARI – 13 JUNI, ELKE MAANDAGNAMIDDAG

CURSUS | SPAANS VOOR OP REIS
13u00 - 16u00 | € 115 | LDC Het Knooppunt,
Gullegem | Inschrijven: www.cvo3hofsteden.org
MA. 15 FEBRUARI

MULTIMEDIA | TABLET, PC OF EEN LAPTOP?
19u30 - 21u30 | € 8 | Buurthuis Wallaysplein
Inschrijven: via CC Wevelgem - 056 43 34 95
cultuurcentrum@wevelgem.be
WORKSHOP | MINDFULNESS KENNISMAKING
19u30 - 22u00 | € 60 | OC de Cerf, Gullegem Inschrijven: via CC Wevelgem - 056 43
34 95 - cultuurcentrum@wevelgem.be
25 FEBRUARI – 2 JUNI, ELKE DONDERDAGNAMIDDAG

STREAMING-PRODUCTEN EN –DIENSTEN

WORKSHOP | KRUIDENKENNIS
13u00 – 16u00 | € 130 | LDC Het Knooppunt,
Gullegem | Inschrijven: www.cvo3hofsteden.org

ZA. 28 MEI

DO. 17 MAART

ZA. 23 APRIL

SMARTWATCHES EN ANDERE DRAAGBARE
TECHNOLOGIE

INFO EN INSCHRIJVEN DIGIDOKTER:
10u00 - 12u00 | € 3 | Bib in het park | bibliotheek@wevelgem.be

WO. 23 MAART

WORKSHOP | SJAALTJES KNOPEN
Breng mee: een vierkante en rechthoekige
sjaal en een (staand) spiegeltje.
19u00 - 21u00 | € 8 | OC De Cerf, Gullegem
Inschrijven: via CC Wevelgem - 056 43 34 95
cultuurcentrum@wevelgem.be
WO. 30 MAART

DI. 19 JANUARI

DO. 18 EN 25 FEBRUARI EN 3 EN 10 MAART

COMPUTERCURSUSSEN DIGIDOKTER

Op deze act krijg je
UiTPAS punten.

BEZOEK | DIERSENASIEL DE GRENSSTREEK
Je verkent de dagelijkse werking. Hoe worden
de dieren bijvoorbeeld onderhouden?
14u00 – 16u00 | gratis | Dierenasiel De Grensstreek | Inschrijven: via CC Wevelgem - 056 43
34 95 - cultuurcentrum@wevelgem.be

KOKEN | SPECIALITEITEN UIT SICILIË
De kookworkshop bevat een volledig menu.
19u00 - 22u30 |€ 39 (incl. ingrediënten en drank) | Porseleinhallen Wevelgem
Inschrijven: via CC Wevelgem - 056 43 34 95
cultuurcentrum@wevelgem.be
WO. 20 APRIL

WORKSHOP | MEUBELEN VAN PALETTEN
Je gaat naar huis met een zelfgemaakte toog en
een bijpassend wijnrekje naar huis.
19u00 - 22u00 | € 58 | Porseleinhallen Wevelgem | Inschrijven: via CC Wevelgem - 056 43
34 95 - cultuurcentrum@wevelgem.be
WO. 4 MEI

WORKSHOP | MEUBELEN VAN PALETTEN
Je gaat naar huis met twee zeteltjes en een tafel.
19u00 - 22u00 | € 58 | Porseleinhallen Wevelgem | Inschrijven: via CC Wevelgem
056 43 34 95 - cultuurcentrum@wevelgem.be
DI. 24 MEI

WORKSHOP | NATUURLIJKE HUIDVERZORGING
14u00 - 16u30 | € 12 + € 5 ingrediënten Buurthuis Wallaysplein | Inschrijven: via CC
Wevelgem - 056 43 34 95 - cultuurcentrum@
wevelgem.be
DI. 24 MEI

