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KORT UIT DE GEMEENTERAAD
Hierbij vind je een selectie uit de voorbije gemeenteraad. De volledige verslagen van de openbare zitting vind je terug op
www.wevelgem.be/verslaggemeenteraad. Je kan deze ook inkijken in het gemeentehuis van elke deelgemeente en in
de bibliotheek en haar filialen. Het openbaar gedeelte van de gemeenteraad kan je bijwonen. De volgende zitting vindt
plaats op vrijdag 5 juli 2013 om 18u30 in de raadzaal van het ‘Oud Gemeentehuis’ (Grote Markt 26).

Aanleg en leveren van IBA's
Vorig jaar startte de gemeente met het plaatsen van IBA’s of individuele zuiveringsinstallaties bij particulieren die in een zogenaamde ‘rode
cluster’ op het zoneringsplan. Voor die rode clusters werd bij de opmaak van het zoneringsplan in 2008 bepaald dat daar geen rioleringsstelsel zou komen.
Om de inwoners te ondersteunen bij de plicht die ze over enkele jaren
zullen hebben om hun afvalwater te zuiveren, besliste de gemeente
om zelf een systeem van collectieve plaatsing en beheer op te starten.
Er werden in 2012 reeds 10 woningen op vrijwillige basis voorzien van
een IBA door de firma Ecobeton Water Technologies NV. De ervaringen met het nieuwe systeem waren positief.
Via een herhalingsopdracht is het de bedoeling dat er dit jaar opnieuw
10 woningen voorzien worden van een IBA. Er wordt prioriteit gegeven aan de woningen gelegen in kwetsbaar gebied (zoals afgebakend
door de Vlaamse Milieumaatschappij) en inwoners die hun woning in
een rode cluster verbouwen. De inwoners die hiervoor in aanmerking
komen werden persoonlijk aangeschreven.
IBA plaatsen betekent voor de gemeente een financiële inspanning
van een kleine 7000 euro. Hiervan wordt 2250 euro gesubsidieerd
door de Vlaamse Overheid. De burger betaalt een klein deel van de
kostprijs terug via een retributie van 940 euro + (6%) BTW. Ook het
onderhoud van de installatie wordt door de gemeente ten laste genomen (raming VMM € 330/jaar), beperkt gecompenseerd doordat de
volledige saneringsbijdrage via de drinkwaterfactuur aan de gemeente
wordt toegewezen.
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Aanstellen ontwerper en veiligheidscoördinator verbeteringswerken Torrestraat, Rommelen, Wittemolenstraat en Oude
Tramweg.
In het kader van de opmaak van een ontwerp voor enkele uit te voeren werken moet een ontwerper en veiligheidscoördinator aangesteld
worden. Het gaat om verbeteringswerken in de Torrestraat en Rommelen, de Wittemolenstraat en de Oude Tramweg.
Torrestraat en Rommelen
De asfaltverharding van deze landelijke wegen bevind zich in een
slechte staat. De schade is nog erger geworden na afgelopen winter.
Wittemolenstraat
De betonverharding in de Wittemolenstraat dateert uit de jaren 50.
Op vandaag is deze buiten de bebouwing in een slechte staat, zowel
voor de fietsers als automobilisten. Bij de opmaak van het ontwerp
moet rekening gehouden worden met het feit dat deze weg wordt
heringericht door de provincie West-Vlaanderen, in het kader van het
fietsfonds. Hier zal een afgescheiden fietspad gerealiseerd worden.
Debetonverharding, die als fundering kan gebruikt worden, moet een
scheurremmende laag en een asfaltverharding krijgen. De werken
moeten zodanig uitgevoerd worden dat bij uitvoering van het fietsfondsdossier er zo weinig mogelijk opbraakwerken zijn.
Oude Tramweg
De rijwegverharding tussen de Ledegemstraat en de Wittemolenstraat
ligt zeer oneffen. Er werden al plaatselijke herstellingen uitgevoerd.
Deze weg is een belangrijke verbindingsweg, en wordt ook door fietsers zeer veel gebruikt.
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Teek Two
Kunst grijpt de macht

Sluitingsdagen
Gemeentelijke diensten
Alle diensten zijn gesloten op donderdag 11 juli en donderdag 15
en vrijdag 16 augustus.
Sportdienst
De burelen van de sportdienst: gesloten van 22 t.e.m. 31 juli.
Sporthallen: gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus
Zwembad: gesloten op donderdag 11 juli, zondag 21 juli t.e.m.
zondag 4 augustus. Ook op donderdag 15 augustus is het zwembad niet open. Vanaf vrijdag 16 augustus kan er weer gezwommen worden.
Bibliotheek
Alle bibliotheekafdelingen zijn gesloten op 11 juli.
Hoofdbibliotheek: elke vrijdagnamiddag gesloten. Gesloten op
15, 16 en 17 augustus.
Filiaal Gullegem en filiaal Moorsele: gesloten van 21 juli t.e.m.
17 augustus.
Filiaal Wijnberg: elke donderdagnamiddag gesloten. Gesloten
van 21 juli t.e.m. 17 augustus.
Filiaal Posthoorn: open op woensdag 3, 10 en 17 juli en op 21 en
28 augustus.
Cultuurcentrum
Gesloten van 11 juli t.e.m. 18 juli. In juli is het cultuurcentrum ook
gesloten op vrijdagnamiddag.
OC de Cerf
Gesloten van 15 juli tot en met 23 augustus.
Dienst burgerzaken
In de periode van 22 juli t.e.m. 17 augustus is de dienstverlening
van de dienst burgerzaken in Moorsele en Gullegem enkel open:
· Moorsele: maandag- en woensdagvoormiddag van 8u30 tot
12u00
· Gullegem: dinsdag-, vrijdag- en zaterdagvoormiddag van 8u30
tot 12u00
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Diftar
Al jouw vragen beantwoord

Je kan steeds terecht bij de dienst burgerzaken in het
Administratief Centrum, Vanackerestraat 12 in Wevelgem en dit op:
· elke weekdag van 8u30 tot 12u00
· elke maandagnamiddag van 14u00 tot 17u00
· elke woensdagnamiddag van 14u00 tot 19u00
Voor volgende aanvragen kan je steeds terecht op
www.wevelgem.be/e-loket/formulieren-burgerzaken
· aanvragen tot het bekomen van attesten, uittreksels en afschriften (vb.: attest van woonst, gezinssamenstelling, uittreksel uit het
strafregister, afschrift van huwelijksakte, …
· aangifte van adreswijziging
Contact opnemen met dienst burgerzaken kan via
burgerzaken@wevelgem.be.
Geen zitdag van de burgemeester
Woensdag 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Je kan wel altijd een
afspraak maken met de burgemeester via het secretariaat, tel.
056 43 34 12.
OCMW-diensten
Gesloten op 11 juli, 26 juli in de namiddag, 2 augustus in de
namiddag, 9 augustus in de namiddag, 15 en 16 augustus.
Er is geen zitdag voor aanvragen van stookoliepremie en
inschrijvingen voor sociale woningen op dinsdag 23 en 30 juli en
6 augustus.
Er is geen zitdag dienst rechtshulp van 5 augustus t.e.m.
30 augustus.
Werkwinkel
Tijdens de maanden juli en augustus is de VDAB gesloten op:
· maandagnamiddag vanaf 16u00
· elke dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag
· donderdag 11 juli
· van maandag 22 juli t.e.m. vrijdag 9 augustus
· donderdag 15 en vrijdag 16 augustus
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Inspraak en Participatie
Resultaten enquête
Met het oog op een nieuw beleidsplan,
peilden we bij de bevolking wat belangrijk
voor hen is. Daarom werd een traject rond
inspraak en participatie opgesteld en verstuurde
onze gemeente eind maart 1738 enquêtes naar
zorgvuldig geselecteerde adressen op ons grondgebied. Aan de hand van deze schriftelijke bevraging werd gepeild naar wat op vandaag goed
zit en wat voor verbetering vatbaar is, en dit over
verschillende domeinen. Er werd zowel gepolst
naar de tevredenheid binnen heel wat domeinen
als wonen, infrastructuur, cultuuraanbod, als naar
de wensen voor de toekomst.

De enquête werd naar 1738 burgers verstuurd.
653 daarvan werden teruggestuurd.
~
Goed voor een responsgraad van 38%.
47,4% waren mannen, 52,6% vrouwen.
~
49% van de mensen die geantwoord hebben
zijn afkomstig uit Wevelgem, 21% uit Moorsele
en 30% uit Gullegem.
~
87% van de bevraagden woont al langer dan
10 jaar in onze gemeente.

Wij zetten de belangrijkste resultaten op een rijtje:

1. Tevredenheid over eigen buurt
De meerderheid (gemiddeld 73%) is tevreden over de buurt waar hij/zij
woont. Vooral de netheid van de straten, voetpaden en groenzones in
de buurt scoort goed.
• 77% is akkoord dat er voldoende groen aanwezig is in de buurt.
• 83% is het eens dat het centrum van de gemeenten zeer netjes is.
• Over de staat van die wegen en voetpaden zijn de meningen
verdeeld.
• De veiligheid van de schoolomgeving scoort goed.
• 88% vindt dat er voldoende handelszaken in de buurt zijn voor
de dagelijkse aankopen.

2. Tevredenheid over de gemeente
• 76% van de bevraagden is alvast fier op de gemeente.
Over het algemeen beschouwd zijn de bevraagden tevreden over de
aanleg van de straten en pleinen, alsook het groen.
• De parken en pleinen scoren voldoende, maar wel wat minder
op de kwaliteit van hun onderhoud.
• De begraafplaatsen krijgen daarentegen goede punten op
gebied van onderhoud.
• De bevraagden zijn verder zeer tevreden over activiteiten voor
jongeren, kinderen en ook senioren.
• Goede punten voor kinderopvang en wat zorgvoorzieningen
betreft is de grote meerderheid ook tevreden.
• De enquête vraagt wel aandacht voor extra fietspaden.
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3. Tevredenheid gemeentelijk aanbod
• Uit de enquête blijkt dat de bevraagden over het algemeen
tevreden zijn over het gemeentelijk aanbod wat betreft
voorzieningen (gemiddeld 79%).
• Belangrijke uitschieters zijn de bibliotheek (92%) en
cultuur (88%).
• Ook sport kent hier een goede score, gemiddeld 80%.
Geen enkele voorziening haalt een slechte score, wat erop wijst dat
onze gemeente op dit vlak goed bezig is.

4. Informatie van de gemeente
• Over het algemeen zijn de bevraagden tevreden over
de informatie die de gemeente aanbiedt (gemiddeld 61%).

