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Natuurdomein Bergelen
Verniewing, kom zeker eens kijken

Gemeenteraad
Hierbij vind je een selectie uit de voorbije
gemeenteraad. De volledige verslagen van
de openbare zitting vind je terug op
www.wevelgem.be/verslaggemeenteraad.
Je kan deze ook inkijken in het gemeentehuis van elke deelgemeente en in de
bibliotheek en haar filialen.
Het openbaar gedeelte van de gemeenteraad kan je bijwonen.
De volgende zitting vindt plaats op 14
maart 2014 om 18u30 in de raadzaal van
het ‘Oud Gemeentehuis’ (Grote Markt 26).

Nieuwe straat in Wevelgem:
Nelson Mandelastraat

Al ingeschreven voor de
Vrijwilligersbedanking?

In de Visserijstraat in de deelgemeente
Wevelgem wordt een nieuwe zijstraat
aangelegd om een nieuwe verkaveling te
kunnen realiseren. Aangezien een nieuw aan
te leggen weg ook een naam nodig heeft,
werd gedacht aan de Nelson Mandelastraat.

Op 7 maart is er onze vrijwilligersbedanking.
Ben jij actief in een Wevelgemse vereniging?
Dan willen we jou er bij.
Nog niet ingeschreven? Schrijf je nog in via
www.wevelgem.be/vrijwilligersbedanking

Nelson Mandela, († 5 december 2013) won
de Nobelprijs voor de vrede, was voormalig
president van Zuid-Afrika en is algemeen
erkend om zijn grote verdiensten op het vlak
van verzoening. Het is passend een straat te
noemen naar dergelijke internationaal
geprezen persoonlijkheid.

Inschrijven kan nog tot maandag 3 maart
om 12u00. Wie digitaal inschrijft ontvangt in
de mailbox een bevestiging. Met een print
van die bevestiging kan je je dan op 7 maart
inchecken bij het onthaal. Wie niet of weinig
vertrouwd is met computer kan een papieren
inschrijfformulier krijgen in de gemeentehuizen, sporthallen, cultuur- en ontmoetingscentra en de filialen van de bib.
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Kortnieuws

De energiepremies van Infrax laat je niet liggen
Energiezuinige ingrepen aan je woning doen niet alleen je energiefactuur dalen, je komt ook in aanmerking voor aantrekkelijke
premies. Hoe energiezuiniger je maatregelen, hoe meer Infrax je
terugbetaalt. Zo verdien je de investering nog sneller terug. Je vindt
een overzicht van de Infrax energiepremies die gelden in 2014 op
www.infrax.be of www.facebook.com/Infraxenergietips.

Groepsaankoop groene stroom:
Aanvaard je voorstel
De inschrijfperiode is afgesloten. Op donderdag 6 februari vond de
online-veiling plaats. Dit is het resultaat voor particulieren:
OCTA+ bood de laagste prijs aan voor de combinatie groene
elektriciteit/gas, maar liefst 16,7% onder de huidige marktprijs (*).
Voor groene elektriciteit had Electrabel het beste bod: 3 % onder
de huidige marktprijs (*).
In de periode van 26 februari tot 23 april ontvang je een persoonlijk voorstel. Op basis daarvan kan je beslissen of je overstapt.
Wie zich inschreef via het loket van de gemeente, kan terug een
afspraak maken om over te stappen.
Voor een afspraak kan je bellen naar tel. 056 43 34 60 of mailen
naar conny.vandendriessche@wevelgem.be. De afspraken vinden
plaats in de Vanackerestraat 12.
Ma en vr (telkens in de voormiddag) van 8u30 tot 12u00: cel wonen
(bureel 2.05) of woe van 8u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 19u00 op
de dienst milieu (bureel 2.07)
(*) De besparing is berekend ten opzichte van een gewogen gemiddelde prijs
die de zes grote energieleveranciers (Electrabel, Eneco, Eni, Essent, Lampiris,
Luminus) momenteel vragen voor gelijkwaardige energie.

