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Nieuw cultuurseizoen!
Interview met Stephanie Coorevits
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Uit de oude doos
Onze archiefdienst ontdekte een
pak foto’s met daarop plaatsen en/of
personen in Wevelgem. We vermoeden
dat de foto's genomen werden in de
periode 1981-82.
Komt een straat, huis, plaats je bekend
voor? Of herken je iemand op de foto's?
Info en tips zijn welkom op de archiefdienst, t.a.v. Dominique Verhaeghe,
tel. 056 43 34 00 of info@wevelgem.be
Laat van je horen via:
· www.facebookpagina.com/
wevelgem8560
· www.wevelgem.be/fotoalbum/
waar-en-wie-in-wevelgem
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Gezondig eten
Interview Stephanie Coorevits

Herken
jij één van
deze huizen
?
Of herken je
misschien
de straat?
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Wegenwerken
Onderhoud N8 (centrum)

		
		

Webshop Vrije Tijd
Uit de startblokken

Gemeenteraad 9 mei 2014

2. Heraanleg toplaag wandelpad Kortrijk-

de bejaardenwoningen ook aangepakt. Dit

Herstellen wandelpaden groenzones 2014

straat – trakelweg Leie

laatste wordt gefinancierd door de eigenaar,

Het is belangrijk dat onze wandelpaden

De toplaag in ternair zand is beschadigd door

bouwmaatschappij De Vlashaard.

comfortabel en veilig zijn. Daarom worden

paarden, die daar in feite niet toegelaten zijn.

wandelpaden in groenzones, die aan herstel-

De toplaag wordt lichtjes afgeschaafd, we

Op diverse andere plaatsen worden beperkte

ling toe zijn, jaarlijks aangepakt. Bovendien

voeren nieuw ternair zand aan en alles wordt

herstellingen uitgevoerd volgens noodzaak.

vermijden we hiermee onkruidgroei tussen de

gefreesd, genivelleerd en verdicht zodat het

Raming kostprijs: € 24.095,00 waarvan €

betegeling.

pad terug comfortabel wordt. Na de werken

4.221,00 ten laste van de bouwmaatschappij.

Het gaat dit jaar om 3 percelen:

worden constructies geplaatst om de paarden

1. Heraanleg wandelpad Karrestraat – A.-

tegen te houden.

Aanleg en heraanleg voetpaden 2014

Raming kostprijs: 10.154,00 euro excl. BTW.

Dit jaar worden in onze gemeente heel wat

Vanhoornelaan.

voetpaden aan- en heraangelegd. Hiervoor

Het betonnen pad is op verschillende plaat-

3. Diverse herstellingen wandelpaden met

wordt een bedrag van € 130.000 (incl. btw)

sen verzakt/opgestoken en de bovenlaag

accent op omgeving bejaardenwoningen

voorzien.

brokkelt uit. Dit pad wordt uitgebroken en er

Westakker.

Met dat bedrag worden er vooral diverse

wordt een nieuwe betonlaag aangebracht.

Het pad langs de bejaardenwoningen dat de

voetpaden in de drie deelgemeenten hersteld

Ter hoogte van de bomen worden er wor-

hoofdstraat van de Westakker verbindt met

die zich in slechte tot zeer slechte toestand

telplaten gestoken om te vermijden dat de

het ruime binnengebied, bestaat momenteel

bevinden, zoals o.a. in de Rederijkerstraat,

wortels in de toekomst het pad terug zouden

uit gebroken silexdallen. Deze worden ver-

Vredestraat, Eikenstraat, Goudbergstraat, ….

opsteken.

vangen door sterkere betontegels. Tegelij-

De werken zullen ten vroegste beginnen na

Raming kostprijs: € 19.800,00 excl. BTW

kertijd worden de verhardingen naar en rond

het zomerverlof 2014.
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Word haagdonor en snoei mee
tegen kanker.
Heb je een taxushaag? Dan ben jij één van de vele Vlamingen die

Info

dankzij deze plant levens kan redden. Een taxushaag bevat de

• www.vergrootdehoop.be

grondstof (baccatine) die nodig is voor de aanmaak van geneesmiddelen tegen kanker. Uit het jonge snoeisel van 50 meter
taxushaag wordt één chemotherapie gewonnen.
Snoei tussen 15 juni en 31 augustus jouw taxushaag en breng het
jonge snoeisel zonder aarde, onkruid of ander bladafval naar het
recyclagepark. De opbrengst van deze inzameling schenken de
gemeente en MIROM aan Kom Op Tegen Kanker of aan een lokaal
kankergerelateerd project. Dankzij jullie snoeiwerk heeft MIROM
vorig jaar in de regio 19.600 euro ingezameld.
Enkel dit taxussnoeisel kan gebruikt worden:
• Jong, eenjarige scheuten van max. 30 cm lang
• Zuiver, het snoeisel mag niet gemengd zijn met aarde, onkruid of
ander bladafval

Bebloemingswedstrijd 2014

Info
Voor de deelgemeente Wevelgem
• Geert Vangheluwe, Vredestraat 84

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.

tel. 056 42 46 54, sonia.vandamme@skynet.be
• Sonia Vandamme, Eglantierstaat 45
tel. 056 42 06 24, sonia.vandamme@skynet.be
• Bart Seynhaeve, Sneppestraat 45

Reglement wedstrijd 1
1. Elke inwoner kan gratis deelnemen, op voorwaarde dat de tuin/
gevel/hoeveverfraaiing goed zichtbaar is van op de openbare weg.
2. Je moet je vooraf inschrijven zie info.
3. Wie vorig jaar een prijs behaald heeft, hoeft niet opnieuw in te
schrijven. Deze inschrijvingen blijven geldig. Adreswijzigingen
moeten meegedeeld te worden.
4. De jury doet haar werk in juli: de exacte datum wordt nooit vooraf
meegedeeld.

tel. 0478 94 96 51, bart.seynhaeve@wevelgem.be
Voor de deelgemeente Gullegem
• Johan Knockaert, Cyriel Buysselaan 26
tel. 056 40 28 43, GSM 0486 12 57 73, johan.knockaerte3@telenet.be
• Kurt Deleu, Heulestraat 113
tel. 056 42 26 15
Voor de deelgemeente Moorsele
• Alain Leplae, ’t Vrije 69
tel. 056 41 46 04, GSM 0479 98 06 63, alain.leplae@telenet.be

5. Alle winnaars worden schriftelijk uitgenodigd tot de officiële
prijsuitreiking in het gemeentehuis.

Schrijf je in vóór eind juni via
www.wevelgem.be/bebloemingswedstrijd

Reglement wedstrijd 2
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.
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BEBLOEMINGSWEDSTIJD 2014

Inschrijven wedstrijd 1
Voornaam en naam: ........................................................................
Straat en nummer: ..........................................................................
Deelgemeente: ................................................................................
Reeks (je kan je maar voor O Groot,midden of klein (50m²één reeks inschrijven):
100m²-150m²)
			
O gevelversiering
			
O hoeveverfraaiing

Reisdocumenten

Op reis?
Vergeet je reisdocumenten niet!
Enkele tips
• Als je naar het buitenland reist, kijk dan zeker eens op

• Bij het begin van de vakantieperiode is het aan de loketten van de

www.diplomatie.belgium.be onder de rubriek reisdocumenten.

dienst burgerzaken altijd net iets drukker dan anders. Bovendien

Daar vind je welke documenten je nodig hebt om naar het land van

worden, bij een aanvraag voor een paspoort, je biometrische gege-

bestemming te reizen. Deze informatie kan je ook krijgen bij onze

vens opgenomen (vingerafdrukken, digitale handtekening). Hou dus

dienst burgerzaken.

rekening met een iets langere verwerkings- en wachttijd aan het

• Controleer tijdig de vervaldatum van de documenten die je
eventueel al in je bezit hebt en vraag tijdig, minimum 1 maand voor

loket.
• Turkije is ook vanuit België een populair vakantieland. Sinds 11 april

de afreisdatum, de nodige reisdocumenten (eID, Kids-ID, pas-

2014 moet elke reiziger over een visum beschikken en in het bezit

poort) aan bij de dienst burgerzaken. Deze documenten kunnen

zijn van een identiteitsdocument dat nog minstens 6 maand geldig

ook onder dringende vorm worden afgeleverd, maar dan tegen een

is na terugkeer uit Turkije. Het visum kan vooraf elektronisch

hogere kostprijs.

aangevraagd worden via www.evisa.gov.tr/en/

• Meer info over deze documenten vind je ook via
www.wevelgem.be/leven-en-welzijn/burger.
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Beleidsplan

Verenigingsleven, cultuur en bibliotheek
Verenigingsleven
met eigen
vrijetijdsdynamiek

als Kokopelli, een heuse ‘Par8’ bij
de start van de vakantie?
Is dit niet de gemeente van

Gemeenschapsvorming is in

Gent-Wevelgem, internationaal

Wevelgem gezond en wel. De

gerenommeerd, en Gullegem

verenigingen stoelen op een

Koerse, de parel onder de koer-

sterke inzet van veel vrijwilligers.

sen rond de kerktoren?