• Een grote meerderheid is tevreden over de informatie over
activiteiten in de gemeente (vb. cultuur, evenementen,
sport, …) en voorzieningen als zorg, opvang, onderwijs.
• De meerderheid vindt dat ze voldoende geïnformeerd worden
over nieuwe ingrepen en plannen in de gemeente
(buurtinrichting, mobiliteitsplannen, ruimtelijke ordening).
• De informatie van de gemeente (zoals brieven en folders) is niet
te ingewikkeld en gemakkelijk te begrijpen.

“

Deze enquête is slechts één van de eerste stappen in het participatietraject.
5. Kleur bekennen

“

De bevraagden kregen twee keuzes voorgelegd rond meerdere thema's.
Hoe kan de gemeente mensen helpen om een passende woning
te vinden?
• De ruime meerderheid vindt dat de gemeente vooral bestaande
bebouwing moet optimaliseren.
• Toch opteert nog 12% voor het aansnijden van nieuwe
gebieden.
Hoe moet de gemeentelijke dienstverlening betaald worden?

• Een kleine meerderheid (58%) vindt dat dit moet gebeuren via

Wat moet er gebeuren met de grote open ruimte die zal ontstaan in het centrum van de gemeente nadat het zwembad is
verhuisd?
• De helft vindt dat de groene omgeving van het park moet
uitbreiden.
• 31% wil bijkomende parkeerplaatsen.
• 20% opteert voor een centraal plein met appartementen en
handelszaken.
Nieuwe zwembad

• Van alle bevraagden vindt de meerderheid (68%) dat het
nieuwe zwembad er één moet zijn in de lijn van het huidige:
een gewoon zwembad, voornamelijk gericht op sportclubs en
schoolzwemmen.
• Het grootste deel van de ondervraagden vindt dat de gemeente
bij de bouw van een nieuw zwembad vooral moet gaan voor
een gewoon zwembad, zoals het huidige.
• 32 % ziet liever een luxueus zwembad.

de ontvangsten uit belastingen.

• 41,4% vindt dat er een tarief moet aangerekend worden.
Wat moet gemeente of OCMW doen voor mensen die het financieel moeilijk hebben?
• 89% vindt ook dat gemeente of OCMW bij mensen die het
moeilijk hebben verder een tussenkomst moet geven in
specifieke uitgaven (vb. schoolfacturen, …).
• 11% kiest voor bijkomend geld bovenop leefloon.

Ook naast de Porseleinhallen aan het Cultuurpad is er nog bijkomende grond van de gemeente. Wat moet daar mee gebeuren?
• De meningen zijn hier verdeeld. Het grootste deel van de
bevraagden vindt het belangrijk dat de gemeente langs het
Cultuurpad niet investeert in bijkomende gebouwen maar
eerder opteert voor een open, groene ruimte.
• Nipt gevolgd door het voorzien van extra parkeerplaatsen.
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In Wevelgem bestaan al heel wat evenementen. Er zijn de Hofconcerten, Klein Tokyo, ... er ishet aanbod van het cultuurcentrum. Moet Wevelgem op deze weg verder gaan?
Wevelgem heeft heel wat evenementen, die worden voorzien door
het Cultuurcentrum. Minder dan de helft van de bevraagden (45,7%)
vindt dat de gemeente haar vrijetijdsaanbod moet uitbreiden.
Is het belangrijk om te kunnen winkelen in eigen buurt en in
eigen gemeente?
Een ruime meerderheid (80%) vindt winkelen in eigen buurt belangrijk, en dat in het kader daarvan de gemeente vooral de handel in het
centrum moet ondersteunen.

Leefomgeving
Zwerfvuil is hier een opvallende klant. Het bestrijden van zwerfvuil
door de gemeente is een belangrijke voorwaarde voor een goede
leefomgeving.
Vrije Tijd
Binnen Vrije Tijd zijn er twee duidelijke prioriteiten:
• Verenigingen moeten ondersteund worden bij hun werking en
bij de organisatie.

• Ook moet de gemeentelijke accommodatie moet makkelijker
opengesteld worden voor individuele gebruikers.
Welzijn

Onderhoud van groenzones kost heel wat geld.

• Een heel kleine meerderheid (55%) vindt dat de groenzones
altijd netjes onderhouden moeten worden (onkruidvrij en kort
gazon).
• 45% vindt onderhoud van de groenzones net minder belangrijk
en verkiest ecologisch en natuurlijk beplant.

• Het inzetten op thuiszorg (poetshulp, thuisbezorgde maaltijden)
vormt hier de belangrijkste prioriteit,

• nipt gevolg door gezondheidspreventie en
• het opzetten van initiatieven voor personen met een beperking,
zoals de toegankelijkheid van gebouwen, festiviteiten en
openbaar vervoer.

6. Prioriteiten
De bevraagden bepaalden hier de maatregelen die zij als prioritair vinden
binnen domeinen als veiligheid, mobiliteit, leefomgeving en andere.
Veiligheid
Het verhogen van nachtpatrouilles, inzetten op inbraakpreventie en
actiever inzetten van wijkagenten worden als maatregelen het meest
weerhouden.
Mobiliteit
• De grote meerderheid vindt dat gratis parkeren moet
behouden blijven,
• gevolgd door het aanleggen van betere fietsvoorzieningen.

Vervolgtraject participatie
Vanuit de filosofie “Wevelgem spreekt je aan” trekken we deze
vakantie zelf de boer op. We verzamelen ideeën, toetsen een
aantal zaken af op locatie. De zomer lijkt hiervoor een uitstekende periode.
Je kan ons alvast treffen op onderstaande evenementen om verder
mee te denken rond specifieke beleidsthema’s.

Conclusie
Deze enquête is slechts één van de
eerste stappen in het participatietraject. Op basis van de opmerkingen die de bevraagden konden
meegeven wordt er alvast vanuit het
bestuur verder gewerkt. Bovendien
gaf 47% aan dat ze verder wilden
meewerken aan dit verhaal.

Wevelgem:
De Hofconcerten op 11/07, Open Monumentendag 8/09, Braderie
14-15/09
Gullegem:
Markt van Gullegem 12/07 – 16/08 en Gullegem Kermis 14-15/09
Moorsele:
Klein Tokyo 14/07

Inschrijven Atelier Plastische kunsten · Bebloemingswedstrijd· Wegenwerken · In het kort

Inschrijvingen 2013-2014
Atelier Plastische Kunsten
Inschrijven voor lagere graad filiaal KASK Gullegem, Moorsele en
Wevelgem kan tot en met 10 juli en vanaf 19 augustus
info: tel. 056 27 78 60 of academie@kortrijk.be
1. NIEUW 1ste en 2de leerjaar: inschrijven kan de vrijdag van 15u25
tot 17u05, 3de en 4de leerjaar, vrijdag van 17u05 tot 18u45
2. Jongeren vanaf 12 jaar en volwassen: inschrijven kan t.e.m. 20 juli
en vanaf 5 augustus. Aan de hand van het aantal inschrijvingen op
14 augustus zullen de klassen ingericht worden.

Info
tel. 056 42 13 02
tel. 0495 24 52 60
www.wevelgem.be/leren/kunstonderwijs/beeldende-kunsten

Bebloemingswedstrijd 2013
Elk jaar kan je deelnemen aan een bebloemingswedstrijd georganiseerd door het gemeentebestuur i.s.m. de verenigingen van
het Werk voor Volkstuinen uit de verschillende deelgemeenten.
Reglement
1. Elke inwoner kan in zijn deelgemeente gratis deelnemen, op voorwaarde dat de tuin/gevel/hoeveverfraaiing goed zichtbaar is van op
de openbare weg.
2. Om deel te nemen, moet je vooraf in te schrijven op onderstaande
adressen.
3. Wie vorig jaar een prijs behaald heeft, hoeft niet opnieuw in te
schrijven. Deze inschrijvingen blijven geldig. Wie geen prijs behaalde
(of voor wie in de deelgemeente Wevelgem vorig jaar een 3de prijs
behaalde) kan evenwel opnieuw inschrijven. Adreswijzigingen
moeten meegedeeld te worden.
4. Nieuwe inschrijvingen zijn steeds welkom.
5. De jury doet haar werk in juli: de exacte datum wordt nooit vooraf
meegedeeld.
6. Alle winnaars worden schriftelijk
uitgenodigd tot de officiële prijsuitreiking in het gemeentehuis.
Sinds 2010 is de deelgemeente
Wevelgem in sectoren ingedeeld,
waarbij we alle bewoners van een
bepaalde sector zullen vereren met
een keuring van de bebloeming. Dit
kan zowel voor gevelversiering als
voor de voortuin zijn. Deze deelname behoeft geen inschrijving. De
sector die we dit jaar uitkiezen, is
nog niet bepaald.

Meer info?
Voor de deelgemeente Wevelgem
• Geert Vangheluwe, Vredestraat 84
tel. 056 42 46 54, E sonia.vandamme@skynet.be
• Sonia Vandamme, Eglantierstaat 45
tel. 056 42 06 24, E sonia.vandamme@skynet.be
• Bart Seynhaeve, Sneppestraat 45
tel. 0478 94 96 51, E bart.seynhaeve@wevelgem.be
Voor de deelgemeente Gullegem
• Johan Knockaert, Cyriel Buysselaan 26
tel. 056 40 28 43, GSM 0486 12 57 73, E johan.knockaerte3@telenet.be
• Kurt Deleu, Heulestraat 113
tel. 056 42 26 15
Info over hoeveverfraaiing: zie Johan Knockaert (hierboven)
Voor de deelgemeente Moorsele
• Alain Leplae, ’t Vrije 69
tel. 056 41 46 04, GSM 0479 98 06 63, E alain.leplae@telenet.be
Inschrijven
Schrijf vóór 5 juli 2013 in met het inschrijvingsstrookje of via
www.wevelgem.be/bebloemingswedstrijd

BEBLOEMINGSWEDSTIJD 2013
Voornaam en naam: ........................................................................
Straat en nummer: ..........................................................................
Deelgemeente: ..................................................................................
Reeks:

O
O
O
O
O

tuin minder dan 75 m²
tuin meer dan 75 m²
tuin meer dan 150 m²
gevelversiering alleen
hoeveverfraaiing
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Klein tokyo
verovert
Moorsele

Op zaterdag 13 juli leggen we het accent
op humor en muziek.
Met William Boeva en Begijn Le Bleu hebben we twee topcomedians in OC De Stekke. Op het kerkplein zorgen zowel lokaal
talent als twee nationale toppers voor het muzikale geweld.
Programmatie zaterdag:
18u45-19u30: Simple Pigeons
19u30-20u15: Begijn Le Bleu*
20u15-21u15: Willow
21u15-22u00: William Boeva*
22u00-23u30: ’t Hof van Commerce
23u30: DJ
*Het festival is gratis, enkel voor de shows van Begijn Le Bleu en William Boeva betaal je 2 euro per voorstelling.