Infoavond samenaankoop zonnepanelen
en spouwmuurisolatie
Vorig jaar organiseerde de gemeente voor het eerst een
samenaankoop voor spouwmuurisolatie. Wegens succes wordt dit
ook in 2014 herhaald.
Het na-isoleren van niet-geïsoleerde spouwmuren, die in oudere
woningen nog veelvuldig voorkomen, is een zinvolle investering, die
op vlak van prioriteit komt na dakisolatie, een recente verwarmingsketel en superisolerende beglazing. Meer technische informatie
vindt u op www.energiesparen.be/spouwmuur. De gemeente treedt
op als tussenpersoon tussen een groep inwoners en een leverancier, om door het grotere volume een betere prijs te bedingen. Elke
geïnteresseerde is welkom op de vrijblijvende info-avond over deze
samenaankoop voor spouwmuurisolatie. Je leert er alles over de
technische kant en de aanpak en timing van de samenaankoop.
Info
Ma 31 maart om 20u00 in de cafetaria van CC Guldenberg,
Acaciastraat in Wevelgem. Om organisatorische redenen wordt
gevraagd om je aanwezigheid vooraf te melden bij de dienst milieu:
tel. 056 43 34 60, fax 056 43 34 51 of milieubeleid@wevelgem.be.
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Hervorming verhoogde
tegemoetkoming ziekteverzekering
Vanaf 1 januari 2014 gaat de hervorming van de verhoogde
tegemoetkoming in en zal het Omnio-statuut niet meer bestaan.
Wie vóór 1 januari 2014 reeds recht had op de verhoogde
tegemoetkoming of het Omnio-statuut, wordt automatisch
opgenomen in de hervormde verhoogde tegemoetkoming.
Indien het ziekenfonds vaststelt dat er toch stappen ondernomen
moeten worden om het VT-recht te blijven behouden na 1 januari
2014, dan worden de betrokkenen hierover door het ziekenfonds
gecontacteerd.
Voordelen:
De verhoogde tegemoetkoming (VT) betekent een vermindering
van de uitgaven voor geneeskundige verstrekkingen:
• hogere tegemoetkoming voor geneeskundige zorgen (doktersbezoeken, tandarts, kinesitherapie,…);
• lager persoonlijk aandeel voor geneesmiddelen;
• lager persoonlijk aandeel in ligdagprijs bij hospitalisatie;
• geen kamer- en honorariumsupplementen bij opname in een
gemeenschappelijke kamer of tweepersoonskamer;
• regeling betalende derde, bv. bij de huisarts:
Enkel betalen van het remgeld;
• sociale maximumfactuur: plafond = 450 EUR:
Afgeleide rechten in andere regelgeving:
• tegemoetkoming stookoliefonds;
• verminderingskaart openbaar vervoer (NMBS, De Lijn);
• eventueel sociaal tarief voor telefoon en/of internet;
• in sommige regio’s gemeentelijke en/of provinciale voordelen
(bv. vermindering of vrijstelling van de provinciebelasting);
•…
Verhoogde tegemoetkoming zelf aanvragen:
• Wie VT aanvraagt, moet aantonen dat zijn gezin over bescheiden
inkomsten beschikte in het kalenderjaar dat de aanvraag voorafgaat.
• Die referentieperiode voor het inkomen bedraagt één maand als
één van de gezinsleden van het VT-gezin op het moment van de
aanvraag één van de volgende indicatoren heeft:
• Als gepensioneerde ingeschreven kunnen worden.
• Als mindervalide ingeschreven kunnen worden.
• Als weduwe ingeschreven kunnen worden.
• Een invaliditeitsuitkering ontvangen.
• Als ambtenaar in disponibiliteit geplaatst zijn en
de ziekteperiode bedraagt minstens één jaar.
• Een militair die tijdelijk, maar minstens één jaar uit zijn
ambt is ontheven omwille van ziekte.
• Een eenoudergezin vormen.
• Een periode van minstens één jaar ononderbroken hetzij
arbeidsongeschikt hetzij volledig werkloos geweest zijn.
Info
Je kan hiervoor terecht bij je ziekenfonds.

Verkiezingen 25 mei 2014

Verkiezingen 25 mei 2014

Kiezerslijst · stembureau · vrijwilligers
minder in de Gemeentelijke Basisschool
Hoogstraat. Bekijk daarom goed het adres
van het stemlokaal en het stembureaunummer dat op je oproepingskaart zal vermeld
staan. Voor Gullegem en Moorsele wijzigt de
stemlocatie niet.