De gemeente erkent en kent zijn
vrijwilligers en wil verder met

De gemeente wil met de

deze mensen op stap gaan.

initiatiefnemers van grotere
evenementen een duurzame

Wij bieden voldoende infrastruc-

band creëren, zodat zij zich

tuur om de werking van zoveel

verzekerd weten van de nodige

verenigingen mogelijk te maken.

ondersteuning. De gemeente

Wij doen dit wel voor een faire

rekent op haar partners om mee

prijs. Correcte tarieven dragen

de doelstellingen in te kleuren.

bij tot een passend gebruik van

Het afsluiten van een convenant

materialen en lokalen. Wij zijn

onderstreept dit wederzijds

samen verantwoordelijk voor de

vertrouwen.

gemeenschappelijke middelen.
Maar Wevelgem biedt niet enkel

Cultuur beleven
met uitstraling

een podium aan, maar vult dit

We mogen terecht trots zijn op

podium ook zelf in. Heel wat

de werking van het CC

evenementen staan op de kalen-

Guldenberg. Het programma

der. Onze rol is inderdaad dikwijls

wordt gesmaakt, zowel kwanti-

die van facilitator ten aanzien

tatief als kwalitatief. Er is muziek,

van het vrijwillig initiatief, maar

theater en humor. Er zijn de

we zijn ook regisseur en pro-

familie- en schoolvoorstellingen.

grammator.

Er is een uitgebreid vormingsaanbod en er zijn de tentoon-

Is Wevelgem niet de gemeente

stellingen.

van drie knetterende Nieuwjaars- en ontmoetingsfeesten,

Bedoeling is om vanuit het CC

van de hofconcerten, van Klein

sterker in te zetten op kunst- en

Tokyo?

cultuureducatie. Dit met een
duidelijk aanbod naar amateur-

Kennen we in deze gemeente

kunstenaars toe, maar ook met

geen bloeiend carnaval, succes-

een heel duidelijke focus op

volle jeugdfeesten, een festival

jongeren.
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Volgende maand in de infokrant
Sport, jeugd, toerisme

Kunstbeleving moet ook geïn-

Samen met geëngageerde

burger met al zijn vragen terecht

Om de dienstverlening optimaal

tegreerd kunnen worden in de

vrijwilligers en de culturele raad

kan. Een bib is zoveel meer dan

te laten verlopen lijkt een zekere

openbare ruimte.

wordt invulling gegeven aan de

boeken lenen. De vele functies

centralisatie wenselijk met een

zorg voor erfgoed en monumen-

van de moderne bibliotheek zul-

wijkgerichte werking in samen-

ten.

len prachtig tot uiting komen in

werking met onderwijsinstel-

deze nieuwe omgeving. De bib

lingen of om het laagdrempelige

is de plaats waar mensen elkaar

karakter van de bib te bevorde-

Er is aandacht voor de ‘monumenten’, zoals de berceau in
molen, ons gemeentehuis. Maar

Een bibliotheek
met toekomst

ontmoeten, zich informeren,

ren. De bib wil ook inzetten op

ook over funerair erfgoed, zoals

Een nieuwe en verruimde biblio-

gemeenschap vormen en cultuur

kansengroepen en op mensen

het graf van Lode De Boninge,

theek verrijst uit haar oude con-

proeven.

met een beperking.

moet gewaakt worden.

touren. Een bibliotheek waar de

de gemeentelijke hovingen, de
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'Gezondig' eten met
Stephanie Coorevits
“Er was eens, in een gemeente in het mysterieuze
West-Vlaanderen, een meisje
dat erg veel van eten hield.
Ze mijmerde de hele dag
door over potentieel hemelse
combinaties, genoot van het
selecteren van producten
bij de handelsreiziger (of:
warenhuis) en was oprecht
gelukkig wanneer ze dagverse ingrediënten boven het
houtvuur kon bereiden. Ze
begreep mensen niet die het
tot zich nemen van voedsel
beschouwden als een biologische noodzaak. Voor haar
waren 'ontbijt', 'lunch’ en
'diner' magische woorden die
de drie hoogtepunten van de
dag inluiden. Daarnaast hield
het meisje al sinds jaar en dag
een dagboek bij en was ze
sinds kort begonnen met het
bundelen van haar favoriete
gerechten.”
(Uit: The Kitchenary Tales)
Dat meisje heet Stephanie
Coorevits, die gemeente
‘Love cooking: gezondig koken met Stephanie

zijn opgebouwd uit ingrediënten die door gezond-

is Wevelgem, dat dagboek

Coorevits’ is geen gewoon kookboek. Wat maakt

heidsfreaks vaak nogal stiefmoederlijk behandeld

leidde naar haar weblog The

het bijzonder?

worden maar die ik te lekker vind om ze helemaal te

Kitchenary Tales. En dat

Het boek is een beetje het verlengstuk van mijn

schrappen. Ik heb zelf lang gezocht naar een goede

meisje publiceerde nu ook

blog. Ook wanneer je niet echt graag kookt, kan

balans tussen ‘gezond lekker’ en 'zondig lekker’ en

een heel bijzonder kookboek.

je er nog altijd gewoon in lezen om je te ontspan-

ik heb dat evenwicht nu gevonden.

nen. Verder heb ik ook geprobeerd om mijn visie op
gezond eten erin weer te geven. Ik werk met week-

Op je weblog gaan fijne verhaaltjes en anekdotes

en weekendrecepten: de weekrecepten zijn heel

je kooktips vooraf. Lezen we die ook in je boek?

gezond, altijd opgebouwd rond groenten en je mag

Op mijn blog zijn die verhaaltjes een beetje een

er zoveel van eten als je wil, je zal er niet van verdik-

uitlaatklep voor mijn frustraties. Maar het is fijn om

ken. De weekendrecepten zijn iets 'zondiger'. Ze

van mensen te horen dat ze mijn verhaaltjes amu-
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sant vinden. Vaak zeggen ze er wel bij dat ze stop-

Je geeft vaak workshops. Vind je het belangrijk

pen met lezen als ze aan het gerecht komen maar

om mensen smaak in koken en eten bij te bren-

dat vind ik niet zo erg. Mijn blog is er voor iedereen

gen?

en wie weet gaan de kookhaters uiteindelijk toch

Ik vind het vooral belangrijk om mensen mee te

nog eens aan de slag met een van mijn recepten.

geven dat iedereen kan koken en dat koken geen

Ook in het boek is er veel ruimte voor die ontspan-

exacte wetenschap is. Dat het iets is wat intuïtief en

nende tekstjes en verhalen.

vanuit je buikgevoel gebeurt. Dat mensen moeten
durven vertrouwen op hun eigen zintuigen (geur,

Wat vond je eigenlijk het leukste aan het boek: de

smaak) en mogen experimenteren.

gerechten verzamelen of de verhalen schrijven?

Dat je maar zo kan ontdekken hoe je dingen kan

Ik vind schrijven minstens even leuk als koken.

combineren en hoe leuk koken kan zijn.