Zondag 14 juli staat de familie centraal
op Klein Tokyo.
Er is opnieuw een Supervliegdorp met circustent, springkastelen,
straattheater en een gezinsfietstocht. Op het kerkplein brengt De Jeuk
Live Band de leukste kinderhits, gevolgd door een schare topartiesten
die garant staan voor ambiance.
Programmatie zondag:
15u00 - 16u15: Jeuk Liveband
17u00 - 17u45: Silke
18u00 - 18u45: Gene Thomas
19u00 - 19u45: Paul Severs
20u30 - 22u00: The Party Band
15u30 - 19u30: Supervliegdorp

Klein Tokyo verovert de straten van Moorsele!
Info & tickets:
tel. 056 433 495 of via e-mail cultuurcentrum@wevelgem.be
www.ccwevelgem.be
Er wordt een ringleiding voorzien voor personen met een
auditieve beperking.
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Muziekfestijn
en een gezellig
samenzijn

Na dertien jaar heeft Palm Parkies terecht
een mooie plaats ingenomen in de zomerse
agenda van Wevelgem. Palm Parkies is moeilijk te vatten in enkele woorden. Maar het is
dichtbij, familiaal, eigenzinnig, gratis, groen...
De ideale gelegenheid om met vrienden,
familie en buren een heerlijke
zomeravond te beleven!
Het wordt weer genieten van een sterk programma met onder anderen
Sioen en Kate Ryan. Net als de vorige jaren is er niet alleen steengoede
muziek, maar voorzien we ook lekkere drankjes en lekkere snacks. En we
zorgen voor een mirakel... dankzij de steun van uw gemeentebestuur en
onze sponsors blijft dit zomerfeest volledig gratis en zijn onze drankjes
heel betaalbaar.
Progarmmatie
11/07: The Expendables en Isabelle A
18/07: Sioen
25/07: The Wolf Banes
01/08: Level Six
08/08: Jim Cole
15/08: Kate Ryan
22/08: Afi en The Hitmen

Je bent elke avond welkom vanaf 19u30, het moment waarop onze
bars en het eetkraam openen. Het optreden start om 20u15 en eindigt om 22u30, het einde van de avond is voorzien rond 23u15.
www.parkies.net
Er wordt een ringleiding voorzien voor personen met een auditieve
beperking.

Activiteiten in het kader van het
Feest van de Vlaamse Gemeenschap op donderdag 11 juli
19u00: Op initiatief van Davidsfonds Wevelgem is er een Eucharistieviering in de St-Hilariuskerk.
De dienst wordt opgeluisterd door het koor Giocoso o.l.v. Paul
Mispelaere. E.H. Guido Debonnet houdt de gelegenheidshomilie.
Iedereen is welkom.

20u15: Optreden van Isabelle A. & The Expendables in de
Gemeentelijke Hovingen.
De feestelijke coverband ‘The Expendables’ is opgericht rond een
aantal topmuzikanten uit de Belgische muziekscène. Sinds 2012
worden ze versterkt met de sensuele stem van Isabelle A. Samen
brengen ze een mix van recente hits, klassieke meezingers en
dansnummers: ambiance gegarandeerd. Gratis toegang.
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ZWEMLESSEN

september - december 2013
Zwemlessen voor kinderen vanaf °2008
Keuze 1
1 zwemles per week (10 lessen)
Watergewenning

Zweminitiatie II: aanleren van schoolslag

De kinderen maken op een speelse manier kennis met het zwembad
en met het water. Er worden belangrijke vaardigheden aangeleerd die
noodzakelijk zijn om te kunnen starten in de lessenreeks zweminitiatie I.
Mogelijkheid tot het behalen van de brevetten van watergewenning
“EENDJE” – “ZEEPAARDJE” - “PINGUIN” – “ZEEHOND”

Toelatingsvoorwaarden: voldoen aan de voorwaarden van het
zweminitiatiebrevet “GOUDVIS”. Mogelijkheid tot het behalen van het
zwembrevet van 25m schoolslag.

Nr

Dag

Uur

Start

Niet op

4551

ma

16:30 - 17:20

30/9

28/10 en 11/11

4552

ma

17:30 - 18:20

30/9

28/10 en 11/11

4553

di

17:30 - 18:20

8/10

29/10

4554

wo

16:00 - 16:50

9/10

30/10

4555

wo

17:00 - 17:50

9/10

30/10

4556

do

17:00 - 17:50

10/10

31/10

4557

vr

16:10 - 17:00

11/10

1/11

4558

za

09:10 - 10:00

12/10

2/11

Zwemmen vervolmaking: stijlvervolmaking schoolslag
Toelatingsvoorwaarden: vlot 25 m kunnen zwemmen
Mogelijkheid tot het behalen van de brevetten van 50 – 100 – 200 etc…..
Nr

Dag

Uur

Start

Niet op

4563

do

17:00 - 17:5

10/10

31/10

4564

vr

17:10 - 18:00

11/10

1/11

4565

za

10:10 - 11:00

12/10

2/11

Vervolmaking: stijlvervolmaking schoolslag
Toelatingsvoorwaarden: vlot 25 m kunnen zwemmen. Mogelijkheid tot
het behalen van de brevetten van 50 – 100 – 200 - etc…..

Zweminitiatie I: aanleren van schoolslag
“Coördinatie”
Toelatingsvoorwaarden: in het bezit zijn van de brevetten van watergewenning uitgereikt door de Wevelgemse sportdienst, tenzij ze
slagen in het afleggen van eenvoudige motorische vaardigheden die
worden afgenomen op de testdag.
Mogelijkheid tot het behalen van het brevet van zweminitiatie “GOUDVIS” . Brevet “GOUDVIS”: juiste coördinatie schoolslag (met hulpmiddelen)
Nr

Dag

Uur

Start

Niet op

4559

di

16:30 - 17:20

8/10

29/10

4560

wo

18:00 - 18:50

9/10

30/10

4561

do

18:00 - 18:50

10/10

31/10

4562

vr

17:10 - 18:00

11/10

1/11
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Nr

Dag

Uur

Start

Niet op

4566

ma

16:30 - 17:20

30/9

28/10 en
11/11

4567

do

18:00 - 18:50

10/10

31/10

4568

vr

18:10 -19u00

11/10

1/11

Keuze 2
2 zwemlessen per week/zweminitiatie
(30 lessen)
Leren zwemmen in 30 lessen
vanaf niveau ZWEMINITIATIE I
Nr

Dag

Uur

Start

Niet op

4601

wo

16:00 -16:50

4/9

30/10

za

9:10 - 10:00

wo

17:00 - 17:50

za

10:10 - 11:00

wo

18:00 - 18:50

za

11:10 - 12:00

4602

4603

2/11
4/9

30/10
2/11

4/9

30/10
2/11

Testlessen
Watergewenning of zweminitiatie I (gratis)
Kinderen die niet in het bezit zijn van de brevetten van watergewenning uitgereikt door de sportdienst Wevelgem, moeten starten in
de watergewenning, tenzij ze slagen in het afleggen van eenvoudige
motorische vaardigheden. Het afleggen van deze vaardigheden kan
gebeuren op maandag 19 of woensdag 21 augustus tussen 16u00 en
18u00. Inschrijven kan telefonisch of op de sportdienst. Deze testlessen zijn gratis!
Nr

Dag

Datum

Uur

9502

ma

19/8

16:00 -16:30

9503

16:30 - 17:00

9504

17:00 - 17:30

9505

17:30 - 18:00

9506

wo

21/8

16:30 - 17:00

9508

17:00 - 17:30

9509

17:30 - 18:00

Goed om weten
• Inschrijven voor de zwemlessen ( vanaf °2008) kan zaterdag 24 augustus tussen 9u00 en 12u00, ter plaatse of telefonisch. Via internet
kan worden ingeschreven vanaf maandag 26 augustus.
• Wanneer de lesgevers vaststellen dat bepaalde kinderen ingeschreven in de initiatie I, II of vervolmaking, niet aan de gestelde
voorwaarden voldoen en aldus in de verkeerde lessenreeks
ingeschreven zijn, worden ze doorverwezen naar de lessenreeks
die het meest overeenstemt met het niveau van het kind. Ook kan
er gedurende de lessenreeks vlot overgegaan worden naar een
hogere niveaugroep.
• We laten een 6-tal kinderen toe per lesgever.
Tarief zwemlessen
• Kinderen (keuze 1: 10 lessen): 32,50 €
• Kinderen (keuze 2: 30 lessen: 97,5 €
• Volwassenen (10 lessen): 35 €
• Kinderen en volwassen met een zwemabonnement: 25€
Inschrijvingsperiode
• Testlessen: vanaf vandaag
• Zwemlessen: zaterdag 24 augustus tussen 9u00-12u00, ter plaatse
of telefonisch. Via internet vanaf maandag 26 augustus.
Hoe inschrijven?
• Op de gemeentelijke sportdienst, bureel zwembad, Vanackerestraat 16
• Tel. 056/ 433 560 , tijdens de openingsuren
• Via internet, www.wevelgem.be/inschrijven
Hoe betalen?
• NOOIT zonder vooraf in te schrijven
• ALTIJD binnen de 2 dagen na ontvangst van het inschrijvingsbewijs
met gestructureerde mededeling door: contante betaling op de
sportdienst
• Na telefonische inschrijving te storten op rekeningnr.
BE30 0910 1206 5011, sportpromotie, Vanackeresraat16.
Gestructureerde mededeling duidelijk vermelden.