KOKEN | SUPERSALADES
Je kunt er oneindig mee variëren: vegetarisch,
vis of vlees. De kookworkshop bevat een volledig menu.
19u00 - 22u30 | € 39 (incl.
ingrediënten en drank) | Porseleinhallen Wevelgem | Inschrijven: via CC Wevelgem - 056
43 34 95 - cultuurcentrum@wevelgem.be
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Zwemlessen Januari - maart 2016
Zwemlessen voor kinderen vanaf °2010
Watergewenning
Kinderen maken op een speelse manier kennis met het zwembad en het water. Er worden belangrijke vaardigheden aangeleerd die noodzakelijk
zijn om te kunnen starten in de lessenreeks zweminitiatie I. Kinderen die voor alle vaardigheden slagen, behalen de brevetten van watergewenning
“EENDJE” – “ZEEPAARDJE” – “PINGUIN” – “ZEEHOND”.
Vaardigheden: waterbellen blazen, kopje onder gaan, kijken onder water, alleen in het water springen, met een plankje op de buik en rug drijven,
voorwerpen uit het water halen, als een pijl drijven zonder materiaal, als een ster op de rug liggen, zich veilig voelen in het water,…
Nr.

Dag

Uur

Start

niet op

Einde

4501

ma

17u30-18u20

04/01

08/02

14/03

4502

di

17u30-18u20

05/01

09/02

15/03

4503

vr

18u10-19u00

08/01

12/02

18/03

4504

za

9u10-10u00

09/01

13/02

19/03

Initiatie I – initiatie II - vervolmaking
Naast watergewenning worden opnieuw zwemlessen initiatie I, initiatie II en vervolmaking aangeboden. Kinderen die zwemlessen volgden in de
reeksen september – december krijgen voorrang bij inschrijven. Indien er bij deze reeksen nog plaatsen vrij zijn, kan er nog aangesloten worden.
Voor verdere informatie over deze zwemlessen kan je terecht op de sportdienst.
Inschrijvingen en inlichtingen

Info zwemlessen

Kinderen die al zwemlessen volgen in het Wevelgemse zwembad krij-

Handig om weten

gen de kans vooraf in te schrijven.

• Wanneer de lesgevers vaststellen dat bepaalde kinderen ingeschre-

Nieuwkomertjes vanaf maandag 28 december om 9u00:

ven in de initiatie I, II of vervolmaking niet aan de voorwaarden vol-

• via 056 43 35 60

doen en dus in de verkeerde lessenreeks ingeschreven zijn, worden

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

ze doorverwezen naar de lessenreeks die het meest overeenstemt

openingsuren.
• www.wevelgem.be/leren-zwemmen

met het niveau van het kind. Tijdens de lessenreeks kan ook vlot
overgegaan worden naar een hogere niveaugroep.
• Er kunnen 6 kinderen per lesgever ingeschreven worden.

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

Tarief zwemlessen

• contant op de sportdienst;

• Kinderen: € 45

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

• Kinderen met een zwemabonnement: € 32,50

vingsbewijs met de gestructureerde mededeling op rekeningnummer BE30 0910 1206 5011, Sportpromotie, Vanackerestraat 16.
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Kadobon
Ben je nog op zoek naar een gepast cadeau? Zoek niet verder. De Wevelgemse kadobon is een uitstekend geschenk voor groot en klein. Je
kan deze bon besteden in al ongeveer 130 deelnemende handelszaken
in Wevelgem, Gullegem en Moorsele.
De kadobon is te verkrijgen in 2 coupures: € 5 en € 20. Er hoort ook een
mooie verpakking bij. Je kan de Wevelgemse kadobon kopen in het gemeenteloket en de gemeentehuizen in de deelgemeenten. Voor wie nog
op het laatste nippertje een kadobon wil kopen, biedt de kadobonautomaat in de Vanackerestraat aan het gemeenteloket de ideale oplossing.
Meer info: www.wevelgemsekadobon.be.