Beide zijn creatieve processen maar de input ervan
is niet altijd even groot. Als ik bijvoorbeeld 'worstel'

We kennen je ook als creatieve en veelzijdige

met een tekstje, dan ga ik aan het koken en dan

vrouw. Vorig jaar nam je deel aan het kunstproject

komt de inspiratie vaak vanzelf. Of omgekeerd.

Teek en zagen we je o.m. ook wafels bakken tijdens de verwendag in de bibliotheek. Zie je koken

Vanwaar komt je interesse voor ‘koken’?

als een vorm van kunst?

Die heb ik zeker en vast meegekregen van thuis.

Eén van de leukste aspecten aan het schrijven van

Je mag verschillende generaties teruggaan in de

mijn boek, vond ik het bedenken van de recepten.

families van zowel mijn vader als mijn moeder en je

Ik kan me echt amuseren met het combineren van

zal alleen maar Bourgondiërs vinden. Ik ben al van

verschillende zaken in mijn hoofd en dan uittes-

zo lang ik me kan herinneren 'bezeten' van eten en

ten of die effectief bij elkaar passen. In die zin is

later is die bezetenheid uitgegroeid tot een passie

koken echt wel een vorm van creativiteit. Maar ik

voor koken en experimenteren met producten.

kan me voorstellen dat mensen die geen bijzondere
interesse hebben voor koken, daar helemaal anders

Heb je zelf een favoriete gerecht?

over denken :)

Eigenlijk heb ik dat nog nooit gehad. Wat ik het lief-

Maar ik hou in het algemeen erg van kunst. Van alles

ste eet, is altijd nogal seizoensgebonden: asperges

wat mooi is eigenlijk, alles wat een uiting is van een

in de lente, boschampignons in de herfst, tomaten

menselijk talent.

in de zomer. Ik hou erg veel van groenten omdat
ze zo mooi de seizoenen weerspiegelen. Ik ontdek

Smaak je ook met je ogen? Met je neus?

constant nieuwe dingen. Dat was als kind ook al zo.

Absoluut. Eten (en koken), daar gebruik je al je

Als we gingen uit eten, koos ik steevast voor het

zintuigen bij. En het is algemeen geweten dat iets

meest exotische gerecht op de kaart.

wat lekker ruikt en er goed uitziet, goesting doet
krijgen. Maar smaak primeert natuurlijk. Het kan

Zijn er recepten of gerechten uit de wereldkeuken

zelfs erg teleurstellend zijn om te proeven van iets

die je voorkeur wegdragen?

dat er fantastisch uit ziet en dan te merken dat er

Dat is dus een heel moeilijke vraag voor mij maar als

eigenlijk maar weinig smaak in zit.

ik echt mag kiezen, dan verkies ik de Oost-Europese (Libanese), Zuid-Europese en Noord-Afrikaanse

Was het een meisjesdroom om een kookboek te

keuken. Of dat is toch diegene die op dit moment

schrijven?

mijn voorkeur wegdraagt, vooral omwille van het

Niet echt maar het is wel zo dat ik reeds als kind

genereuze gebruik van kruiden en specerijen. Maar

héél graag las. Ik vroeg altijd boeken als cadeau,

stel me die vraag nog eens binnen vijf jaar en het

ging elke week naar de bib en nog steeds neem ik

kan zijn dat ik er helemaal anders over denk.

op reis een extra valies mee voor mijn boeken. In

Het boek 'Love cooking

die zin is het wel heel fijn om nu zelf een boek te

gezondig koken met

Kook je ook gerechten die je zelf niet lust?

Stephanie Coorevits' kan

Nooit. Waarom zou ik? :)

je lenen in de bibliotheek of

Maar aan de andere kant… Er is eigenlijk niets dat

Komen er nog meer boeken?

kopen in de boekhandel

ik niet lust. Ik wil alles proberen en natuurlijk zijn er

Wie weet, maar laat ons maar beginnen met dit. Ik

Lees ook het weblog van

altijd zaken die ik minder graag eet, maar ik zal maar

zou het al fantastisch vinden als mensen dit boek

Stephanie Coorevits via

oordelen over iets als ik ervan geproefd heb.

kopen en goed vinden. Er met veel plezier en met

kitchenarytales.blogspot.be

hebben.

veel smaak gebruik van maken. Dan zien we wel
weer.
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Aanbod in het Lokaal Dienstencentrum Elckerlyc op maat van
iedereen
In het lokaal dienstencentrum

Woonzorgproject Mo2
Zuurstof voor Moorsele

Elckerlyc kan je terecht voor
ontmoeting, ontspanning,
vorming en recreatie. Daarnaast

Het woonzorgproject wil via verschillende samen-

Activiteiten

verlenen wij je graag advies en

werkingen de dienstverlening terug dichter bij

We gaan van start met een activiteitenaanbod in

informatie over het aanbod van

de bevolking brengen en de algemene levens-

de ontmoetingsruimte van WZC Sint Jozef. Deze

dienstverlening van de dienst

kwaliteit in Moorsele verbeteren, met bijzondere

zijn niet alleen bedoeld voor de senioren, maar voor

thuiszorg en het lokaal dien-

aandacht voor de kwetsbare inwoners.

iedereen die zin heeft in een gezellig samenzijn en

stencentrum. We richten ons tot

Dit is een project van het OCMW Wevelgem, in

een leuke babbel.

iedereen. Je kan alle informatie

samenwerking met de gemeente Wevelgem, WZC

Iedere vrijdagvoormiddag van 10u15 tot 11u30 (tenzij

bekomen over eventuele onder-

Sint Jozef, SHM De Vlashaard, Politie Grensleie, Den

op feest- of brugdagen) kan je bij ons terecht voor

steuning bij je thuissituatie.

Achtkanter en Netwerk Geestelijke Gezondheids-

een leuke activiteit. Breien en handwerk, gezel-

zorg Zuid-West-Vlaanderen en met financiële steun

schapsspellen, zitturnen, zingen, actualiteitenuur-

van de Provincie West-Vlaanderen.

tje, enz. komen allemaal aan bod. Heb je interesse

Op donderdag 26 juni geven wij

of wil je meer info, neem dan gerust contact met

je graag uitleg over de verschillende vormen van dienstverlening

Dienstverlening

ons op (0470 93 67 67 – inge.goemaere@ocmw-

die de dienst thuiszorg en het

Maaltijden restaurant Sint Jozef

wevelgem.be).

lokaal dienstencentrum Elckerlyc

Thuiswonende Moorselenaars die moeite hebben

aanbieden.

om zelf te koken of die graag wat sociaal contact

Verwennamiddag voor mantelzorgers!

De informatienamiddag vindt

hebben, kunnen een maaltijd komen eten in Sint

• Donderdag 26 juni 2014

plaats in het LDC Elckerlyc,

Jozef. Elke middag kan je om 11u30 een warme

• 14u00 tot 17u00

Elckerlycplein 1 (zijstraat Artois-

maaltijd (soep, hoofdgerecht, dessert en drankje)

• CC Het spoor, Eilandstraat 6, 8530 Harelbeke

straat) van 14u30 tot 16u00.

en tussen 17u00 en 18u00 een broodmaaltijd krijgen

Inkom gratis. Iedereen van harte

voor € 8 en € 5. Je kan je maaltijd aanvragen, mi-

Programma

welkom!

nimum 10 dagen vooraf, bij de dienst Thuiszorg van

Om 14u00-15u15 is er een optreden van “Op eigen

het OCMW (tel. 056 43 55 00),

risico”. Er wordt ook de mogelijkheid geboden tot
het volgen van een workshop o.a. rond gezonde

• Sylvie Desmet: diensthoofd
Dienst Thuiszorg
• Anne Vanhove: centrumleider
LDC Elckerlyc

Zitdag Dienst Thuiszorg

voeding, ... Van 15u15-17u00 is er een verwenmo-

De dienst Thuiszorg van het OCMW heeft elke

ment met koffie en taart.

donderdag van 9u00 tot 10u00 spreekuur in het bureau van de sociale dienst van het WZC Sint Jozef.