De gemeente van inschrijving op de kiezerslijst bepaalt de plaats waar je je stem moet
uitbrengen. Wie na 1 maart ingeschreven
wordt in een andere gemeente is dus verplicht te stemmen in de gemeente waar
hij/zij is ingeschreven op 1 maart. Terugbetaling van reiskosten hiervoor zullen kunnen
aangevraagd worden. Elke kiezer ontvangt
ten laatste op 10 mei zijn/haar oproepingskaart.

Info
· www.verkiezingen.fgov.be ‹ verkiezingen
· dienst burgerzaken, Administratief Centrum,
Vanackerestraat 12, verkiezingen@wevelgem.be

Vrijwilligers gezocht!
Voor de verkiezingen op 25 mei worden,
binnen het kieskanton Menen (stad Menen
en gemeente Wevelgem), ong. 1.800 kiezers aangeschreven als kandidaat-voorzitter of kandidaat-bijzitter voor een stem- of
stemopnemingsbureau (tel-bureau).

Herinrichting stembureau’s
Om praktische redenen worden 8 stembureaus ingericht in de Porseleinhallen
(Cultuurpad 1). Er worden geen stembureaus
voorzien in het Sint-Pauluscollege, Deken
Jonckheerestraat en er zijn 2 stembureaus
la
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Info
verkiezingen@wevelgem.be
tel. 056 43 34 35
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De kiezerslijst wordt opgemaakt op
1 maart 2014 en volgende personen worden
opgenomen op de kiezerslijst van Wevelgem:
· Nemen deel aan alle verkiezingen: alle
Belgen, op 1 maart ingeschreven in de bevolkingsregisters van Wevelgem, op 25 mei 18
jaar, niet ontzet uit het stemrecht.
· Nemen enkel deel aan de federale verkiezingen: alle Belgen die in het buitenland
verblijven, op 1 maart ingeschreven in de
bevolkingsregisters die bijgehouden worden
in de Belgische diplomatieke of consulaire
beroepsposten in het buitenland, op 25
mei 18 jaar, niet ontzet uit het stemrecht. (5
mogelijke stemwijzen: persoonlijk of bij volmacht in België, persoonlijk of bij volmacht
in de Belgische diplomatieke of consulaire
beroepspost of per briefwisseling). Belgen
die hun hoofdverblijfplaats in een andere EUlidstaat dan België hebben, kunnen ook voor
Belgische lijsten stemmen bij de verkiezing
voor het Europees Parlement door te kiezen
voor stemming per briefwisseling.
· Nemen enkel deel aan de Europese verkiezingen: de andere Europese onderdanen,
die een aanvraag hebben gedaan om aan de
stemming in België deel te nemen (aanvraag
is mogelijk tot en met 28 februari 2014) en
waarvan de aanvraag erkend werd, op 1
maart zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters van Wevelgem, op 25 mei 18 jaar, niet
ontzet uit het stemrecht.

Vanackerestraat 16. Tot dan kan je bezwaar
indienen bij het college van burgemeester
en schepenen indien onjuistheden (inschrijvingen, schrappingen, onjuiste gegevens)
worden vastgesteld.
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o

Op 25 mei gaan we opnieuw
stemmen voor het Europees
Parlement, de Kamer van
Volksvertegenwoordigers
en de gewest- en gemeenschapsparlementen.

KIESPLAATS
PORSELEINHALLEN, CULTUURPAD 1

De kiezerslijst zal tot 13 mei ter inzage liggen
in het gemeentehuis, dienst secretariaat,