Oproep
Week van de
Amateurkunsten
Dit jaar wordt er tijdens de Week van de Amateurkunsten opnieuw de
nodige aandacht geschonken aan de plaatselijke beeldende kunstenaars.
WAK vindt plaats van 29 april tot en met 15 mei. Wevelgemse beeldende
kunstenaars kunnen elk twee werken exposeren op de tentoonstelling in
OC de Cerf in Gullegem.
Wie wil meedoen aan deze tentoonstelling kan zich inschrijven tot
maandag 7 maart. Het thema dit jaar is ‘MATCH’. Je bent niet verplicht
rekening te houden met het thema, dit kan wel dienen als inspiratie of
het thema kan je helpen bij de keuze van je werken.
Graag wat meer informatie gehad?
Neem dan gerust een kijkje op www.wak.be.
Inschrijven kan via 056 43 34 95 of cultuurcentrum@wevelgem.be.

Nieuwe Doewa
Vanaf begin januari krijgen ouders met kinderen tussen 0 en 12 jaar
de nieuwe Doewa.
Je vindt er onder andere informatie over de toffe sportkampen voor
het lager onderwijs in de krokus- en paasvakantie. De online versie is
via deze link te bekijken: www.wevelgem.be/doewa
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Gemeenteraad budget 2016
In de gemeenteraad van december werd het budget 2016 goedgekeurd. Zoals in elk huishouden moet de gemeente erover waken dat er voldoende in
kas is op het eind van het jaar en dat de schulden niet te hoog oplopen.
Wevelgem…

…zet in op een aangename woonomgeving.

…kiest voor zijn dienstverlening de beste

Na de omgeving rond de nieuwe bibliotheek

weg voor de burger.

…maakt verder werk van zuivering van afval-

wordt de rest van de gemeentelijke hovingen

Met het ‘gemeenteloket’ is gekozen voor een

water.

versneld aangepakt. De evenementenweide

sterk klantgerichte ‘post’. Diensten die veel

In 2016 starten de rioleringswerken in de Ceder-

wordt aangelegd. De omgeving van de Wijn-

klanten over de vloer krijgen, worden er ge-

straat. Aansluitend wordt de Marktstraat aange-

bergkerk krijgt een nieuw groen kleedje alsook

centraliseerd. In 2016 wordt nagedacht over

pakt. Voor de Warandestraat wordt een ontwerp

de ruimte achter de KSA-lokalen in Gullegem.

een verdere optimalisatie van het gebouw.

opgemaakt. Voor al deze werken zijn subsidies

Hierbij wordt ook rekening gehouden met de

voorzien vanuit Vlaanderen. Bij deze werken ho-

…verhoogt de aantrekkelijkheid van zijn centra.

dienstverlening van het OCMW, aangezien de

ren ook afkoppelingswerken. De gemeente on-

Er worden in alle centra bloemetjes geplant.

gemeente en het OCMW samengaan vanaf

dersteunt verder haar inwoners hierbij.

In Moorsele wordt het ontwerp van het Sint-

2019. Er wordt trouwens op vandaag al sterk

Maartensplein afgewerkt. In Wevelgem staat

samengewerkt, onder andere met de UiTPAS

…werkt verder aan beperking van CO2-uitstoot.

het grottenplein op het programma. Tijdens het

en met acties rond kinderarmoede. Ook binnen

In de sporthal van Moorsele wordt de stook-

feestjaar Gullegem 950 wordt de denkoefening

de vrijetijdsdiensten wordt nagedacht over een

installatie vernieuwd en worden gevels en dak

rond een vernieuwde OC de Cerf opgestart.

intensere samenwerking, wat kan resulteren in

geïsoleerd. Inzake besparing op verwarming is

een vrijetijdsloket.

al heel wat gebeurd. De nadruk komt nu sterker

…zet in op zijn bedrijventerreinen.

op energiezuinige verlichting te liggen.

De bedoeling is om de industrieterreinen Wevel-

…gelooft ook in een sterk onderhoud van zijn

gem-Zuid en Gullegem-Moorsele op te knap-

patrimonium.

…verhoogt aantal verplaatsingen met de fiets.

pen via nieuwe rioleringen, voet- en fietspaden

De inspanningen voor onderhoudswerken aan

Het fietsplan wordt uitgevoerd. Bestaande

en wegen. De Vlaamse overheid voorziet in een

wegen en voetpaden worden verder verhoogd.

fietsrekken worden vervangen door hekkens.

tussenkomst van 85%. Beide ontwerpdossiers

Gebouwen worden planmatig aangepakt.