Doorlopend informatie voor mantelzorgers

Info

Alle zorgbehoevende personen, mantelzorgers en

Waar kan ik adressen vinden van de diensten en

• LDC Elckerlyc

zorgverstrekkers kunnen er gratis info en advies

voorzieningen in mijn eigen streek?

• Tel. 056 43 55 10

bekomen over alle thuiszorgmogelijkheden, tege-

Ik zorg al jarenlang voor mijn zieke partner. Het

• ldc.elckerlyc@ocmwwevelgem.be

moetkomingen en premies aan zorgbehoevenden.

wordt me hoe langer hoe zwaarder. Graag zou
ik er met iemand over willen spreken. Bij wie kan ik

Gebruik kinéruimte

terecht?

Het WZC Sint Jozef stelt zijn kinéruimte ter be-

Mijn partner zit in een rolstoel, wat moeilijk is in

schikking voor mensen die revalideren en thuiswo-

huis. Kunnen we veranderingen aanbrengen? Waar

nende senioren die wat extra beweging wensen. Er

kunnen we terecht voor meer info hierover?

wordt zelfstandig geoefend, zonder begeleiding. Je
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kan er elke weekdag terecht na 11u00, afhankelijk

Info en inschrijvingen

van de beschikbaarheid.

• LST Wevelgem – Dienst Thuiszorg

Bij het eerste gebruik, vragen we om je aan te mel-

• Deken Jonckheerestraat 9, 8560 Wevelgem

den bij Inge Goemaere (tel. 0470 93 67 67 – inge.

• Tel. 056 43 55 00

goemaere@ocmwwevelgem.be – in het WZC op

• thuiszorg@ocmwwevelgem

maandag, dinsdag en vrijdag).

• www.wevelgem.be/elckerlyc

Au Milieu 22 juni

Pop-up festival op wieltjes
Wat is er te doen?
Op zondag 22 juni verzamelen we om 10u30 aan de Kweekschool

Op de geheime locatie is er live muziek, ludieke animatie voor

in de Kolverikstraat in Wevelgem voor een fietstocht van een

jong en oud, zomerspelletjes en een aantal opmerkelijke zottig-

kleine 14 km naar een groene locatie ergens op de grens tussen

heden. Een eerste terugtocht wordt voorzien rond 17u00. Wie wil

Frankrijk en België. Er is ruimte voor een aangename pauze tus-

blijven kan nog even nagenieten van onze Au Milieu dj’s. Rond

sendoor én verrassende animatie onderweg.

20u00 ronden we deze gezellige dag af en keren we samen terug
richting Wevelgem.

Eten en drinken
Zorg zelf voor een picknick, gebak, drankje, je eigen borden en
bestek, speelgoed, … zo voeg je je eigen toets toe aan deze dag.

Au milieu?
Au Milieu draagt zorg voor het klimaat: auto’s niet toegelaten dus! De geheime groene locatie willen we ook mooi groen

Geen zin of tijd om een picknick samen te stellen of gewoon een

houden. Wees dus lief voor moeder natuur en deponeer vuilnis

grote honger? Au Milieu voorziet ook een BBQ met braadworsten

in een vuilnisbak of neem het terug mee naar huis. Toiletten zijn

en drankjes (voor een klein prijsje), maar zeg niet dat we je niet

voorzien op ons groene plekje, dus bomen bewateren hoeft niet.

gewaarschuwd hebben als je verlekkerd naar de pastasalade van
je buur zit te staren…

Doe mee!

Kom zoals je bent!

We vragen een engagementscentje van € 2. In ruil hiervoor krijg

Fietstassen, fietsmanden, bakwagens en andere bagagedragers

je, want er kunnen slechts 250 personen deelnemen. Roulez en

toegelaten want Au Milieu vraagt jouw engagement! We nodigen

doe mee!

je een exclusief Au Milieu-accessoire en een gratis drankje! Haast

je uit om zelf (geheel vrijblijvend) enkele elementen voor een
zinnenprikkelende dag te helpen vervoeren. Maak dit mobiele

Info en tickets

festival dus letterlijk én figuurlijk mee.

• Tel. 056 43 34 95
• cultuurcentrum@wevelgem.be
• www.aumilieu.eu
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Op de facebookpagina kan je genieten van anekdotes en foto’s. Van lnr: het organiserend comité, de gouden generatie °1985, de misdienaars °1960, de Rozenstraat,
Sint-Jansstraat, het gemeentelijk zwembad

Ge zit nen echte
mwoselnoare oje …
Enkele maanden terug kon je er haast niet naast kijken. De

van Moorsele aan de hand van een reeks foto’s, met als thema: het uit-

facebook-pagina’s met “Je bent een echte (stad/gemeente) als

zicht vroeger en nu, geboorten, communies en andere feesten, mode,

…” schoten als paddenstoelen uit de grond. Jong en oud kon er

reizen, cafés, sportieve prestaties, het verenigingsleven en bekende en

herinneringen en weetjes over zijn of haar gemeente kwijt. Ook in

iets minder bekende figuren.

Wevelgem, Gullegem en Moorsele ontstonden zulke pagina’s waar

Tussendoor is er een gastoptreden van “Le Grand Medard”. Er is een

volop anekdotes werden gedeeld. In Moorsele groeide er zelfs een

heleboel animatie voorzien zoals grime, springkasteel, enz.

comité uit die op zondag 15 juni uitpakt met een groot feest.
Avondprogramma “Ol Oedre Oe Vroedre Fuif”
Dit comité bestaat uit Jan Devos, Katleen Vandoorne, Veerle Houssin,

• De Witte Molen

Rose Pattyn, Mario Vandendriessche, Kathy Sintobin, Mario Provost,

• vanaf 18u00

Claude Buyse, Joan Bouve, Virginie Schoutteten, Ann Vansteenkiste

• € 12 (incl. één drankje gratis)

en Karline Vandemaele. Zij hebben heel wat in petto voor oude en

• Songs van vroeger en nu

huidige inwoners van Moorsele!

• Hapjes (een bordje vol-au-vent met frietjes, pasta pesto en een
hamburger op een broodje)

Namiddagprogramma
Om 14u00 en 16u00 kan je een gegidste wandeling volgen in Moorsele,
geleid door Philip Ghekiere. Deze wandeling start aan de kerk.

Info en kaarten

Wie liever niet stapt, kan voor 8 euro in feestzaal De Witte Molen

• GSM 0489 87 25 44

(Witte Molenstraat 36) terecht voor koffie à volonté en taart. Tegelijk

• mwoselnoare@gmail.com

kan je genieten van een “zittende wandeling” doorheen het verleden

• Facebookpagina “Ge zit nen echte mwoselnoare oje”
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Wegenwerken

Wegenwerken en
verkeershinder
Structureel onderhoud N8 ter hoogte van het centrum

Asfalteringswerken in de Wevelgemstraat in Lauwe

Vanaf 18 augustus starten er onderhoudswerken door de Vlaamse

Tijdens de week van 2 juni zal er gedurende 2 dagen geen verkeer mo-

Overheid. De werken vinden plaats in de Vanackerestraat vanaf de

gelijk zijn van Wevelgem naar Lauwe en omgekeerd. In de Wevelgem-

Lode De Boningestraat tot en met de Brugstraat.

straat in Lauwe zal de toplaag van het asfalt vernieuwd worden. Door

De klinkers van de afslagstroken worden verwijderd en worden

deze asfalteringswerken is er geen autoverkeer mogelijk over de brug.

vervangen door 3 asfaltlagen, ook worden de andere asfaltstroken

Fietsers en voetgangers kunnen wel over de brug.

voorzien van een nieuwe toplaag. Daarna dient de markering worden
aangebracht en moeten de lussen van de driekleurige lichten terug

Sportevenementen met verkeershinder

worden ingeslepen. Zie plan hierboven voor de omleidingen.

• Dwars door Gullegem op zondag 1 juni

Er zal gewerkt worden in 2 fases waarbij het verkeer van Kortrijk

• Wielerwedstrijd nieuwelingen Sinksenfeesten Moorsele op dinsdag

richting Menen steeds door kan.
Fase 1: (pare kant) gaat door van 18/8 t.e.m. 29/08.
Fase 2: (onpare kant) gaat door van 01/09 t.e.m. 12/09.
Voor elke fase worden telkens 10 werkdagen voorzien.