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL, HOOGSTRAAT 10
GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL, GOUDENREGENSTRAAT 1
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ONS BELEIDSPLAN
Wonen
Woonplan
Gemeenten krijgen vanuit de Vlaamse overheid steeds meer de rol van regisseur van
het woonbeleid toebedeeld. Deze regisseursrol vullen we op verschillende manieren in:
· Via het woonplan werkt Wevelgem aan een
voldoende, betaalbaar en kwalitatief aanbod
in de gemeente. Dit met de nodige aandacht
voor jonge gezinnen, sociale huisvesting en
senioren.
· Via de woonprogrammatie proberen we
het overzicht van al deze projecten te behouden. Die geeft weer wat er in Wevelgem het
komende decennium verwacht wordt aan
woningen. De gemeente waakt er over dat
het te realiseren aanbod voldoende is om het
stijgend aantal gezinnen te huisvesten.
· Via het uitvoeren van de opdracht van de
Vlaamse overheid om bijkomend woongebied te ontwikkelen, onder andere in de
Kleine Molen in Wevelgem en de Ijzerpoort te
Gullegem.
Regisseur zijn betekent zowel een kader
scheppen als in overleg gaan. Het kader
creeëren we a.d.v. de opmaak van RUP's en
het woonplan.
Zo wordt bijvoorbeeld voor de de stapsgewijze invulling van het gebied Kleine Molen
wordt in overleg gegaan met de verschillende partijen, zoals de eigenaars van de
gronden, de Vlaamse Overheid, eventuele
projectontwikkelaars, ...
Kwalitatieve woningen
Het bestaande woningaanbod moet ook
voldoende kwalitatief zijn. Eigenaars van
verwaarloosde woningen worden via gerichte
controles aangespoord om de kwaliteit van
hun woning te verbeteren.
Het woonloket en het loket stedenbouw
blijven alle concrete vragen over bouwen en
verbouwen beantwoorden en vertellen je ook
welke premies daarvoor bekomen kunnen
worden. De gemeente zorgt hier voor een
duidelijke en eenvoudige regelgeving.
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Aangenaam wonen
In Wevelgem moet het ook aangenaam
wonen zijn. Dit vereist voldoende kwalitatief groen in de omgeving van alle inwoners.
Dit betekent niet alleen het verzekeren van
groenaanleg bij nieuwe initiatieven, maar net
zo goed het streven naar bijkomend groen
in zones die er nog vrij grijs bij liggen. Via een
gerichte aanpak zal stelselmatig het groen in
de bestaande wijken bekeken worden. Deze
vergroening vertaalt zich in groene slingers
doorheen de gemeente, waarvan het open
karakter gevrijwaard wordt. Samen met de
Leievallei, het provinciaal domein Bergelen
en de opgewaardeerde Heulebeek vormen zij
de longen van een gemeente, en verzekeren
ademruimte voor de talrijke inwoners.

Economie
Bedrijventerreinen
De bedrijventerreinen in Wevelgem zijn van
groot belang voor de tewerkstelling en de
welvaart van de gemeente. Het openbaar
domein op bedrijventerrein Wevelgem-Zuid
dateert al van 1975, het oudste deel van
het bedrijventerrein Gullegem-Moorsele
is nog ouder en dateert van 1962-1965. Het
openbaar domein is op beide terreinen
aan grondige vernieuwing toe. Aanleg van
fietspaden, groenstructuren, veilige verkeersknooppunten en een nieuw rioleringsstelsel
dringen zich op.
Voor beide terreinen werden al conceptstudies uitgewerkt. De vernieuwing van beide
terreinen wordt geraamd op circa 17 miljoen
euro. Met de komst van het besluit van de
Vlaamse Regering houdende subsidiëring
van bedrijventerreinen, waar de investeringen voor 85% kunnen worden gesubsidieerd,
heeft de gemeente beslist om zich deze legislatuur in te zetten op de uitvoering ervan.
Voor we aan de fase van de uitvoering zijn
moeten de subsidiedossiers nog worden
samengesteld. Daarna moeten de conceptstudies nog worden omgezet in uitvoeringsplannen. Bij de uitvoering van de werken zal
gefaseerd worden gewerkt om de hinder voor

© berno Descherf

In deze infokrant gaan we dieper in op wonen, economie en duurzaamheid.
In de infokrant van april gaan we dieper in op het centrum en mobiliteit.