16:00 -16:30

9507

Praktisch

Zwemlessen
kinderen met een licht tot matige beperking
Nr

Dag

Uur

Start

Niet op

8010

di

18:30 - 19:20

8/10

29/10

8011

vr

18:10 - 19:00

11/10

1/11

Volwassenen
Nr

Dag

Uur

Start

Niet op

4039

za

11:10 - 12:00

12/10

2/11
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Wevelgem
hartveilige
gemeente
dankzij
AED-toestel
Een hartstilstand treft elk
jaar duizenden mensen. Op
straat, op het werk, onderweg… Buiten het ziekenhuis
overleven velen dit niet. Hoe
sneller de reanimatie en
defibrillatie bij een hartstilstand wordt opgestart, hoe
groter de overlevingskansen.
In de hal van sporthal de
Vlaschaard in de Menenstraat in Wevelgem hangt
een AED-toestel. AED staat
voor automatische externe
defibrillator, een draagbaar
toestel dat je kan helpen als
je moet reanimeren.
De aankoop en installatie van dit toestel kadert in het Hartveilig-project van Rode KruisVlaanderen, waar het gemeentebestuur wil
instappen. In Vlaanderen zijn er nog veel
te weinig mensen die kunnen reanimeren.
Wordt een slachtoffer binnen de eerste 3
tot 4 minuten gereanimeerd en krijgt het
een stroomstoot toegediend met een AED,
dan heeft die persoon tot 70 % kans om te
overleven.
Het toestel is eenvoudig in gebruik. De
elektroden van dit volautomatische toestel
kleef je op de borstkas van het slachtoffer.
Daarna voert de AED een analyse van het
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hartritme uit. Als de analyse uitwijst dat
het hartritme herstelt kan worden met een
elektrische schok, dan zal het toestel een
schok toedienen. De adviesstem van de
AED begeleidt je bovendien met gesproken
instructies. Zo helpt het toestel je tijdens de
hulpverlening. Handig én heel veilig!
De gemeente Wevelgem streeft in de toekomst naar het label ‘Hartveilige gemeente’
in samenwerking met het Rode Kruis-Vlaanderen. Hiermee engageren de gemeente en
het Rode Kruis om, telkens voor een periode
van twee jaar, in gezamenlijk overleg en
organisatie, op regelmatige basis AEDopleidingen aan te bieden aan de bevolking.
Minstens 10 % van het gemeentepersoneel
moet de opleiding reanimeren en defibrilleren gevolgd hebben. Het engagement
om de bevolking te sensibiliseren en op te
leiden in reanimatie en AED-gebruik leidt
tot het verkrijgen van het label “Hartveilige
gemeente”.
Dit eerste reanimatietoestel is te vinden in
de omgeving van het Wevelgems sportcentrum, waar door de aanwezigheid van de
sporthal de Vlaschaard, evenementenhal de
Schelp, het voetbalcomplex en een uitgebreide loopinfrastructuur heel intensief
sport wordt beoefend. Hierdoor ontstaat
een verhoogd risico op een mogelijk hartfalen.
Exacte plaats AED–toestel: het toestel hangt
onmiddellijk links bij het binnenkomen door
de eerste glazen deuren.
Aan de voordeur van evenementenhal de
Schelp, aan de ingang van de voetbalge-

bouwen en langs de Finse piste wordt de
aanwezigheid van het AED-toestel kenbaar
gemaakt.
In het najaar 2013 zullen ook opleidingen
voorzien worden rond het gebruik van AEDtoestellen. In eerste instantie wordt een deel
van het gemeentepersoneel opgeleid, de
sportverenigingen en ook de inwoners van
de gemeente zullen de kans krijgen vorming
te volgen in deze aanvullende reanimatietechniek. Verdere informatie rond opleidingen volgt later.

Samengevat
Wat? Een AED of automatische externe
defibrillator
Waar? Steeds vaker te vinden aan en in
openbare gebouwen
Wanneer? Te gebruiken bij een slachtoffer met hartstilstand
Waarom? Wachten op een ziekenwagen is kostbare tijd verliezen. Reanimeren met een AED verhoogt de overlevingskansen van het slachtoffer.
Meer informatie over AED is terug te
vinden op www.hartveilig.rodekruis.be

Hobbykok
Stephanie
presenteert
haar zomers
gerechtje

Stephanie Coorevits was finaliste tijdens De Beste Hobbykok van Vlaanderen.
Na een fantastisch parcours moest zij op het eind nipt de duimen leggen.
Speciaal voor de bewoners van Wevelgem presenteert zij een zomers gerecht op
Wevelgemse maat.

Gamba’s op de Barbecue
Nodig:
· 1 grote (of twee kleine gamba’s) per persoon
· (Gezouten) boerenboter (zuivelhoeve)
· Tijm
· Citroen
· Evt: appelhoutsnippers
Maak de kruidenboter.
· Laat de boter op kamertemperatuur zacht worden. Rits de blaadjes van twee takjes verse tijm en
meng die onder de boter.
· Rasp de zeste van een citroen en meng de zestes
eveneens onder de boter. Hou apart.
· Snij de gamba’s overlangs doormidden (door de
kop). Verwijder het darmkanaal.
· Plaats de gamba’s kort met de vleeskant op de
grill zodat ze kunnen toeschroeien.
· Draai ze dan om (op het karkas) en bestrijk de
vleeskant met de tijmboter.
· Laat de gamba’s verder gaar worden op de grill.
Eventueel kunnen de gamba’s lichtjes gerookt door in
de kooltjes een handvol appelsnippers te strooien en
de gamba’s kort (ongeveer 1 minuutje) onder het deksel van de barbeque te laten roken.

De gamba’s zijn lekker als voorgerecht. Voor een licht
hoofdgerecht kan je er een groen slaatje op een andere manier gepresenteerd bij serveren.
Een voorbeeld:
· Rucola of jonge babyspinazie
· 1 rijpe avocado
· 1 courgette
· 3 lente uitjes
· Snij de courgette in lange lamellen met behulp
van een mandoline.
· Bestrijk ze met olijfolie, peper en grof zeezout.
· Verhit een grillpan (heel heet).
· Rooster de courgetterepen aan weerszijden in de
pan.
· Laat afkoelen.
· Snij de avocado in fijne reepjes.
· Leg een courgettereep voor je op een werkblad
(met de korte kant naar je toe).
· Beleg de onderkant met wat rucola of babyspinazie en een reepje avocado.
· Kruid af met peper en zout en rol op.
· Werk de rolletjes af met wat snippers lente-ui.
· Dresseer het bord door er een halve gamba op te
schikken en daarrond de groentenrolletjes.
· Werk de gamba af met een rondje van de kruidenboter.
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TAKE TWO

grijpt deze
zomer de macht
Enkele weken geleden werd Wevelgem getroffen door een tekenplaag.
Op openbare gebouwen, parkeerplaatsen en wegen spoten vandalen graffiti en
op hun Facebookpagina verspreidden zij
nietszeggende boodschappen en geblinddoekte portretten. De aankondiging van
het nieuwe seizoen van het cultuurcentrum? Promotie voor het tekenatelier? De
nieuwe cd van Steak Number Eight? Een
actie naar aanleiding van de sluiting van de
bibliotheek? Niets van dit alles. Of toch niet
helemaal. Vooral veel meer.
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“De komende maanden zal het morele, intellectuele en artistieke
gezag over deze gemeente niet langer bij mij berusten, maar wel
bij plaatselijke kunstenaars en medewerkers van de gemeentelijke
diensten vrije tijd. Van 14 augustus tot 12 oktober wordt Wevelgem
een vrije kunstenrepubliek, waar artiesten van divers pluimage het
commando zullen voeren”, verklaarde burgemeester Jan Seynhaeve
tijdens de persvoorstelling van Take Two. Wat is er aan de hand?

Kunstenproject: in het begin was er...
Fotograaf Joost Demuynck is één van de initiatiefnemers. “Net als alle
goede ideeën ontstond ook dit aan de toog. Al een tijdje broedden we
met een groepje creatievelingen op een artistiek ei. We waren intens
met muziek, theater, beeldhouwen of fotografie bezig en wilden onze
exploten delen met elkaar en met het publiek. We gingen op zoek
naar een plaats en een partner om een artistiek project op poten te
zetten. We vonden vrij snel interesse bij het gemeentebestuur en ons
idee paste wonderwel bij plannen van de diensten vrije tijd."
Jeugdanimator William Devoldere: “Met de jeugddienst wilden we
een soort Mont Martre organiseren voor jongeren die met kunst bezig
zijn. We weten dat er veel jongeren in hun eigen kamertje met heel
creatieve dingen bezig zijn en wilden hen kansen bieden om dit te
presenteren en hen prikkelen om hun talenten verder te ontplooien.”
Joost: “Toen hoorden we ook van de verhuis van de bibliotheek. We
wilden graag een tijdje over de lege ruimte kunnen beschikken, maar

dat bleek onmogelijk te organiseren. Maar het concept artist in residence was een leuke tussenvorm.”
Ambtenaren en creatievelingen staken de koppen bij elkaar en Take
Two (Teek Toe of Take Two mag ook) was geboren.

Wil jij ook meedoen?
Van 14 augustus tot 12 oktober wordt de bibliotheek de uitvalsbasis
voor artistiek en creatief werk. Plaatselijke kunstenaars zullen vrij
en onbelemmerd hun artistieke dromen en exploten etaleren en op
het publiek loslaten. kom alles beleven of volg een workshop.
William: “De kunstenaars van Take Two organiseren inspirerende
workshops voor jongeren tussen ca. 15 en 30 jaar. Ze kunnen aan de
slag met beeldhouwer Kris Vandenberghe, rockmuzikant Brent
Vanneste, fotograaf Joost Demuynck, beste hobbykok Stefanie
Coorevits en visual artists Simon Verschelde en Thomas Delbeke. Hun
eigen creativiteit is het uitgangspunt, maar de kunstenaars helpen hen
breder kijken, technieken uitproberen, thema’s benaderen."
"Een teek heeft acht poten: de jongeren worden ook aangemoedigd
om van elkaar te leren, andere genres en technieken te proberen en
met een brede visie kunst te benaderen.”
Joost: “Take Two is geen talentenjacht. We willen jongeren stimuleren
en prikkelen. We hopen vooral dat ze de kans zullen grijpen en hun
artistieke passie zullen blijven koesteren. Ze moeten zich in de kunst
vastbijten als een teek in de huid.”
Op 12 oktober, tijdens de Verwendag in de bibliotheek, zullen de
artistieke creaties van Take Two worden gepresenteerd aan het
ruime publiek.

Een echt kunstencafé, geniet en doe mee!
Maar Take Two is meer dan een open kunstenatelier voor jongeren.
In de bibliotheek zal het gonzen van de activiteit.
Joost: “De kunstenaars gaan de confrontatie aan met het publiek. We
zijn actief bezig en het publiek kan ons vrij bevragen. De inkomhal van
de bibliotheek wordt een kunstencafé. Naast de vaste activiteiten en
workshops kan het publiek ook spontane en speelse acties verwachten: een stand-up comedian, een dichter in een kooi, een mini-optreden van een lokale groep, een verrassingsact van een acteur… Het kan
snel gaan. Op een bord in de bib en via de sociale media zullen we de
ongeplande acties aankondigen.”