9 juni.
• Wielerwedstrijd 9e editie Memorial Noël Soetaert in Moorsele op
zaterdag 14 juni.
• Capino Challenge in Gullegem-Moorsele op zondag 29 juni

Vanuit Menen richting Kortrijk is er omleiding via de Kloosterstraat,
Goudbergstraat. Voor zwaar verkeer is er een afzonderlijke omleiding.

Alle informatie over de wegenwerken en sportevenementen vind je

De uitvoering van de werken werd door AWV toevertrouwd aan

terug op www.wevelgem.be/wegenwerken of www.wevelgem.be/

aannemer Tibergyn uit Gullegem.

verkeershinder.
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Aangifte personenbelasting, wij staan je te hulp

Zitdagen invullen belastingaangifte
Aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013)
Aangifte personenbelasting laten invullen door de ambtenaren van

Gelieve in het bezit te zijn van alle loonfiches, attesten voor belasting-

de Federale Overheidsdienst Financiën.

vermindering.

Je kan daarvoor terecht in de bibliotheek Ter Mote,

Je kan ook terecht in de Front office van het dienstgebouw

Deken Jonckheerestraat 18 in Wevelgem op de 4de verdieping:

Hoveniersstraat 31, 8500 Kortrijk en dit elke werkdag van 9u00-12u00.

• dinsdag 3 juni 2014 van 9u00 tot 15u00

In juni is de Front office elke werkdag open van 9u00-15u00.

• donderdag 12 juni 2014 van 9u00 tot 15u00
• dinsdag 17 juni 2014 van 9u00 tot 15u00

Aangifte zelf invullen

• donderdag 19 juni 2014 van 9u00 tot 15u00

• www.taxonweb.be

Zin om creatief te zijn? Schrijf je snel in!

Atelier Plastische Kunsten
Inschrijvingen 2014-2015
Inschrijvingen van nieuwe leerlingen voor het Atelier Plastische Kun-

Info

sten Gullegem, Moorsele en Wevelgem, starten vanaf 1 juni 2014.

• Tel. 056 41 79 19 (tijdens de lesmomenten)
• Tel. 056 42 13 02 (na 18u30)

Je kan inschrijven vanaf de 3de kleuterklas, – ook voor jongeren en

• Tel. 0495 24 52 60

volwassenen zijn er richtingen voorzien.

• atelierplastischekunsten@wevelgem.be
• www.wevelgem.be/apk2014-2015
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Foto's van de KJV-busreis naar Turnhout met de bibliotheek van Wevelgem

Met de KJV-bus
naar Turnhout
Een groepje jonge lezers uit Wevelgem reisde op zondag 4 mei naar

werd een prettig literair feest en achteraf konden de kinderen hun

het grote bekroningsfeest van de Vlaamse Kinder- en Jeugdjury in

favoriete boek laten signeren door de vele aanwezige auteurs.

Turnhout.

De KJV-bus werd georganiseerd door de bibliotheken uit de regio
Kortrijk.

Duizenden kinderen lazen het afgelopen jaar tien nagelnieuwe kinderboeken en kozen hun favoriete titel. De resultaten van de plaatselijke

De winnende boeken waren ‘Nog een keer’ (4-6 jaar),’ Jacques naar de

groepen werden verzameld en in Turnhout werd bekendgemaakt

stad’ (6-8 jaar), ‘De grote konijnenreddingsactie’ (8-10 jaar), ‘Spinder’

welke boeken (en welke schrijvers) met de prijzen gingen lopen. Het

(10-12 jaar), ‘Ik zal er zijn’ (12-14 jaar) en ‘Saeculum’ (14-16 jaar).

15

Webshop: reserveer tickets, schrijf je in, bekijk reservatie, ... met de klik van je muis!

Webshop Vrije Tijd
Uit de startblokken
Sport, spel, cultuur… met enkele muisklikken doe je mee aan het

voor voorstellingen van CC Wevelgem. Nu komen daar ook de

rijke aanbod vrije tijd in Wevelgem.

vormingsactiviteiten bij en het online betalen. Het wordt ook mogelijk
om je tickets voor een voorstelling zelf uit te printen. Zo heb je meteen

Wevelgem investeert in een optimale dienstverlening. In juni zetten we

de tickets voor je favoriete artiest in handen.

een belangrijke stap met de opstart van een webshop voor de sector
vrije tijd. Met de webshop zal je online producten van de jeugddienst,

Lokaalreservaties inkijken

sportdienst en het cultuurcentrum kunnen reserveren en betalen. En

Dankzij de webshop kan je online de beschikbaarheid van de

dat op elk moment van de dag en zonder je huis uit te komen!

gemeentelijke infrastructuur bekijken.
Dit geldt voor alle infrastructuur die gereserveerd kan worden in

Inschrijven voor activiteiten en online betalen

het cultuurcentrum en in de sportdienst. Je ziet meteen wat nog

De jeugddienst start in juni met inschrijven en betalen voor de

beschikbaar is en wanneer je een activiteit kan plannen.

zomeractiviteiten van Checkta (tienerwerking).

Vanaf 1 september 2014 zal je online een reservatie kunnen aanvragen
voor de sportinfrastructuur. De sportdienst behandelt en beantwoordt

De sportdienst opent haar webshop met het sportaanbod in

de aangevraagde reservatie.

september. Je kan inschrijven en online betalen voor zwemmen,
badminton, omnisport en nog veel meer.

Je vindt de webshop via de site van de gemeente Wevelgem
of via het cultuurcentrum

Het cultuurcentrum start de webshop op dinsdag 10 juni met verkoop

• www.wevelgem.be

voor Klein Tokyo Festival. Je kon al eerder online tickets reserveren

• www.ccwevelgem.be
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© Berno Descherf | Freddy Tyberghien, Frank Mercelis, Bart Van Loo, Lieven Debonne en Koen D’haene

Doe mee met Radio Roubaix
Lokale radio op 92.2FM

Is er veel voorbereiding aan een radioprogramma?
Dat bepaal je zelf, maar om goeie radio te maken moet je er zeker tijd
insteken. Bindteksten zijn erg belangrijk om niet in de problemen te
raken. Maar ook muziekkeuze, sfeer en tempo zijn essentieel. Eens
je zelf radio hebt gemaakt, krijg je echt respect voor het ‘métier’ van

Van 17 tot 21 september kan je op 92.2FM luisteren naar Radio

radiomaker.

Roubaix. Dankzij ARRIVEE en de Parijs-Roubaixvrienden gaat een
bonte verzameling Wevelgemse radioprogramma’s de ether in. Wie

Hoe verliep het radio maken zelf in de studio?

wil meedoen kan nu inschrijven. Wij hadden een korte babbel met

We hebben sinds vorig jaar een gezellige studio in de kelder van het

Lieven Debonne, radiomaker van het eerste uur.

Oud Gemeentehuis op de Grote Markt. Bij elke uitzending is een radiotechnieker die zorgt voor de muziek, internet, telefoon, timing... Dat

Hoe ben je bij Radio Roubaix terechtgekomen?

maakt het als presentator een stuk eenvoudiger en veel plezanter.

Ik hou enorm van muziek en radio. In de jaren tachtig vormde ik met
Brecht Surmont het DJ-duo ‘Studio Brussels by Night’. We toerden

Welke andere programma’s vond je zelf leuk om naar te luisteren?

het hele land rond met radio-icoon Guy Deprez. In die tijd organi-

Dit jaar waren er veel leuke radiomomenten, iedereen had zich goed

seerden we met de Jeugdclub Ten Goudberge ook een weekend rond

voorbereid. Schieten mij te binnen: het hilarische ‘La Vie Sexuelle du

het thema radio maken en dat werkte uitstekend. Toen ik twee jaar

Flamingo Rose’ en de uitstekende platenkeuze van burgemeester Jan

geleden hoorde dat de Parijs-Roubaixvrienden in het kader van Arrivee

Seynhaeve in ‘De popkelder’.