de bedrijven zo veel mogelijk te beperken.
Handelsapparaat en de kernen
De handel-, horeca-, en dienstverlenende
ondernemingen in de 3 kernen vormen het
kloppend hart van de gemeente. Vanuit dit
besef willen wij deze legislatuur verder inzetten op kernversterking.
Wij gingen dan ook in op de oproep ‘kernversterkende maatregelen’ gelanceerd door het
Agentschap Ondernemen in het kader van de
nota van de Vlaamse Regering ‘Winkelen in
Vlaanderen 2.0’. Deze nota past in het Vlaanderen in Actie pact 2020.
Ons subsidiedossier bevat het lanceren van
een gemeentelijke cadeaubon en het
opmaken van een studie rond het centrum
van Wevelgem. Ons dossier werd op 18
december 2013 goedgekeurd waardoor deze
projecten voor 30% zullen worden
gesubsidieerd.

bare energie streven we naar heel
energiezuinige gebouwen. Het
ontwerp van nieuwe kleedkamers
met douches op het sportcentrum
in Gullegem zijn hier een mooi
voorbeeld van. Een energiezuinig
ontwerp was één van de belangrijke
criteria voor de toewijzing van deze
opdracht aan een architect. Het
ontwerp wordt afgewerkt in 2014 en
met een k-waarde van 24 en een
E-peil van 11 doen we ruim beter
dan de normen voor een Bijna Energie Neutraal (BEN) gebouw waaraan
nieuwe overheidsgebouwen moeten
voldoen tegen 2019 (E30 en k40).
Jaarlijks worden dus investeringen
uitgevoerd ter verbetering van het
patrimonium en verlaging van het
energieverbruik. Het gemeentebestuur voorziet in de komende
legislatuur 1,38 miljoen euro voor
investeringen in energiebesparende
maatregelen.

Duurzaamheid
Wevelgem heeft traditioneel aandacht voor
duurzame projecten. Voorbeelden hiervan
zijn de aanwending van zonne-energie en
de installatie van kleine windmolens op het
sportcentrum Wevelgem. Met het ondertekenen van de burgemeestersconvenant gaan
we verder het engagement aan. Het is de
bedoeling om de eigen CO2-uitstoot met 15%
te beperken tegen 2018. (uitstoot woningen, vervoer, industrie, handel en diensten,
landbouw,..) De komende jaren staan dus
heel wat ingrepen en acties gepland om dit
resultaat te kunnen behalen.
Energiebesparing in alle aspecten van het
gemeentelijk patrimoniumbeheer
In bestaande gebouwen zetten we in op
isolatie en efficiënter stoken.
Het vervangen van oude beglazing door isolerende beglazing (zoals vorig jaar uitgevoerd
in het gemeentehuis en het brandweerarsenaal in Gullegem) zijn maatregelen voor het
verkrijgen van een beter isolerende gebouwenschil. Voor 2014 staat een renovatie
van het dak van het Cultuurcentrum en van
het brandweerarsenaal in Gullegem op het

programma. Uiteraard wordt hier ook extra
isolatie aangebracht.
Het efficiënter stoken kan via verschillende
investeringen gerealiseerd worden, zoals
het vervangen van oude verwarmingsketels
door condenserende gasketels en een betere
sturing via tijdschakelaars op toestellen of
automatische afschakeling van verwarmingstoestellen.
Een terugblik op de sporthal Gullegem waar
de stookplaats en douches in 2010 gerenoveerd werden, resulteerde in een besparing
op het gasverbruik van meer dan 45% en
voor het waterverbruik tot zelfs 50%. In
OC De Brouwerij werden in 2012 alle oude
gastoestellen vervangen door een nieuwer
modulerend HR+- type. De eerste meetresultaten tonen hier een besparing op het
gasverbruik van 15 tot 20%.
Bij nieuwe projecten het E-peil en de
k-waarden van het gebouw zo laag mogelijk houden. Via nieuwe technieken, hoge
isolatiewaarden en gebruik van hernieuw-

Energie besparen is niet enkel een kwestie
van investeren, maar ook een kwestie van
mentaliteit.
Via de energieboekhouding houden we van
al onze grote gebouwen het energiegebruik
nauwlettend in de gaten. Samen met personeelsleden, de gebruikers van de gemeentelijke infrastructuur en de burgers wordt werk
gemaakt van het zuinig omspringen met
energie.
Er wordt via de klimaatwijken campagne
gevoerd om ook de gebruikers te attent te
maken op het energieverbruik in de gebouwen. Met als motto ‘Meten is weten’ wordt
daarnaast voorzien in aparte energiemeting
(gas en elektriciteit) van de lokalen toegekend
aan vaste gebruikers.
De burger wordt aangemoedigd om tot lagere energie-uitstoot te komen. Er komt een
nieuwe gemeentelijke subsidie rond de
belangrijkste energiemaatregelen (daken gevelisolatie, beglazing en nieuwe
stookketel).
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Interview