Rock mee met Brent Vanneste (Steak Number Eight)
Rockmuzikant Brent Vanneste (Steak Number Eight) zit te popelen
van ongeduld om er in te vliegen
Brent: “Ik zie hier ontzettend naar uit. Met de groep zit ik in een vast
stramien en ik hoop nieuwe wegen te ontdekken en in te slaan. Ik
maak een kleine studio in de bib: als ik een inval heb, ga ik ter plaatse
zoeken en improviseren. Jongeren die er zin in hebben, mogen mij
helpen en inspireren.”
Heeft hij daar komende zomer wel tijd voor? In zijn agenda staan
Graspop, Grensrock en Pukkelpop en er komt een tournee in Rusland
aan. “Ik wil dit gewoon doen. Alles begon in Wevelgem. Als ze mij vragen waar ik vandaan kom, noem ik met trots mijn geboorteplaats. Ik
heb hier veel kunnen en mogen doen en ik doe graag iets terug voor
Wevelgem. Het wordt een bèrezomer….”

Take Two: wie, waar en wanneer?

Het kunstenproject Take Two is een initiatief van
een groep plaatselijke kunstenaars. Ze vonden in de
dienst vrije tijd, de jeugddienst, de bibliotheek en het
cultuurcentrum enthousiaste partners om hun artistieke dromen te verwezenlijken.
Take Two loopt van 14 augustus tot 12 oktober
in de inkomhal en de activiteitenzalen van de
bibliotheek.

Hoe kan je ook meedoen?

Ben je tussen 15 en 30 jaar? Weet je vaak met
je creatieve ideeën geen blijf? Ben je vaak artistiek
bezig? (tekenen, schilderen, boetseren, musiceren, fotografie, graffiti spuiten, dans, theater, street-art, ….)
Maar mis je nog tips, advies, feedback, inspiratie of de
know-how? Dan is Take Two echt iets voor jou!
Voor 5 euro word je lid van het Team Take Two
en dan kan je je inschrijven voor alle sessies binnen het project. Er zijn workshops muziek met Brent
Vanneste, beeldhouwen met Kris Vandenberghe, koken met Stephanie Coorevits, projectionmapping met
Simon Verschelde en Thomas Delbeke en fotografie
met Joost Demuynck. Hou ook zeker de facebookpagina in de gaten, want er volgen ook pop-up sessies
van gastkunstenaars.

Inschrijven

Per sessie moet je wel inschrijven want de plaatsen
zijn beperkt! Dit kan via teek@wevelgem.be of op de
jeugddienst via tel. 056 433 554.

Activiteitenprogramma

De kunstenaars zijn de hele periode aan de slag in de
bib. Als artists in residence nodigen ze ook gasten uit.
Op donderdag, vrijdag en zaterdag (vanaf 16 uur) is
het Teek-kunstencafé open. Je kan er de kunstenaars
ontmoeten en aan het werk zien. Op onverwachte
momenten zijn er ook gastoptredens en performances. En Teek gaat ook wel eens op verplaatsing.
Bekijk het activiteitenprogramma op het bord in
de bib of volg Teek op Facebook.

Vragen of suggesties?
@ teek@wevelgem.be
Meer info
www.wevelgem.be/teek

In het kort · Sport · Bibliotheek

Sporthallen

nieuwe telefoonnummers
De sporthallen zijn vanaf nu ook uitgerust met gsm-toestellen.
Hieronder vind je de nieuwe nummers per sporthal:
• Sporthal Vanackerestraat: 0490 65 40 19
• Sporthal de Schelp: 0490 65 40 20
• Sporthal de Vlaschaard: 0490 65 40 17
• Sporthal Gullegem: 0490 65 40 16
• Sporthal Moorsele: 0490 65 40 18

Winnaars Week van de Sportclubs

Volgende deelnemers aan de Week van de Sportclubs van 2 mei tot
en met 8 mei vallen in de prijzen: Ilias Vynckier –
Marijke Vandevenne – Alex Bevernage – Joost Vynckier
Van harte gefeliciteerd aan de winnaars !
Zij kunnen tot en met 17 juli 2013 hun waardebon van 12,50 euro
komen afhalen op de sportdienst. Deze bon geeft korting op een
activiteit/sportkamp georganiseerd door de sportdienst.

Sport voor senioren
24 september

Provinciaal kampioenschap petanque in lendelede
Zoek vrienden en vorm een triplette (3 deelnemers).
Het deelnamegeld voor het kampioenschap (5 spelrondes) bedraagt
12 euro per triplette. Het tornooi start om 10u00. Aanmelden is noodzakelijk tussen 9u00 tot 9u45 De prijsuitreiking is voorzien omstreeks
18u30 Er is een prijzenpot ter waarde van 1 250 euro.
Tijdens de middagpauze kan een warme maaltijd (13 euro/persoon)
verkregen worden. Wie geen maaltijd wenst, mag zijn eigen lunchpakket meebrengen.
Inschrijven kan tot 9/09.
Inschrijvingen en meer info: Sportdienst,
Vanackerestraat 16. Tel. 056 433 560

Verkoop van oude boeken en cd’s

Verouderde of versleten boeken en audiovisuele media die niet langer
thuishoren in de bibliotheek worden na zorgvuldige selectie uit de
collectie verwijderd. Voor verzamelaars kunnen het gegeerde objecten
zijn!
In het najaar verhuist de bib naar een noodbib en wordt het huidige
gebouw grondig heringericht. Meer dan vroeger hoort in een moderne bibliotheek een actuele en frisse collectie. De voorbije maanden
hebben de bibliotheekmedewerkers dan ook veel tijd besteed aan het
afvoeren van oude boeken en cd’s. De traditionele ‘boekenverkoop’
wordt al deze zomer georganiseerd. Ook dit jaar loopt die in samenwerking met en ten voordele van Oxfam Bookshop Kortrijk.
Gratis toegang
Donderdag 18 juli (10u00 – 22u00)
Vrijdag 19 juli (9u00 – 18u00)
Zaterdag 20 juli (9u00 – 18u00)
Maandag 22 juli (14u00 – 20u00)
Dinsdag 23 juli (14u00 – 20u00)

De zomer van het spannende boek

De moord op een bisschop in het Noorse Bergen, een mysterieuze
bankoverval in Tokyo, een lijk in het Zweedse ijs of de zoektocht naar
een verdwenen manuscript in Carcassonne… Ook dit jaar laat de
Zomer van het Spannende Boek je twee maanden lang op het puntje
van je stoel balanceren.
Naast kleppers van eigen bodem (o.a. Pieter Aspe, Toni Coppers, Deflo
en Stan Lauryssens) kan je kennismaken met het nieuwste werk van
een rist internationale auteurs (o.a. Roslund & Hellström, Patricia
Cornwell, John Grisham en Arnaldur Indridason). Laat je verleiden
door psychologische thrillers, historische misdaadromans, avontuurlijke detectives of meeslepende politieromans!
De bibliotheek focust dit jaar op "the inspectors". Succesvolle en erg
gewaardeerde televisiereeksen maakten romaninspecteurs heel
populair bij een ruim lezerspubliek. In een themastand presenteert de
bib romans met beroemde inspecteurs in de hoofdrol. Een handige
bladwijzer laat je kennismaken met auteurs (en inspecteurs) die je
meeslepen in spannende misdaadverhalen.
Veel plezier met de Morses, Endeauvours, Wallanders, De Cocks,
Becks, Linleys, Frosten, Lewissen, Witsen en Poiroten dezer wereld.

Zomer van Vlieg

Vlieg is ook deze zomer weer te gast in de bibliotheek.
Tijdens de maanden juli en augustus kunnen kinderen van de basisschool er kennismaken met zeven hedendaagse kunstenaars: Koen
Vanmechelen, Roger Raveel, Jeff Koons, Panamarenko, Claes Oldenburg, Guy Rombouts en Peter De Cuypere. Van elk van deze kunstenaars hangt er in de bib een kunstwerk. Aan de hand van creatieve
opdrachten gaan de kinderen in interactie met de kunstenaar.
Als ze het parcours afgelegd hebben, krijgen ze aan de balie een
gadget en een unieke code. Als ze de code invoeren op UITmetVlieg.
be maken ze kans op mooie prijzen. Of misschien winnen ze wel de
hoofdprijs en worden ze peter of meter van de kunstkip van Koen
Vanmechelen en krijgen ze een zilveren kippenring!
Info
Kunstparcours in de hoofdbibliotheek (Vanackerestraat)
Voor wie?
Alle kinderen van de basisschool
Wanneer?
Maanden juli en augustus tijdens de openingsuren
Duur: 45 minuten
Deelname gratis

Wielerwedstrijd · Daguitstap: Boulogne-sur-Mer · Aanvullende thuiszorg · Weg- en rioleringswerken · In het kort

Wielerwedstrijden
Zaterdag 29 juni

Wielerwedstrijd voor wielertoeristen
Start: 16u30 in de Salinusstraat ter hoogte van Orange.
Aankomst: Warandestraat omstreeks 18u00
Omloop: Salinusstraat – Warandestraat – Karrestraat – Vrijstraat –
Wittemolenstraat – Dadizelestraat – Ieperstraat – Salinusstraat
Er worden 16 ronden gereden van 4,8 km = 76,8 km.
Donderdag 11 juli
Doortocht 94e juniorenklassieker Gent-Menen
Omloop: Komende van St-. Elooiswinkel omstreeks 15u00 - Driemasten, aan café “De Gouden Bank” rechts - Hondschotestraat - Rozenstraat - Secretaris Vanmarckelaan - Sint-Janstraat - Oude Tramweg,
rechts - Ledegemstraat - rechtdoor tot in Ledegem

Daguitstap naar Boulogne-sur-Mer
dinsdag 24 september

· Voormiddag: Bezoek Nausicaa (ontdekking van de onderzeese
wereld: 5000 m² tentoonstelling, 35 000 dieren uit alle oceanen onder
1 dak).
· Middagmaal
· Namiddag: Boottocht op de Florelle in de haven van Boulogne-surMer terugkeer via Cap Blanc-Nez en Cap Gris-Nez
Inschrijven kan t.e.m. 6 september via cel welzijn (tel. 056 433 527,
e-mail welzijn@wevelgem.be)
Kostprijs 49 euro (bezoeken, busreis, middagmaal, dranken NIET
inbegrepen)