Animee radio wilden maken, stond ik meteen te trappelen.
Heb je tips voor mensen die dit jaar voor het eerst willen meedoen
Welke programma’s heb jij gemaakt voor Radio Roubaix?

aan Radio Roubaix?

Het eerste jaar hadden Koen D’haene en ik het praatprogramma

Heb vooral geen schrik, de gekste ideeën zijn welkom. Neem gewoon

‘Klaprozen’ op zondagochtend. In de studio ontvingen we Rik

eens contact met ons op. We kunnen je heel wat raad geven en we

Vanwalleghem, Justine De Jonckheere, Filip Hoorne en Wannes

zorgen voor een goede omkadering. Het zal in elk geval een belevenis

Capelle en we interviewden minister en ex-Wevelgemnaar Steven

zijn!

Vanackere. Het tweede jaar maakte ik naast ‘Klaprozen’ (met centrale
gast Bart Van Loo) ook ‘Belpop’, een liedjesprogramma met uitsluitend

Wil je ook eens zelf een radioprogramma in elkaar steken of heb je

Belgische artiesten. Veel mensen waren verbaasd dat er vroeger ook

talent als technieker?

zoveel goeie Belgische pop- en rockplaten werden gemaakt.

Contactgegevens: servaas.boucquey@wevelgem of tel. 056 43 34 95.
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CC Wevelgem stelt nieuw
seizoen voor in OC De Stekke
Donderdag 5 of op vrijdag 6 juni kan je om
19u30 in OC De Stekke de seizoensvoorstelling van CC Wevelgem meemaken. We
nemen je mee doorheen het nieuwe seizoen
2014-2015 vol cultuur, beleving en passie.
Het wordt een zinnenprikkelende avond met
voorsmaakjes, snedige toelichtingen, schoon
volk en een drankje en hapje achteraf.
Reserveer via tel. 056 43 34 95 of cultuurcentrum@wevelgem.be. Tickets kan je enkel komen afhalen aan de balie van CC Guldenberg.
Kan je er niet bij zijn? Kom vanaf 10 juni de
nieuwe brochure halen in CC Guldenberg of
kijk online op de site. Bestel een abonnement en je krijgt mooie procentuele kortingen, voorrang op losse ticketkopers en één
voorstelling gratis uit een selectie van zeven!
Als je geen abonnement neemt, kan je pas op
maandag 25 augustus tickets bestellen voor
onze voorstellingen.
Info
• CC Wevelgem, Acaciastraat 1, Wevelgem
• www.ccwevelgem.be

Kunstzomer
Gullegem

voor de Kunstzomer Leiestreek.

gesteld. Diverse werken van elf

Wie nog meer regionale kunst

Op vier locaties exposeren elf

kunstenaars, gespreid over vier

wil beleven kan al de periode

kunstenaars.

locaties.

14-28 september aankruisen

“Kunstzomer” is een rondtrek-

In het centrum van Gullegem

Toerimse Leiestreek heeft een

in de agenda. Dan loopt de

kende tentoonstelling met

vind je de tentoonstelling in OC

algemene cataloog van de rond-

slotmanifestatie van Kunstzo-

kunst langs negen gemeentes

De Cerf, het gemeentehuis en de

trekkende expo, die je vindt op

mer op Transfo in Zwevegem.

in de Leiestreek. Deze expo met

dwarsschuur van ’t Goet Te Wyn-

www.toerimse-leiestreek.be. Het

Onder de noemer ‘Kunst onder

kunstenaars uit onze regio is aan

ckele. Iets verderop, in Kunsthuis

geeft een overzicht van de negen

stroom’ worden alle ruimtes in de

de zesde editie toe en passeert

Apart, vind je het vierde deel van

deelnemende gemeentes en alle

voormalige elektriciteitscentrale

dit jaar ook in onze gemeente.

de expo. Er worden sculpturen,

tweeënveertig kunstenaars. Over

ingenomen door alle deelnemen-

Tijdens het weekend van 14-15 en

tekeningen, schilderijen, kera-

de tentoonstelling in Gullegem

de kunstenaars aan Kunstzomer

21-22 juni is Gullegem gastheer

miek en potstructuren tentoon-

hebben wij een aparte folder.

Leiestreek 2014.
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Zin in sport?
Wij ook!

Sport
Do 05/06

Sporthal de Vlaschaard,
“50 + In
Beweging
Wevelgem”

Gebruik sporthallen
verenigingen loopt op zijn einde.

Reserveer de
gemeentelijke
tennisvelden

Hierdoor zijn er momenteel tot

Voel je de tenniskriebels al?

en met 13 juli meerdere mo-

Zin in een beetje sportieve

menten waarop de sporthallen

ontspanning? Stof je tennis-

gehuurd kunnen worden door

racket af en kom je uitleven op

groepen, verenigingen, bedrij-

de gemeentelijke tennisvelden in

ven….

het park.

Het sportseizoen van onze

• Reserveer via de sportdienst:
tel. 056 43 35 60 of

Do 12/06

14u00
€ 2 (aan de deur)

Petanque
Petanqueterreinen,

“50 + In
Beweging
Wevelgem”

Kwadries 78, Gullegem
13u15 aanmelden
13u45 verwelkoming
14u00 start van het tornooi
17u30 prijsuitreiking

• Elke dag van 7u00 tot ten

€ 2 (aan de deur)

laatste 22u00.

50 - plussers

• Reserveren op de sportdienst

sportdienst@wevelgem.be

(bureau zwembad,

• Reserveer ten laatste tegen de

Vanackerestraat).

donderdag voorafgaand aan

Menenstraat, Wevelgem

50 - plussers

• Bekijk beschikbaarheid op
www.wevelgem.be/sport

Curve bowls Kubb

• Tenniskaart is verplicht voor

Za 14/06

Snowtuben voor personen

de reservatie en maximum 2

elke gebruiker. Telkens geldig

met een beperking

reservaties per keer

voor 1 jaar en verkrijgbaar op

Ice Mountain Komen

Kostprijs*:

de sportdienst. De kaart kost

van 10u00 tot 11u00

• Volledige zaal: € 2,97 per uur

slechts € 1,25 (-14 jaar), € 5

van 11u00 tot 12u00

• 1/3 van de zaal: € 0,99 per uur

(14-17 jaar) of € 10 (18 jaar en

€5

Dit zijn de prijzen voor de

ouder).

Snowtuben of bandenglijden wordt

Wevelgemse verenigingen.

uitgeoefend op een helling van echte

Niet-Wevelgemse verenigingen

sneeuw. Al liggend of zittend op de

informeren best bij de sport-

band wordt er naar beneden gegleden.

dienst.

Georganiseerd door G.S.W. (G.S.W.=

*Let op: Vanaf 1 juli gelden ande-

Gewestelijke Sportwerking)

re prijzen. Voor meer informatie
Schrijf je in voor deze activiteiten op

kan je terecht bij de sportdienst.

de sportdienst via tel. 056 43 35 60 of
via www.wevelgem.be/sport

info

• Tel. 056 43 39 15

• 14-15 en 21-22 juni 2014

• vrijetijd@wevelgem.be

• 14u00 tot 18u00

Zomersportkampen
Bekijk alle activiteiten in de nieuwe
Doewa zomervakantie 2014.

• Gratis toegang

Bezoek de cataloog van Toe-

• OC De Cerf (tentoonstellings-

risme Leiestreek via

ruimte), Kerkstraat 1, Gullegem.

Zomervakantie

www.toerimse-leiestreek.be

www.wevelgem.be/doewa

DOEWA
zomervakantie 2014

• Dwarsschuur, Peperstraat z/n,
Gullegem.
• Gemeentehuis, Peperstraat 10,
Gullegem.
• Kunsthuis Apart, Driemasten

Org.: Toerisme Leiestreek i.s.m.
vzw Ont-dekking-s-rijzen.
Logistieke steun: gemeente
Wevelgem en Kunsthuis Apart.

99, Gullegem.
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Oproepen
Gezocht: Gastgezinnen
Laat de droom van een buitenlandse
wereldstudent uitkomen!