BERT
DOMBRECHT
Illustrator tekent
voor kinderen
met knipoogjes
voor volwassenen

Voor wie er nog aan twijfelt: lezen is
gevaarlijk. Wie leest, kijkt niet om zich
heen. Wie leest, leeft alleen in zijn hoofd.
Wie leest, kan niet meer slapen. Wie leest,
ontmoet akelige vampieren of slaapt met
krokodillen onder zijn bed.
Dat grote gevaar wordt dit jaar tijdens de
Jeugdboekenweek (15 tot 30 maart)
nog eens in de kijker geplaatst. Op uitnodiging van de bibliotheek komen auteurs en
illustratoren vertellen voor leerlingen van
de plaatselijke scholen. Een van de gastillustratoren is Bert Dombrecht.
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Bert, je bent afkomstig uit Brugge, maar woont sinds
korte tijd in Moorsele. Wat bracht je hier?
Ik ontmoette mijn vrouw bij een jeugdvereniging die jaarlijks een zomerkamp organiseert voor kinderen en jongeren met een fysieke
beperking. Ondertussen gaan we samen al meer dan 17 jaar mee als
begeleider. Zij is geboren en getogen in Menen. Ik volgde de liefde en
kwam zo in Moorsele terecht. Ondertussen werkt zij als kleuteronderwijzeres in Menen en heb ik mij hier als zelfstandige gevestigd.
We werden meteen warm onthaald door de bewoners van de Herthoek.
Het is een aangename buurt met fijne mensen. We houden ook van de
buitenlucht en de natuur.

Je volgde een opleiding grafische vormgeving en animatiefilm in Gent. Hoe kwam je terecht in de kinderboekenwereld?
Het was al heel snel duidelijk dat ik iets creatiefs wou gaan doen, maar
mijn brood verdienen met tekenen? Dat leek me niet realistisch. Ik koos
voor een grafische opleiding en ging al snel als vormgever aan de slag
in een reclamebureau. Er bleef echter iets knagen… ik wou meer tekenen en met verhalen bezig zijn.
Ik ging opnieuw studeren en schreef me in voor de opleiding animatiefilm in het KASK. Ik volgde er ook het vak illustratie onder leiding van
Carll Cneut. Hij hielp me mijn eigen beeldtaal ontwikkelen en introduceerde mijn werk bij Marita Vermeulen, uitgeefster bij De Eenhoorn. Al
snel lag mijn eerste prentenboek in de winkel. Een onbeschrijflijk gevoel als plots een onbereikbare droom werkelijkheid wordt! Dat gevoel
heb ik nog altijd als er een nieuw boek verschijnt.

Kun je iets vertellen over je tekenstijl?
Eén van de eerste opdrachten in de les was het illustreren van een
sprookje. Ik koos voor Roodkapje en werkte prenten uit in een stijl die
ik passend vond voor een prentenboek. Tot mijn ontgoocheling was
Carll Cneut niet onder de indruk. Hij bladerde door mijn schetsboek
en zag dat ik daar een stuk expressiever te werk ging met enkel een
vulpotlood en arceerwerk. “Zo moet je tekenen”, zei hij, “dat is écht.
Kinderen voelen het, als je een masker opzet”. Het was in het begin
tegelijk bevrijdend en beangstigend om mijn eigen potloodtechniek te
gebruiken voor een prentenboek.
Tekenen is voor mij vooral kijken en denken. Een tekenaar is een spons
die allerlei indrukken opneemt om die later in een prent uit te wringen.
Altijd heb ik een schetsboek of een notitieboekje bij waarin ik vanalles

neerkrabbel. Gezichten, situaties, dialogen, kleuren, ideeën, …
Ik werk het liefst met potloodtekeningen of acrylschilderijtjes. De computer gebruik ik enkel als gereedschap om de prenten bij te werken en
om snel en eenvoudig correcties uit te voeren. Ik wil wel dat je de verf,
de inkt of het potlood blijft voelen.
Een goede illustratie danst met de tekst, ze helpt de tekst te interpreteren, voegt nuances toe of daagt de lezer uit om het verhaal anders te
bekijken. Humor is daarbij een belangrijk ingrediënt.