Er komen meer fietspompen en de fietskluis

worden in 2016 ingediend bij Vlaanderen.
Bouwen aan morgen in overleg met je burgers.

wordt geïntroduceerd. Er is een subsidiedossier
ingediend voor het ‘blue bike’-systeem.
…wil een verkeersveilige gemeente zijn.

…behoudt het zwemaanbod.

De gemeente rekent verder op je inbreng: bij de

In 2016 wordt een ontwerper aangesteld voor

invulling van nieuwe speelruimtes, bij het na-

het nieuwe zwembad.

denken over een vernieuwde infokrant. Er komt

Er komt een bijkomend zebrapad met detectie.

een inspraakwandeling in de wijk Westakker-

Meer snelheidsinformatieborden worden ge-

Kwadries. En natuurlijk zijn er de plannen rond

plaatst. Precieze en doelgerichte verkeerstel-

een vernieuwd OC de Cerf.

lingen leiden tot doordachte ingrepen.
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Vernieuwd schepencollege
1 Jan Seynhaeve, burgemeester

5 Bernard Galle, 4de schepen

8 Kevin Defieuw, 7de schepen

Algemeen beleid en strategische planning

Burgerlijke stand, bevolking en begraafplaat-

Jeugd | Sociale economie en tewerkstelling,

Organisatie | Politie | Brandweer | Veiligheid

sen | Landbouw | Patrimonium | Welzijn op het

Bedrijventerreinen, markten | Internationale

Contact met de pers | Intercommunales

werk | Seniorenbeleid

samenwerking, grensoverschrijdende en Euro-

2 Mathieu Desmet, 1ste schepen

6 Stijn Tant, 5de schepen		

Ruimtelijke ordening en stedenbouw | Woon-

Leefmilieu, groenbeleid en energie | Openbare

9 Frank Acke, OCMW-voorzitter

beleid | Toerisme

werken

Sociaal-,

3 Geert Breughe, 2de schepen

7 Marie De Clerck, 6de schepen

Sport | Onderwijs | Kunstonderwijs | Kinderopvang

Economie: K.M.O., middenstand en industrie

pese projecten | Noord-Zuid-beleid

welzijns-

en

gezondheidsbe-

leid Integratie en gelijke kansen | Personeel

Informatie, communicatie m.i.v. infokrant

4 Lobke Maes, 3de schepen

OCMW-voorzitter
10

Kurt Parmentier, gemeentesecretaris

Dienstverlening | Mobiliteit

Cultuur en bibliotheek | Feestelijkheden en

Een overzicht van de gewijzigde gemeenteraad

evenementen | Vrijwilligersbeleid | Financiën

krijg je in de infokrant van februari of maart.

Kevin vervangt Chris

Zoals je op bovenstaande foto kan zien, zal Kevin Defieuw Chris Loosvelt vervangen vanaf 1 januari.
Chris was actief in het gemeentelijk bestuur van 1983 tot nu. Ze was in 1983 kort vervangend schepen
en in de periode 1989-2000 schepen van sociale zaken, gelijke kansenbeleid, inspraak- informatie –
infokrant en OCMW. Sinds 2001 was ze ook actief als OCMW-voorzitter. Na een lange actieve periode
zet ze bewust een stapje terug maar ze belooft alvast om zich in te zetten als vrijwilliger. In de jaren
’90 bouwde Chris de infokrant uit en ze was ook 10 jaar verantwoordelijk uitgever.
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Kids-ID
Op reis in het buitenland? Vraag een Kids-ID aan voor kinderen jonger dan 12
jaar! De Kids-ID moet je minstens 15 werkdagen vóór het vertrek aanvragen bij
het gemeentebestuur.
Als je te laat bent, kan je een Kids-ID via spoedprocedure of een reispas aanvragen (al dan niet via spoedprocedure). Nadeel is dat dat duurder is dan een normale
aanvraag van de Kids-ID. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden kan een voorlopig identiteitsbewijs aangevraagd worden.
Meer info vind je via diplomatie.belgium.be (home < diensten < op reis in het
buitenland < reisdocumenten), bij de dienst burgerzaken of bij een reisbureau.
Dienst burgerzaken 056 43 34 00 | burgerzaken@wevelgem.be | www.wevelgem.be