Denk mee over het
groen in Wevelgem

AFS is een internationale uitwisselings-

Onze gemeente is de trotse bezitter van heel

organisatie, actief in meer dan 50 landen.

wat groen in de openbare ruimte, elk met hun

Ieder jaar ontvangen meer dan 200 Vlaamse

eigen functie, uitzicht, karakter. Wijken

gezinnen AFS-jongeren uit alle hoeken van

hebben veelal een groenzone, gebouwen

de wereld.

worden aangekleed met groen, langs straten
staan laanbomen, er zijn verschillende

Ook in onze regio gaan deze ‘AFS-wereld-

sportcentra, begraafplaatsen…

studenten’ naar school. Zij verblijven in een

Het onderhoud van het groen valt onder de

gastgezin, de hoeksteen van elke geslaagde

bevoegdheid van de cel groen-dienst milieu.

uitwisseling. Iedereen kan gastgezin

Maar hoe wordt dit groen onderhouden en

worden, ongeacht de samenstelling van je

welke kwaliteit kunnen we daarbij

• Nieuwe ideeën rond gemeentelijk groen

gezin. Je maakt op een unieke manier kennis

verwachten en wat is gewenst? Dit willen we

We willen vanuit deze workshops werkgroe-

met een andere cultuur, verruimt je blik op

voorleggen aan de bevolking.

pen oprichten met geïnteresseerde burgers

de wereld en leert het échte leven in het land

We nodigen daarom alle geïnteresseerden uit

die mee willen participeren in het groenbe-

van je gastzoon of –dochter kennen. Je laat

om na te denken over de toekomst van het

heer in onze gemeente.

bovendien de droom van een wereldstudent

groen in onze gemeente.

uitkomen!

Hebben jullie verzuchtingen, voorstellen,

Heb je interesse?

wensen, ideeën, … rond groenonderhoud,

Schrijf je dan in via de cel groen

Een buitenlandse jongere in je gezin

bebloeming, bomen, alternatief groen zoals

• Tel. 056 43 34 60

opnemen is niet iets wat je ‘er even bij

tijdelijke groen in grijze zones,

• groen@wevelgem.be

neemt’. AFS bereidt haar gastgezinnen goed

volkstuintjes of samentuinen, bloemenvel-

voor. De werking van AFS wordt wereldwijd

den, e.a.?

gedragen door vrijwilligers die lokaal actief

Het is niet de bedoeling om individuele
gevallen, klachten, problemen te bespreken.

zijn. Elke regio heeft een AFS-ouderencomité,

Kom dan zeker langs op onze infoavond op

Hiervoor kan je steeds terecht bij de cel groen

dat instaat voor de begeleiding van de

dinsdag 10 juni om 19u30 in De Stekke in

of bij ons meldpunt meldpunt@wevelgem.be.

gastgezinnen en een jongerencomité dat

Moorsele, dit staat er op het programma:

instaat voor de begeleiding van de wereld-

• Algemene uitleg over het huidig groenbe-

student.

heer op onze gemeente

Laat de leider in je los

• Algemeen groenbeheer (uitwerking visie)

Schrijf je in als leider/-ster bij speelplein

Heb je zin om volgend schooljaar een

• Bebloeming in de ruime zin

Katjeduk of Haasje-Over.

buitenlandse student te ontvangen? Neem

• Bomen (uitwerking boombeleidsplan)
Interesse?

contact op met AFS!
• www.afsvlaanderen.be
• Tel. 015 79 50 10
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• Groenonderhoud (concreet onderhoud per
type groenzone)

www.katjedruk.be
www.haasjeover.be

Computercursussen cc
Cursussen op ieders tempo

Inschrijven kan in het secretariaat van het cultuurcentrum, Acaciastraat 1 in Wevelgem of via tel. 056 43 34 90, en dit vanaf maandag 2 juni 2014.
Wij werken met wachtlijsten voor volzette cursussen. (*) eigen tablet of smartphone meenemen (**) laptop mee te brengen door cursist!

Wat

Wanneer

Vanaf

Aantal

Waar

Prijs

PC Initiatie 2

Maandag 9u00-

15/09/2014

15

LDC Het Knooppunt,

85

12u00
Multimedia

Maandag 13u30-

Gullegem
15/09/2014

15

16u30
Photoshop elements

Maandag 9u00-

LDC Het Knooppunt,

85

Gullegem
15/09/2014

15

LDC Elckerlyc, Wevelgem

85

15/09/2014

15

LDC Elckerlyc, Wevelgem

85

12u00
Multimedia vervolg

Maandag 13u3016u30

EHBO-PC

Dinsdag 9u00-12u00

16/09/2014

10

OC De Stekke, Moorsele

65

Windows 8 – tablet/smartphone

Dinsdag 9u00-12u00

09/12/2014

5

OC De Stekke, Moorsele

30

Haal meer uit internet

Dinsdag 13u30-

16/09/2014

15

OC De Stekke, Moorsele

85

17/09/2014

15

LDC Elckerlyc, Wevelgem

85

17/09/2014

15

LDC Elckerlyc, Wevelgem

85

18/09/2014

10

LDC Het Knooppunt,

65

16u30
PC initiatie 1

Woensdag 9u0012u00

Haal meer uit internet

Woensdag 13u3016u30

Android: tablets en smartphones (*)

Donderdag 9u0012u00

EHBO-PC (kort)

Donderdag 9u00-

Gullegem
04/12/2014

5

12u00
PC Initiatie 1

Donderdag 13u30-

Vrijdag 9u00-12u00

30

Gullegem
18/09/2014

15

16u30
Ipad

LDC Het Knooppunt,

LDC Het Knooppunt,

85

Gullegem
19/09/2014

10

LDC Het Knooppunt,

65

Gullegem
Windows 8 update (**)

Vrijdag 9u00-12u00

12/09/2014

5

LDC Het Knooppunt,

30

Gullegem
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31 mei tot 1 juni

laan- Bankstraat, voorbij Café Den Osse

koningin is doodziek en daarom wil de koning

35ste Gullegem Ommeganck

– Peperstraat-Dreef Ter Winkel–Beekstraat–

aftreden. Maar de prins wil zijn vader op de

vzw Handelspromotie

Pijplap–Zevenkaven–Nekkersplas-Kwa-

troon niet vervangen en de prinses is te jong

Za 31 mei

dries–Driemastenstraat–Hondschotestraat–

en bovendien een meisje. Er zit niets anders

• Rommelmarkt en kinderrommelmarkt

Rijksweg-Koningin Fabiolastraat–Hugo

op dan dat de koning, de prins en de prinses

• Vanaf 20u00 optreden van Michael Lanzo

Verriestlaan–Bissegemstraat–Dorpsplein-

op zoek gaan naar een geneesmiddel voor

en Sergio - Gratis inkom

Koningin Fabiolastraat-Schuttershoflaan

de koningin. Hun zoektocht leidt hen naar

Zo 1 juni

Info

een wereld boordevol magische wezens als

• Braderie op de platse

• Carlos Demeulemeester, secretaris

kabouters en feeën, maar ook zwarte ridders,

• Doorlopend handelsbeurs

• Tel. 056 41 05 22

boze heksen, tovenaars, ... Armandus de Zo-

• Gratis kinderopvang

• carlos.demeulemeester@telenet.be

veelste is een hedendaags sprookje met een

• Dwars door Gullegem

• www.gullegemkoerse.be

happy end voor jong en oud.

Een gloednieuw loopevent in het centrum

De voorstelling is geschikt voor groot en

van Gullegem.

klein. De toegang bedraagt € 5,00. Kaarten

Jogging 5 km

Za 7 juni

Start om 13u30

Theatermonoloog Tourette

(tel. 0474 25 16 62) of via

Reeksen dames en heren

Theater Maretak Wevelgem i.s.m.

broodjekrab2012@gmail.com.

€ 6 (de dag zelf - tot 13u00)

Tourettevereniging.