Belgische SHIATSU-dag
15 september 2013

SHIATSU betekent letterlijk vingerdrukmassage en is Indisch van oorsprong, duizenden jaren oud en heeft zich hoofdzakelijk verspreid in
China en Japan. Op 15 september is het Belgische SHIATSU-dag in de
“Kluizerij” in Affligem en kan je kennismaken met deze massagevorm.
Meer info over SHIATSU vind je op www.shiatsu.be
SHIATSU-beoefenaars in eigen gemeente:
Wevelgem: www.hildeverhulst.be
Moorsele: www.guidodemeester.be

Hulp nodig bij boodschappen?
Kan je zelf niet meer instaan voor je de boodschappen en kan je
hiervoor op niemand beroep doen? Dan kan je terecht bij de Dienst
Aanvullende Thuiszorg van het OCMW!
Aanvraag bij Dienst Thuiszorg
Adres Deken Jonckheerestraat 9,Wevelgem
Tel. 056 435 500
E-mail thuiszorg@ocmwwevelgem.be

Weg- en rioleringswerken in de
Kijkuitstraat, Kruisstraat,
Koningstraat en Reynsakkerstraat

In opdracht van Aquafin en de gemeente Wevelgem wordt na het
verlof gestart met de weg- en rioleringwerken in de Kijkuitstraat,
Kruisstraat, Reynsakkerstraat, Koningstraat.
Het afvalwater van meer dan 500 inwoners, dat nu nog in de beken
belandt, wordt aangesloten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van
Menen.
De werken beginnen op 19 augustus 2013
Uitvoeringstermijn: 18 maanden
De werken worden uitgevoerd door aannemer Wegenbouw Ivan
Vuylsteke , Steenovenstraat 98 in Meulebeke.
Uit te voeren werken
• De aanleg van een gescheiden stelsel in de Kijkuitstraat, Kruisstraat,
Reynsakkerstraat en Koningstraat
• De bouw van een pompstation in de Kijkuithoek t.h.v. de Cederstraat. De bouw van een pompstation in de Kruisstraat ter hoogte van
de Koningstraat.
• Bouw van een nooduitlaat op bestaande riolering in de Moorselestraat t.h.v. huisnummer 173.
• De heraanleg van weg, parkeerstroken en voetpaden
• Het bouwen van een verhoogd verkeersplateau ter hoogte van de
schooltoegang/Marktstraat
Bovenstaande straten worden ontoegankelijk voor doorgaand verkeer. De inwoners werden uitgenodigd op een infovergadering i.v.m.
de fasering van de werken en de hinder die ze zullen ondervinden.
Meer informatie:
Dienst OI&M, tel. 056 433 465, e-mail geert.casier@wevelgem.be

Diftar

Al jouw vragen
beantwoord
Sinds 1 juni kan je op de 6 recyclageparken in MIROM Menen vrijblijvend kennis
maken met het diftar-systeem. Diftar
betekent gedifferentieerd tariferen, naargelang het soort afval en de hoeveelheid
zal er vanaf 1 augustus een kostprijs worden aangerekend. Vele inwoners hebben
de voorbije weken reeds uitvoerig kennis gemaakt met het systeem en stelden
diverse vragen. De meest voorkomende
vragen hebben we op een rijtje gezet.

Op welke recyclageparken kan ik als inwoner van
Wervik, Wevelgem of Menen terecht?
Als inwoner uit een van deze drie gemeenten kan je terecht op alle
recyclageparken in de regio van MIROM Menen (= Menen/Wervik/Wevelgem). Dat betekent dat je kan kiezen voor het dichtstbijzijnde park.
De adressen en de openingsuren van alle parken vind je op www.
mirom.be of in de folder.

Op het weegticket staan er nu al gewichten, telt
dit al mee?
Neen, de gewichten worden louter geregistreerd omdat je op die
manier een beter idee hebt van de hoeveelheid afval die je aanbrengt.
Vanaf 1 augustus wordt de teller op nul gezet en pas vanaf dan wordt
er naar gelang het aangebrachte afval en de hoeveelheid eventueel
een kostprijs aangerekend. Afval uit de groene groep (bv. glas, elektro,
metaal, pmd, papier en karton, ...) is gratis. Voor afval uit de oranje
groep (bv. steenpuin, tuinafval, etc) mag je als particulier tot 1.000kg per
jaar gratis aanbrengen. Onderaan jouw ticket zal je bij elk bezoek jouw
tegoed kunnen raadplegen. Voor het afval uit de rode groep (bv. tapijt,
zetel), is er geen vrijstelling en betaal je per aangebrachte kilo € 0,125.

Hoeveel tijd moet ik voorzien voor een bezoek aan
het vernieuwde recyclagepark?
De duurtijd van je bezoek is o.a. afhankelijk van de drukte op het
park. Hou rekening met een ietwat langere bezoektijd. Het weeg-en
registratiesysteem vraagt wat extra tijd.
Vermijd de piekmomenten op weekdagen is dat tussen 9u00 en 12u00
en tussen 13u00 en 15u00. Op zaterdag is er een piekmoment tussen
10u00 en 12u00. Je kunt je bezoek beperken door jouw afval thuis te
sorteren en optimaal gebruik te maken van de huis-aan-huis inzameling.
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Openingsuren Containerpark Nijverheidslaan
< 4000 kg bruto
Maandag

08u00 - 12u00

Dinsdag

gesloten

Woensdag

13u00 - 18u00

Donderdag

13u00 - 18u00

Vrijdag

13u00 - 18u00

Zaterdag

08u00 - 14u00

> 4000 kg bruto

gesloten

08u30 - 12u00

Openingsuren Containerpark RIJKSWEG*
< 4000 kg bruto
Maandag

13u00 - 18u00

Dinsdag

13u00 - 18u00

Woensdag

13u00 - 18u00

Donderdag

gesloten

Vrijdag

08u00 - 12u00

Zaterdag

08u00 - 14u00

*wordt vanaf 1 maart
2013 omgebouwd.
Je kunt er vanaf dan
enkel terecht met
tuinafval, steenpuin,
niet recycleerbaar
afval, aarde, vlak glas,
houtafval en gipsafval.
Aanvoer bedrijfsafval
slechts mogelijk na
ombouwwerken.

Ik lees dat we het PMD-afval voortaan verplicht
in de blauwe PMD-zak moeten aanbieden. Vanaf
wanneer?
Vanaf 1 augustus 2013 wordt PMD-afval op de recyclageparken enkel
nog aanvaard in een blauwe PMD-zak. Deze zijn net zoals de restafvalzakken verkrijgbaar bij diverse handelaars of aan de gemeentelijke
loketten. Tot en met 31 juli mag je je PMD-afval nog zonder zak aanbrengen. Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om voortaan je PMD-zak
aan huis te laten ophalen. De voorziene ophaaldata staan aangeduid
op jouw ophaalkalender.

Met welk afval kan ik terecht op het recyclagepark in Gullegem Rijksweg?
Op het recyclagepark in de Rijksweg in Gullegem kan je enkel nog
terecht met tuinafval, steenpuin, niet recycleerbaar afval, aarde, houtafval, gipsafval en vlak glas.

Hoeveel zal het nieuwe systeem ons jaarlijks kosten?
Als je goed sorteert en tuinafval composteert, dan zul je jaarlijks een
beperkt bedrag betalen.
De grens van 1.000 kg voor afval uit de oranje groep is afgestemd op
de normale jaarlijkse afvalproductie per gezin.
Heb je een grote tuin en composteer je niet, dan bestaat de kans dat
je jaarlijks een klein bedrag zal moeten betalen. Doe je verbouwingen
aan jouw huis, dan kun je die 1.000 kg ook snel bereiken.
De ervaring leert dat de jaarlijkse aanvoer van brandbaar grofvuil
vrij beperkt is. Een matras, een oud tapijt of een kapotte zetel heb je
sporadisch. De kostprijs ervan hangt af van het gewicht.

Het recyclagepark van Lauwe is nog gesloten,
wanneer is de opening hiervan voorzien?
Het recyclagepark in Lauwe wordt ook voorzien van een registratieen weegsysteem. Deze ombouwwerken worden geschat op een 4-tal
maanden, maar de weersomstandigheden spelen hierin ook een rol.
De opening van het park wordt tijdig meegedeeld via www.mirom.be,
de lichtkranten op de parken, etc.

wat kost een bezoek
aan het recyclagepark?
Groene groep

Prijs
particulieren

prijs KMO’s

Kan ik het park met de fiets of te voet bezoeken?

Elektro (aeea)

gratis

gratis

Dat is mogelijk. Hiervoor moet je vóór de weebrug op een knop
drukken. Pas dan kun je je op de weegbrug begeven om het park te
betreden en blijft de slagboom voor de auto's achter jou gesloten.

Elektriciteitskabels

gratis

gratis

Glazen flessen en bokalen (glasbol)

gratis

gratis

KGA (frituurolie, TL-lampen, batterijen,
motorolie, gevaarlijke producten, etc.)

gratis

wordt niet
aanvaard

Metaal

gratis

gratis

Papier en Karton

gratis

gratis

PMD (verplicht in pmd-zak vanaf
1/8/2013)

gratis

gratis

Textiel

gratis

gratis

Ik ben een huis aan het verbouwen en beschik
over een bestelwagen. Kan ik het bouwafval met
een bestelwagen naar het recyclagepark brengen?
Dat kan. Als particulier kun je ongeacht je voertuig op het recyclagepark terecht met gesorteerd bouwafval! Let wel: als je voertuig
volgeladen de 4.000 kg overschrijdt, dan kan je enkel op de specifieke
openingsuren terecht. Deze worden apart aangeduid in de tabel met
openingsuren (folder, kaartje, website).

Ik ben een huis aan het verbouwen in Menen,
maar mijn domicilie is in Roeselare. Kan ik dan
gebruik maken van het recyclagepark?
Ja, dat kan. Tegen de kostprijs van € 5 kun je een KMO-badge bij MIROM Menen of via www.mirom.be aanvragen. Met die badge en met
jouw eID kun je met jouw afval op het recyclagepark terecht. Het tarief
voor KMO’ers en zelfstandigen is dan van toepassing. De vrijstelling
van 1.000kg is dan niet van toepassing.

Als ik de vrijstelling van 1.000 kg tijdens het kalenderjaar niet heb bereikt, kan ik dat overzetten?
Neen, die 1.000 kg geldt tot en met 31 december 2013. Elk jaar krijg
je als particulier van 1 januari tot en met 31 december opnieuw een
vrijstelling van 1.000 kg voor afval uit de oranje groep (€ 25).