Bedrijventerrein
Menen & Wervik
De provincie West-Vlaanderen wil een ruimtelijk uitvoeringsplan opstellen voor
het realiseren van ongeveer 70 hectare regionale bedrijventerrein op grondgebied
Menen/Wervik. Vier locatiealternatieven zullen in een milieueffectenrapport (MER)
verder onderzocht worden. Twee daarvan liggen aan de grens met Wevelgem.
Voorafgaand aan de opmaak van zo'n MER wordt een nota voor publieke consultatie
gemaakt. Daarin staat een overzicht van de milieueffecten die nog verder kunnen bestudeerd worden. De publieke consultatie is een inspraakprocedure waarin je als burger
vanuit je kennis van de omgeving kan aangeven welke effecten op het milieu extra onderzocht moeten worden. Bovendien kan je net als overheden en instanties voorstellen formuleren voor mogelijke alternatieven. Bij haar beslissing over de aanpak van het
plan-MER zal de dienst Milieueffectrapportage rekening houden met je opmerkingen.
De nota voor publieke consultatie kan je nog tot en met 30 januari inkijken. Voor
meer informatie: www.wevelgem.be/bedrijventerrein-menen-wervik

Speelpleintjes

In Wevelgem kan gespeeld worden! Veel zelfs! Wevelgem zorgt voor speelruimte op wandelafstand. Deze ruimte kan bestaan uit een groenzone, een grasveld,
speeltoestellen of speelse natuurelementen.
Kinderen worden op deze manier uitgedaagd om hun fantasie te gebruiken, te ravotten én zich spelend vuil te maken. De ouders in de Hendrik Consciencestraat
zetten hun wasmiddel dus best al klaar. Kinderen kunnen er sinds de officiële opening op 19 december immers naar hartenlust spelen. Stoere jongens kunnen er balanceren op de boomstammen, kleine meisjes kunnen glijden van de glijbaan. Ondertussen kunnen de ouders even uitrusten en toekijken vanop de picknickbank.
Voor wie het speelplein in de Hendrik Consciencestraat iets te ver is, geen nood: er
is zeker een speelterrein in jouw buurt. Meer info daarover vind je op de speelpleinkaart die je op de jeugddienst kan krijgen.
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Sneeuwen ijzelbestrijding
Hou je voetpad sneeuwvrij
De winter is in het land… en dat zullen we geweten hebben. De komende weken kunnen de weergoden sneeuw en vrieskou voor ons in petto hebben.
Medewerkers van de dienst openbare infrastructuur & mobiliteit doen er alles aan
om straten en fietspaden ijsvrij te maken. Hiervoor is een gemeentelijk strooiplan
opgemaakt. De vlotte doorgang voor je eigen woning moet je wel zelf verzekeren.
Als ieder voor zijn eigen deur veegt…
Iedereen is verplicht de stoep voor zijn eigen woning ijs- en sneeuwvrij te houden. Alle overtollige sneeuw en ijs kan je ophopen langs het voetpad. Zorg er
wel voor dat je de rioolputten vrij laat. Je strooit het best met zout om de veiligheid van de voetgangers optimaal te verzekeren. Je kan een zak strooizout van
25 kg kopen voor 5 euro in het gemeenteloket en het Gullegemse en Moorseelse
gemeentehuis.
Hulp nodig?
Lukt het je niet om je eigen stoep schoon te vegen, dan kan je een beroep doen op
het OCMW. Je neemt hiervoor best met hen contact op via 056 43 55 00.