Prijsuitreiking om 17u00

Een man van middelbare leeftijd vertelt zijn

Info

Prestatieloop 15 km

levensverhaal. Een verhaal niet zonder horten

• Zaterdag 21 juni om 14u30

Start om 14u30

of stoten, want hij heeft een aandoening die

• Zondag 22 juni om 10u30 en 14u30

Afstand verdeeld over 3 ronden

hem parten speelt vanaf zijn kindertijd.

• Cultuurcentrum Guldenberg, Acaciastraat

Reeksen 4 x dames en 4 x heren (°98 - °94 /

Hij lijdt aan het syndroom Gilles de la Touret-

Voorzitter Reinald Baeyens

°93 - °80 / °79 - °65 / °64 en ouder)

te. Via grappige maar ook ernstige anekdotes

Nieuwstraat 17, 8560 Wevelgem

Inschrijving de dag zelf € 10 (tot 14u00)

wil hij zich ontdoen van zijn frustraties. Hij

Tel. 0472 72 47 74

Prijsuitreiking om 17u30

neemt u mee op reis door zijn hoofd. Dit in

reinald.joke@gmail.com

Start, aankomst en prijsuitreiking

het kader van de tweede Europese Touret-

Kerkstraat, 8560 Gullegem (thv. feesttent)

tedag.

Kleedkamers en daginschrijvingen:

Info

Zo 29 juni 2014

Sporthal Peperstraat, 8560 Gullegem

• Zaterdag 7 juni om 20u00 (duur 1u15)

Energy Team Zuidwest

Info

• CC De Guldenberg

Capino Challenge by ETZ

• www.dwarsdoorgullegem.be

• Inkom: 7€

Ben je sportief ga dan de uitdaging aan in

• maretak.wevelgem@telenet.be

één van de vele wedstrijden die Energy Team

• Info theatermonoloog:

Zuidwest (ETZ) op zondag 29 juni aanbiedt:

Di 3 juni
Gullegem Koerse

www.theater-maretak.be
• Info over tourette: www.tourette.be

De 70ste editie van de klassieker der kermiskoersen mag dit jaar niemand minder dan

zijn te verkrijgen bij alle spelers, telefonisch

• Zwemproef (het Vijverhof)
• Loop- en fietsproef
• Sportics ¼ triatlon non-draftin (1,5km
zwemmen, 36,4km fietsen en 10km lopen)

Za 21 juni om 14u30
Zo 22 juni om 10u30 en 14u30

• Recreatieve sprinttriatlon non-drafting

Start om 14u00 aan het startpodium aan
het klooster, ingang school in de Koningin

Broodje Krab

• Trommel je vrienden/collega’s op en ga van

Fabiolastraat. Aankomst is voorzien aan café

Familievoorstelling: Armandus de Zoveelste

Fabian Cancellara aan de start werwachten.

’t Katje in de Schuttershoflaan rond 18u00.

(750-16-5).
start in de Recticel trio-, bedrijventriatlon!
• Recreatieve sprint-, duo- en bedrijvendu-

Parcours

In een niet nader benoemd land, in een niet

Koningin Fabiolastraat – Schuttershof-

nader benoemde tijd, gaat het niet goed. De

atlon (5-20-2,5)
• BK ploegenduatlon (5-20-2,5). ETZ, het

organiserende team, is alvast de te klop-

kringloopkrachten je graag meer vertellen

9u00 Eucharistieviering

pen ploeg, dit zowel bij de dames als bij de

over de kringlooptechnieken zoals thuiscom-

11u00 Aperitiefconcert met Tralalie

heren.

posteren, mulchmaaien, compostgebruik en

13u00 Warme maaltijd

zo veel meer. Kom zeker langs! Elke bezoeker

17u30 Kinderanimatie

ontvangt een kleine attentie.

19u30 Muziek en dansavond met dj

Info
• Tel. 0473 25 87 70
• diederik@energyteamzuidwest.be
• www.energyteamzuidwest.be

21u30 Optreden: THE AD HOC BAND
23u00 Muziek en dansavond met dj

6-7-8-9-10 juni

Ma 9 juni

281 jaar Sinksenkermis

Koers nieuwelingen WBV

Overheule Moorsele

15u30

Doe de kringloop!

Vrij 6 juni

Di 10 juni

In een kringlooptuin is er bijna geen afval. Het

Wandeltocht

Seniorennamiddag

snoeisel, maaisel en de tuinresten kun je via

7u00

14u30, met Tralalie - Tralala

diverse kringlooptechnieken opnieuw in je

Organisatie: De7-mijlstappers

tuin gebruiken of verwerken. Hiermee sluit je

Za 7 juni

de kringloop en spaar je het milieu.

Groepswandeling door de wijk

In de maand juni organiseren vele gemeen-

16u30, gratis drankje

ten activiteiten waar de compostmeesters/

Zo 8 juni

7de Leie Lekker Zoete Tocht
De voorverkoop start op 7 juni
Startplaats: Feestweide Kerkstraat in Gullegem. Vrije start tussen
10u00 en 15u00.
De Leie Lekker Zoete Tocht is een gezinsvriendelijke fietstocht van
een 30-tal kilometer, waarbij je op drie verschillende halteplaatsen
kan proeven en genieten van lekkere zoetigheden uit de Leiestreek:
een ijsje, heerlijke oliebollen, Grootmoeders koffie of een frisdrank,
een cakeje met 2 ambachtelijke wafeltjes en chocolademousse. Op
iedere halteplaats is er een leuk aanbod kinderanimatie aanwezig.
Op het Kerkplein naast de startplaats gaat de Ketnet Cup door met
als afsluiter een optreden van de enige echte Ketnetband. De Ketnet
Cup is volledig gratis en loopt van 11u00 tot 18u00.
Leie Lekker Menu, het leuke extraatje voor de lekkerbekken.
In OC De Cerf kan je genieten van een heerlijk streekmenu, dat

Als er nog plaatsen vrij zijn kan je inschrijven dinsdag 10 juni

bestaat uit een glas cava met toets uit de Leiestreek,

t.e.m. 27 juni. Prijs: €7 per persoon. (Er zijn twee dranken inbe-

gevolgd door beenhesp met saus, rauwe groentjes en frietjes.

grepen.) Het aantal deelnemers is beperkt tot 1.200.

Het menu wordt geserveerd tussen 11u30 en 14u30 en tussen 18u00
en 20u00. Prijs : € 10/persoon. Het aantal deelnemers is beperkt tot

Info

2 x 250.

• Toerisme Wevelgem			

Inschrijven vooraf is noodzakelijk. We organiseren opnieuw een

• Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem

inschrijfdag op zaterdag 7 juni 2014 van 8u30 tot 12u30 bij toe-

• Tel. 056 43 34 00t

risme Wevelgem en van 14u tot 17u30 bij toerisme Menen.

• toerisme@wevelgem.be
23

Bibliotheek
Gesloten op 29, 30 en 31 mei, en 9 juni.

Recyclageparken
Gesloten op 29, 30 en 31 mei.

Gemeentelijke diensten
Gesloten op 29 en 30 mei, en 9 juni.
De dienst burgerzaken is ook op 31 mei gesloten.

OCMW Diensten
Gesloten op maandag 9 juni 2014.

Contacteer je gemeente
Gemeentebestuur
Vanackerestraat 16

Breng jij onze gemeente in beeld?
Plaats je foto's op instagram, twitter en facebook
met hashtag #igwevelgem en wie weet haalt jouw

8560 Wevelgem
056 433 400
@ gemeentebestuur@wevelgem.be
www.wevelgem.be
@Wevelgem8560 · #Wevelgem

foto onze fotomuur.

www.facebook.com/wevelgem8560

Wachtdiensten
Apothekers
De apotheek van wacht is terug te vinden via:
0903 922 48 (€ 1,5/ minuut)
geowacht.be
Huisartsen
Centraal oproepnummer 056 40 47 48
Tandartsen
Centraal oproepnummer 090 33 99 69
De tandarts is beschikbaar in het weekend en op
@jelledemeulemeester

@ty2st

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
056 433 433
@seelseynhaeve

@wevelgem8560

@ meldpunt@wevelgem.be
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