Ik moet betalen en ik heb geen pasmunt, hoe betaal ik dan?
Je kunt betalen met bancontact of met cash geld. De betaalautomaat
aanvaardt enkel munten vanaf € 0,10. Heb je geen gepast geld, dan
wordt het saldo dat je teveel betaalde als “tegoed” voor jouw volgende
bezoek beschouwd. Dit tegoed is overdraagbaar naar het volgende
kalenderjaar. Heb je geen geld bij, dan kun je het park verlaten. De
openstaande rekening moet je binnen de 14 dagen vereffenen aan de
betaalzuil op het park. Pas dan krijg je opnieuw toegang tot het park.

Oranje groep
Particulieren
· eerste 1.000 kg gratis
· tussen 1.000 en 2.000 kg betaal je 0,025/kg
· vanaf 2.000 kg betaal je de prijs zoals vermeld in de tabel
KMO’s
· betalen vanaf de 1ste kg de prijs (excl. BTW) zoals vermeld in de tabel
Aarde

€ 25 / 1.000 kg

Asbestcement (verplicht
leveren verpakt in plastic
folie) enkel op recyclage€ 160 / 1.000 kg
parken Menen, Wervik en
Gullegem (Nijverheidslaan)
Bloempotten in plastic

€ 6,50 / zak van 300 l

Folies in plastic

€ 6,50 / zak van 300 l

Gipsafval

€ 200 / 1.000 kg

Harde plastics/PVC

€ 260 / 1.000 kg

Houtafval

€ 40 / 1.000 kg

Niet recycleerbaar afval

€ 85 / 1.000 kg

Piepschuim

€ 4,40 / zak van 1.500 l

Steenpuin

€ 25 / 1.000 kg

Tuinafval

€ 65 / 1.000 kg

Vlak glas

€ 50 / 1.000 kg

Rode groep

De containerparken zijn gesloten op 11 juli en 15 augustus.

-> brandbaar grofvuil =
restafval dat te groot is
voor de restafvalzak.
Vb.: matras, zetel, tapijt, ...

Particulieren*

KMO’s*

€ 0,125/kg

€ 0,200/kg
(excl. btw)

*betalen vanaf de eerste kilo
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SOCIALE
DAKISOLATIEPROJECTEN
HUURWONINGEN
Binnen enkele jaren zal dakisolatie in alle
Vlaamse woningen verplicht zijn. Ook
verhuurde woningen zullen aan deze eis
moeten voldoen. Voor verhuurde woningen die bewoond worden door
kwetsbare groepen zorgt de Vlaamse
overheid samen met de netbeheerders
voor een stevig duwtje in de rug: voor
deze woningen is er een extra hoge
premie voorzien van 23 euro per m².
Bovendien begeleidt een projectpromotor
zowel de huurder als de verhuurder bij
de voorbereiding en de uitvoering van de
werken. De promotor voor onze gemeente is de regionale Energiesnoeiersploeg.
Zij stellen een vakbekwame aannemer aan en vragen na de uitvoering
van de werken de premies aan bij de netbeheerder. Als verhuurder hoef
je dus niets te doen! In ruil wordt van de verhuurder verwacht dat hij:
• De huurprijs niet verhoogt omdat het dak geïsoleerd wordt
• Het lopend huurcontract niet voortijdig opzegt conform de bepalingen van de geldende huurwetgeving.
Bij de beoordeling of een woning in aanmerking komt, gaat specifieke
aandacht naar de integrale kwaliteit van de woning. Huurwoningen van
sociale huisvestingsmaatschappijen komen niet in aanmerking, alle
andere huurwoningen wel. Met de extra hoge premie van 23 euro per
m² geplaatste dakisolatie worden de kosten van de begeleiding van de
huurder en verhuurder en de plaatsing van de dakisolatie gefinancierd.
Welke woningen en bewoners komen in aanmerking:
Het gaat om woningen en wooneenheden op de private huurmarkt
voor zover de bewoner behoort tot de volgende doelgroepen:
1. beschermde afnemers (recht op de sociale maximumprijzen voor
gas en elektriciteit)
2. personen voor wie een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit
bij de Lokale Adviescommissie werd ingediend
3. huishoudens met een actieve budgetmeter voor gas of elektriciteit;
4. personen die huren bij een sociaal verhuurkantoor, een lokaal
bestuur of een OCMW
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5. personen die behoren tot de doelgroep van de meest behoeftigen
van het Fonds ter reductie van de globale energiekost (FRGE):
• die recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds of het Omnio-statuut bezit
• die in schuldbemiddeling zit (bv bij het OCMW of het CAW) en zijn
verwarmingsfactuur niet kan betalen
• die hulp krijgt van het OCMW voor onbetaalde facturen gas of
elektriciteit.
Elk dak is anders, dus ook elke factuur. Als de sociale dakisolatiepremie van 23 euro per m² niet alle kosten dekt, wordt aan de verhuurder op voorhand gevraagd om een beperkt restbedrag te betalen.
Een eventuele factuur die daarvoor aan de verhuurder wordt gericht,
kan benut worden in het kader van de federale belastingsvermindering (30% van het factuurbedrag met een maximum van 2930 in
2012) voor dakisolatie of andere premies, uitgezonderd die van de
netbeheerder.
Huurwoningen
prioritaire groep

Andere woningen

Premie
netbeheerder

23 euro per m² voor
promotor sociale dakisolatie

6 tot 8 euro per m²
voor eigenaar of
huurder

Belastingsvermindering

30% van de eventuele
restfactuur voor de
verhuurder

30% van het factuurbedrag voor eigenaar
of verhuurder

Voor meer info over het sociaal dakisolatieproject kan je terecht bij
de Energiesnoeiersploeg: Nancy Versavele - Damastweversstraat 1,
8500 Kortrijk, tel. 056/28 27 73, e-mail nancy.versavele@bndkortrijk.be
Goedkope of renteloze lening voor energiebesparende werken
Wil je je dak isoleren, maar kom je niet in aanmerking voor dit sociaal
dakisolatieproject? Dan kan je nog steeds gebruik maken van de
energielening! (www.wevelgem.be/energielening)
Via het gemeentebestuur kan je nl. een goedkope of soms zelfs renteloze lening afsluiten voor volgende energiebesparende maatregelen:
• plaatsing van dakisolatie
• installatie van een gasconvector
• vervanging of plaatsing van een stookketel
• plaatsing van hoogrendementsbeglazing
• plaatsing van muurisolatie
• plaatsing van vloerisolatie
• plaatsing van zonneboiler
• plaatsing van een pelletkachel
• plaatsing van thermostatische kranen of kamerthermostaat met
tijdinschakeling
• laten uitvoeren van een energieaudit
• deze lijst is niet limitatief. Neem gerust contact met ons op om na te
vragen of je geplande werken in aanmerking komen voor deze lening.
Je kan tot een maximum van 10.000 euro ontlenen en betaalt de
lening binnen (maximum) 5 jaar terug. Je kan je lening inkorten of
je maandelijkse afbetaling verlagen door ontvangen premies vanuit
je gemeente, je netbeheerder en de Vlaamse of Federale overheid
onmiddellijk terug te storten. Voor meer informatie en een aanvraag
kan je terecht bij Nele Heytens, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem,
tel. 056 433 416, e-mail nele.heytens@wevelgem.be.

Inzameling PMD voor bedrijven
verplicht vanaf 1 juli

Cursusaanbod CVO VIVA
West-Vlaanderen in Wevelgem

Vlaamse bedrijven sorteren steeds beter. Toch belandt nog
20% van het bedrijfsafval onterecht in de verbrandingsoven
of op een stortplaats. Dit aandeel bestaat voor een kwart
uit PMD-afval. Vlaamse bedrijven zijn nu al verplicht om 17
afvalfracties te sorteren. Vanaf 1 juli 2013 wordt PMD aan dit
rijtje toegevoegd.

Porseleinhallen, Cultuurpad 1
Handwerken
Maandagvoormiddag van 8u30 tot 12u00.
Start 02/09/2013 – Einde 23/06/2014
Prijs: 184 euro (excl. materialen)

Met gesorteerd bedrijfsafval kan je terecht op de recyclageparken van Mirom Menen in Gullegem, Menen en Wervik,
eventueel tijdens de afzonderlijke openingsuren voor zware
voertuigen. Bedrijven met grote hoeveelheden gemengd
bedrijfsafval moeten bovendien een contract afsluiten met
een afvalophaler.
PMD = lege plastic flessen en flacons (geen andere plastic
verpakkingen), metalen verpakkingen en drankkartons
Wie haalt mijn PMD op?
Bedrijven mogen bij elke ophaalronde maximaal 4 PMDzakken van 60l buiten plaatsen, in principe worden alle
straten op het grondgebied van de gemeente bediend door
de ophaalronde. Heb je tweewekelijks meer dan 4 PMDzakken, dan moet je een contract afsluiten met een privéafvalophaler. Je vindt een lijst van erkende ophalers op www.
sorterenophetwerk.be.
Gebruik ik dezelfde PMD-zakken als thuis?
Gebruik de PMD-zakken van de gemeente waarin je bedrijf
gevestigd is. Als je beroep doet op een privé- afvalophaler, zal
je via deze weg recipiënten kunnen bestellen.
Wat is de kostprijs?
Wie gebruik maakt van de gemeentelijke inzameling betaalt
de kostprijs van de PMD-zakken (2,5 euro voor 20 stuks). Ga
je in zee met een erkende privé-afvalophaler, dan is de kostprijs afhankelijk van de dienstverlening en de tariefvoorwaarden beschreven in het contract.
Meer info
www.sorterenophetwerk.be
www.ovam.be/sorteermeer

Creatief in de woning
Tijdstip: Donderdagnamiddag van 13u10 tot 16u40.
Start 05/09/2013 – Einde 26/06/2014
Prijs: 184 euro (excl. materialen)

CC Guldenberg, Acaciastraat 1
Mode
Vrije Tijd
Dinsdagnamiddag van 13u15 tot 16u10.
Start 03/09/2013 – Einde 17/06/2014
Prijs: 138 euro (excl. materialen)
Ensemble
Woensdagavond van 18u30 tot 21u25.
Start 04/09/2013 – Einde 18/06/2014
Prijs: 138 euro (excl. materialen)
Veldstraat 17
Basisnaaien
Dinsdagavond van 18u30 tot 21u25.
Start 03/09/2013 – Einde 17/06/2014
Prijs: 138 euro (excl. materialen)
Blouse/Jurk
Maandagavond van 18u30 tot 21u25.
Start 02/09/2013 – Einde 16/06/2014
Prijs: 138 euro (excl. materialen)
Uitgebreide info en inschrijvingsmodaliteiten bij
CVO VIVA West-Vlaanderen, Pathoekeweg 34 bus 8,
8000 Brugge, tel. 050 33 19 60
cvo.viva.west-vlaanderen@skynet.be
www.cvoviva-wvl.be
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kalender
2013

Jouw activiteit in
de kalender?
Dat kan. Vul je activiteit ten
laatste voor de 20ste van de
voorafgaande maand in op de
Uit-kalender die je vindt op
www.uitdatabank.be. Vb. Activiteiten voor de infokrant van mei,
dien je dus in voor 20 april.
Je activiteit wordt
opgenomen als
1. die binnen de sector Vrije
Tijd erkend wordt als “Bijzonder
project”;
2. het gaat om een uitzonderlijke
activiteit van verenigingen die expliciet gericht zijn op ledenwerving en/of publieksverbreding;
3. speciale, niet reguliere activiteit georganiseerd door verenigingen met een sterke gemeentelijke inbreng.
Je activiteit wordt NIET
opgenomen als
1. het gaat om een reguliere activiteit die behoort tot de vaste,
met regelmaat terugkerende
(wekelijkse, maandelijkse) activiteiten of de gewone werking van
je vereniging en die niet expliciet
gericht is op ledenwerving of
publieksverbreding;
2. de activiteit uitsluitend of
hoofdzakelijk gericht is naar
leden van de vereniging. Ook
activiteiten die in principe open
staan voor iedereen, maar in
de praktijk (bijna) uitsluitend
eigen leden van de vereniging
aantrekken, worden niet meer
opgenomen.