Verwarmingstoelage
Net als de voorbije jaren biedt het Sociaal Verwarmingsfonds steun aan gezinnen die hun verwarmingsfactuur moeilijk kunnen betalen. Indien je het recht
op een verwarmingstoelage wil laten onderzoeken, kan je een aanvraag indienen bij het OCMW binnen de 60 dagen na levering.
Er is een tussenkomst voor maximaal 1500 l brandstof per kalenderjaar in de betaling van de energiefactuur voor huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type C) of
bulkpropaangas. Aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet, propaangas
in gasflessen en butaangas in gasflessen komen hiervoor niet in aanmerking.
Heb je recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en
invaliditeitsverzekering, heb je een laag inkomen of schulden en zit je in collectieve schuldregeling, dan kom je in aanmerking. Je kan een aanvraag indienen bij
het OCMW die het recht zal onderzoeken.
De aanvragen worden verwerkt op basis van:
• factuur of leveringsbon,
• identiteitskaart,
• bewijs van het gezinsinkomen.
Telkens op dinsdagnamiddag van 14u00 tot 17u30 kan je terecht bij Caroline Maes,
sociale dienst, Deken Jonckheerestraat 9 in Wevelgem | 056 43 56 00
Voor extra info omtrent de verwarmingstoelage en toelatingsvoorwaarden:
www.verwarmingsfonds.be of www.mineco.fgov.be of bel gratis: 0800 90 929
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Vuilnis &
vuilniszakken
Enkel nog witte en gele MIROM zakken vanaf 1 januari 2016
Vanaf 1 januari 2016 worden enkel nog de witte en gele MIROM restafvalzakken opgehaald. De oude groene en oranje zakken met afvalsticker worden dan niet meer meegenomen door de afvalophalers.
Volle rollen oude MIROM zakken kan je omruilen bij MIROM Roeselare
(Oostnieuwkerksesteenweg 121) en MIROM Menen (Industrielaan 30) mits
opleg van het prijsverschil. Enkel groene en oranje MIROM zakken met de
originele wikkel rond worden aanvaard. Ook volledige afvalstickers van 0,30
cent kan je tegen geld inwisselen bij MIROM Roeselare en MIROM Menen.
Koop je vuilniszakken voortaan ook in de bib
Vuilniszakken kan je voortaan ook kopen in de bib in het park en bij de
filialen van Moorsele en Gullegem. Je kan er ook nog altijd kopen in het
gemeenteloket in Wevelgem en in de gemeentehuizen van Gullegem en
Moorsele. Andere verkooppunten vind je op www.mirom.be.
Ophaalkalender
Midden december viel de nieuwe ophaalkalender in je bus. Hang hem
op een goed zichtbare plek in de keuken, garage of bergruimte zodat

Infokrant viert
25ste verjaardag

je altijd weet wanneer de volgende ophaling plaatsvindt. De kalender is ook online te raadplegen op www.mirom.be. Wie geen kalender
ontving, kan terecht in het gemeenteloket en de gemeentehuizen in
Gullegem en Moorsele.
Recycle! app
Download de Recycle! app die je vertelt wanneer je je afval buiten moet
plaatsen. Naast een overzicht van de belangrijkste sorteerregels toont

1e jaargang – Nr. 1 – januari 1991 staat er rechtsboven op de infokrant

de app ook de openingsuren en de locaties van het dichtstbijzijnde re-

van toen. Nu 25 jaar geleden. Burgemeester Gilbert Seynaeve schreef

cyclagepark en de inzamelpunten voor batterijen en elektro. Op een

er een nieuwjaarsgroet bij. Onderaan de pagina een stukje met als

wegenkaart krijg je bovendien de snelste route ernaartoe. De app is

titel ‘drink wijs’. De BOB-campagne avant la lettre. De alcoholvrije

gratis verkrijgbaar voor iOS, Android en Windows Phone.

receptjes die erbij stonden, willen we jullie niet onthouden.
Meer info
Citrusdrink (+/- 20 glazen)
Doe in en grote kom of pan (geen aluminium) 1 liter sinaasappelsap, ½
liter pompelmoessap, 1 l ananassap en het sap van 1 citroen. Eventueel op smaak brengen met vloeibare honing. Serveer de citrusdrank in
wijnglazen.
Cider-cup (+/- 20 glazen)
Snijd van 2 komkommers de schil er dik af. Leg de schillen in een grote
kom of pan (geen aluminium) en schenk er 3 liter appelsap bij. Zet de
kom ongeveer 3 uur op een koele plaats. Zeef het sap boven een andere
kam. Schenk hoge glazen voor driekwart vol met sap en vul dit aan met
mineraalwater. Steek op de rond van elk glas een schijfje komkommer.
Santé en op naar de volgende 25 jaar.
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www.mirom.be