&

maandag en vrijdag

juli - augustus

Uit in Wevelgem
Je vindt de volledige kalender op
onze website www.wevelgem.be
of via www.uitinvlaanderen.be
meer Info
@ 056 433 526
communicatie@wevelgem.be
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juli

5-8

vrijdag - maandag

Wijkfeesten Ter Walle
www.wijkterwalle.be

Vrijdag 5 juli
opening Kermis + Showavond met orkest 'The Johnny's Band' optreden van Sergio en Christoff
Zaterdag 6 juli
doorlopende minivoetbaltornooi,
verkiezing 23e Gullegemse Ambassadrice
Zondag 7 juli
Aperitiefconcert,
optreden Madame Zaza Project 'Cocktail'
Maandag 8 juli
Koffietafel en gezellig samenzijn met 'pintje dek'
Wijk Ter Walle Gullegem

LDC Het Knooppunt

Het LDC plant een bezoek aan het nieuw containerpark in Gullegem, Nijverheidslaan (industriezone),
om er een begeleide rondleiding en een woordje
uitleg te krijgen rond het nieuwe containerpark en
de diftar-werking.
Zin om ook op de hoogte te zijn en een kijkje te
nemen? Schrijf je dan in voor het begeleid bezoek
via LDC Het Knooppunt.
maandag 15 juli om 14u00
vrijdag 19 juli om 10u00
Met eigen vervoer of per fiets (in groep).
Afspraak aan LDC Het Knooppunt:
maandag 15 juli om 13u30, vrijdag 19 juli om 9u30
Meer info en inschrijven (voor 10 juli) via
hetknooppunt@ocmwwevelgem.be of
tel. 056 43 20 80

Inkom gratis

juli

7

zondag

Gregorius 60 jaar
Gregoriusgilde

Toneelkring Gregorius wordt 60 jaar
en dit vieren we met een recreatief
kubb-toernooi. Iedereen is welkom
vanaf 15u00. Eet-en drankgelegenheid
is voorzien. Gratis deelname in ploegen
van 3 of 6 deelnemers.
Dwarsschuur, Peperstraat 10, Gullegem
Inschrijving: gregorius60jaar@gmail.com

7

zondag

Insectenwandeling
juffers en libellen

Natuurpunt
www.natuurpuntwevelgem-menen.be
Gids : Johan Staelens
afspraak: om 14u00 aan het NEC De
Rand, Rijksweg Gullegem
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Begeleid bezoek aan het nieuw
DIFTAR-containerpark

14
zondag

Gezinsfietstocht

Organisatie van sportdienst en Sportraad
Wevelgem, i.s.m. Gezinsbond en Wielerclub Ter Wijnberg.
Gezinsvriendelijke fietstoch van ongeveer
20 km. Start om 14u30 aan Den Ast (t.h.v.
containerpark brug Gullegem - Wevelgem).
Inschrijven kan vanaf 13u45. Aankomst in
BAMO Moorsele. Aansluitend mogelijkheid
tot bezoek aan Klein Tokyo Festival.
Deelname aan de fietstocht is gratis.
Info
www.arrivee-velo.eu

augustus

17

zaterdag

Eind-Zomer-Barbecue
Gezinsbond Moorsele
www.gezinsbond.be/moorsele

Waar: OC De Stekke
Prijs: leden: 14 €
Kinderen tot 10 jaar: 7 € (aperitief inbegrepen)
Niet-leden: 18 € kinderen tot 10 jaar: 11 €
Inschrijven tot woensdag 7 augustus bij Stefaan Delputte, Cannaertbos 7,
tel: 056 32 96 14

juli

17-18

zaterdag en zondag

29ste tentoonstelling voor
raskonijnen en cavia's
Gurako

Er zijn ongeveer een 300-tal dieren te
bewonderen en dit van Vlaamse reuzen tot
Dwergkonijnen en zeker niet te vergeten
dit jaar Engelse hangoren. Ook de cavia's
zijn te bewonderen in hun verschillende
haarstructuren,
Ingang: 1,50 euro
Kinderen onder de 12 jaar gratis
0475 52 23 93
’T Goet Te Wynckele, Peperstraat

14
zondag

Klein Tokyo
voor de kinderen
Zondag 14 juli staat de
familie centraal op Klein Tokyo.
Er is opnieuw een Supervliegdorp met circustent, springkastelen, straattheater en een
gezinsfietstocht. Op het kerkplein brengt
De Jeuk Liveband de leukste kinderhits,
gevolgd door een schare topartiesten die
garant staan voor ambiance.
Programmatie
15u00 - 16u15: Jeuk Liveband
17u00 - 17u45: Silke
18u00 - 18u45: Gene Thomas
19u00 - 19u45: Paul Severs
20u30 - 22u00: The Party Band
15u30 - 19u30: Supervliegdorp
Info & tickets
tel. 056 433 495
e-mail cultuurcentrum@wevelgem.be
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wACHTDIENSTEN

Apothekers

deelgemeente Wevelgem

6-12/07 ~ Ap. Storme, Wevelgemsestraat 9, Lauwe ~ 056 41 15 29
13-19/07 ~ Ap. Debaere, Roeselarestraat 100, Wevelgem ~ 056 41 28 46
20-26/07 ~ Ap. D’Haeyere, Spoorwegstraat 20A, Lauwe ~ 056 41 12 20
27/07-2/08 ~ Ap. Vandromme, Roeselarestraat 14, Wevelgem ~ 056 41 12 47
3-9/08 ~ Ap. Mahieu, Wijnbergstraat 121, Wevelgem ~ 056 42 34 07
10-16/08 ~ Ap. Cossey- Houssin, Grote Markt 44-46, Wevelgem ~ 056 41 11 13
17-23/08 ~ Ap. Maertens, Menenstraat 295, Wevelgem ~ 056 40 20 39
24-30/08 ~ Ap. Cossey- Houssin, Grote Markt 44-46, Wevelgem ~ 056 41 11 13
31/08-6/09 ~ Ap. Huyghe & Verstraete, Lauwbergstraat 8, Lauwe ~ 056 40 16 52
deelgemeenten Gullegem en Moorsele
Weekend van vrijdag 19u00 tot maandag 19u00
5-7/07 ~ Ap. Beele-Lamote, Salinusstraat 1, Wevelgem ~ 056-41 31 34
12-14/07 ~ Ap. Vander Stichele, Kon. Fabiolastraat 17, Gullegem ~ 056 41 21 06
19-21/07 ~ Ap. Vanderstichele, Rollegemstraat 228, R.–Kapelle ~ 056 50 66 30
26-28/07 ~ Ap. Vander Stichele, Kon. Fabiolastraat 17, Gullegem ~ 056 41 21 06
2-4/08 ~ Ap. Vanderstichele, Rollegemstraat 228, R.–Kapelle ~ 056 50 66 30
9-11/08 ~ Ap. De Hoop, Stationsstraat 59, Ledegem ~ 056 50 90 62
16-18/08 ~ Ap. Goethals, Secr. Vanmarckelaan 3, Moorsele ~ 056 41 11 14
23-25/08 ~ Ap. Vereenooghe, St.-Hubrechtsplein 1, St.-Eloois-Winkel ~ 056 50 00 57
30/08-1/09 ~ Ap. Desmet, Bissegemstraat 38, Gullegem ~ 056-41 15 22
Week van maandag 19u00 tot vrijdag 19u00
1-4/07 ~ Ap. Popelier, Gullegemsestraat 21, St.-Eloois-Winkel ~ 056 50 90 30
8-11/07 ~ Ap. Goethals, Secr. Vanmarckelaan 3, Moorsele ~ 056 41 11 14
15-18/07 ~ Ap. Decoutere, Karrestraat 40, Moorsele ~ 056 41 72 89
22-25/07 ~ Ap. De Hoop, Stationsstraat 59, Ledegem ~ 056 50 90 62
29/07-1/08 ~ Ap. De Hoop, Stationsstraat 59, Ledegem ~ 056 50 90 62
5-8/08 ~ Ap. Desmet, Bissegemstraat 38, Gullegem ~ 056 41 15 22
12-15/08 ~ Ap. De Hoop, Stationsstraat 59, Ledegem ~ 056 50 90 62
19-22/08 ~ Ap. Beele-Lamote, Salinusstraat 1, Moorsele ~ 056 41 31 34
26-29/08 ~ Ap. Multipharma, Bankstraat 4, Gullegem ~ 056-41 34 61

Huisartsen
Centraal oproepnummer

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

Gemeentebestuur
Vanackerestraat 16
8560 Wevelgem
056 433 400

@ gemeentebestuur@wevelgem.be
www.wevelgem.be
@Wevelgem8560 · #Wevelgem

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

E marie.declerck@wevelgem.be | redactie, lay-out & grafisch ontwerp Cel Communicatie, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem,
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056 51 01 11

contacteer Je gemeente

Colofon verantwoordelijke uitgever Marie De Clerck, schepen, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem, GSM 0475 49 65 53,
E communicatie@wevelgem.be | Drukwerk Drukta, www.drukta.be

056 40 47 48