Zumba

Op de koffie met 75-plusser - ‘vraag het aan’

Zumba betekent letterlijk plezier maken. Het is bewegen op dynami-

Het eerste ontmoetingsmoment voor 75-plussers van dit jaar

sche Zuid-Amerikaanse ritmes, nu eens sneller, dan weer iets rustiger.

wordt muzikaal opgeluisterd door DJ Philippe Favere. Tijdens de
koffie en taart kan je verzoeknummers uit de oude platendoos in-

Voor jong en nog altijd jonge dames, maar ook heren(!). Je wordt

dienen die hij met veel plezier voor jullie zal draaien op zijn pla-

fitter op een aangename manier.

tendraaier.

10 maandagen, van 19u45 tot 20u45 in OC De Stekke. Lesgever is

Wanneer

Ronaldo Romeiro. Prijs: 20 euro. Inschrijven bij MO2-Zuurstof voor

Dinsdag 12 januari van 14u00 tot 16u00.

Moorsele op MO2@ocmwwevelgem.be of 0470 93 67 67.
Kostprijs
Data : 11/1, 18/1, 1/2, 8/2, 15/2, 22/2, 29/2, 7/3, 14/3 en 21/3/2016.

€ 3 met koffie en taart. Vervoer mogelijk aan € 2.
Inschrijven
Aan het onthaal van LDC Het Knooppunt, Gulleheemlaan 20 in
Gullegem, telefonisch op het nummer 056 43 20 80 of via mail
hetknooppunt@ocmwwevelgem.be

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

Wegenwerken

Herinrichting omgeving Sint-Hilariuskerk

In 2016 zal in de gemeente hier en daar gewerkt worden. Voor

De omgeving rond de Sint-Hilariuskerk en de grot wordt herin-

specifieke timing en eventuele hinder, kijk op www.wevelgem.

gericht.

be/verkeershinder en volg de gemeente op facebook.
Er komt een grote zitbank in architectonisch beton, die zal ontwor» Sanering Neerbeek en afkoppeling Hellebeek

pen worden met de kinderen van de aanpalende gemeenteschool en

» Weg- en rioleringswerken Cederstraat

kunstenaar Hans De Pelsmacker.

» Aanleg verkaveling en rond punt Bergelen/Koningin Fabiolastraat
» Verbeteringswerken Dorpsplein, Zevenkaven en Beekstraat

De toegang naar de Lode De Boningestraat wordt breder gemaakt
voor de brandweer. Naast de kerk komen een zestal parkeerplaatsen, fietsbeugels en groen.
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Contacteer je gemeente
Gemeentebestuur
Vanackerestraat 16
8560 Wevelgem
056 43 34 00
@ gemeentebestuur@wevelgem.be
www.wevelgem.be
@LV_Keramiek in Wevelgem_hobby

@Kjellvhw_Opening Bibliotheek

@Wevelgem8560 · #Wevelgem

creatief

Wevelgem_opening

www.facebook.com/wevelgem8560

Wachtdiensten
Apothekers
De apotheek van wacht is terug te vinden via:
0903 99 000 (€ 1,5/ minuut)
geowacht.be
Huisartsen
Centraal oproepnummer 056 40 47 48
Tandartsen
Centraal oproepnummer 090 33 99 69
@jonasdoornaert_wij willen ook

@Lclennert_Deejay Piet

gezien worden in het verkeer_spwe

De tandarts is beschikbaar in het weekend en op
feestdagen van 9u00 tot 18u00
politiezone Grensleie
Centraal oproepnummer 056 51 01 11

BIN Wevelgem
Volg de berichten van het BuurtInformatieNetwerk
www.bin-wevelgem.be
@Wevelgem8560

Meldpunt
Meldingen en klachten
@liesbetvervaecke_today our little one

@SD_vlammetje for life

got his own tree at domein Bergelen

warmste week_ collega's

056 43 34 33
@ meldpunt@wevelgem.be

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