Hoe verloopt de samenwerking met een auteur? Kiezen jullie elkaar zelf? Of krijg je een opdracht van een
uitgever?
Bij een eerste samenwerking krijg je de opdracht meestal van de uitgever. Die is de matchmaker tussen auteur en illustrator. Een boek maken
is zeer arbeidsintensief dus is het wel belangrijk om te weten dat het zal
worden uitgegeven alvorens er veel energie in te steken. Eens een eerste boek er is, gebeurt het wel dat we samen nieuwe ideeën bedenken
en die aan de uitgeverij voorleggen.
Ik heb al boeken geïllustreerd waarbij ik de auteur pas achteraf heb ontmoet, maar het is interessanter wanneer de samenwerking intenser is.

Je illustreerde het succesvolle prentenboek ‘Angèle
de verschrikkelijke’ van Tine Mortier. Hoe verliep die
samenwerking?
“Angèle de verschrikkelijke” was een verschrikkelijke uitdaging... Tine
Mortier schreef het verhaal van een orkaan die steeds bozer en bozer
wordt. Op zich niet meteen een eenvoudig thema om in een prentenboek te vatten.
Na lang piekeren viel plots de puzzel in elkaar. In mijn schetsboek stond
een jongetje op het strand te wachten op een zuchtje wind om te kunnen vliegeren. Dat werd de sleutelfiguur. Uiteindelijk wordt in “Angèle de
verschrikkelijke” met de prenten een ander verhaal verteld dan met de
tekst. Tekst en beeld werden zo aangepast dat alles mooi in elkaar past.

Je laatste boek “Noordwaarts” is het hilarische verhaal van een vreemde pinguïnfamilie. In je illustraties
stopte je verrassende knipoogjes naar de wereld van
volwassenen. Kinderen zullen die wellicht niet opmerken. Hoop je ook volwassenen te kunnen boeien?
Bij mijn eerste bezoeken aan klasjes viel het me op dat kinderen veel
meer zien dan ik dacht. De kleinste details merken ze op. Ze verzinnen
er hun eigen verhaal bij of ze leggen zelf verrassende associaties. Dat
stimuleerde mij om die extra lagen in de illustraties te steken. Onder de
oppervlakte zitten andere verhaaltjes, knipogen naar andere boeken,
absurde associaties, grappige situaties, … Benieuwd wie wat opmerkt,
iedereen ziet andere dingen.
Bij het illustreren zie ik evenwel niet enkel kleuters als doelgroep. Zo
hoop ik dat een boek verrassend blijft en een lang leven krijgt in het
gezin. Het voorlezen moet even leuk zijn als het kijken en luisteren.
Daarna kunnen de kinderen zelf op ontdekking in de prenten, of zelf
beginnen lezen, …

Bert Dombrecht

Gevaar in bibliotheekfiliaal
Moorsele
De leerlingen van de afdeling van de tekenschool
Moorsele lieten zich de voorbije weken inspireren
door het thema van de Vlaamse Jeugdboekenweek.
Elke groep gaf ‘Gevaar’ een heel eigen creatieve
invulling. Het resultaat van hun creativiteit is tijdens
de Jeugdboekenweek (15-30 maart) te zien in het
bibliotheekfiliaal Moorsele.
· De leerlingen van de eerste graad maakten
23 tekeningen van vleesetende planten.
· De tweede graad maakte een stopmotionfilmpje
rond gevaar in een zelfontworpen stad.
· De derde graad presenteert een fotomontagefilmpje rond gevaar, onevenwicht en onstabiliteit.
Vrije toegang tijdens de openingsuren van het filiaal.

In maart loopt de Jeugdboekenweek met als thema
‘Gevaar’. Je geeft vaak workshops in scholen en bibliotheken. Wat vertel je dan?
Ik ben niet de grootste verteller, maar ik laat graag zien hoe een prentenboek ontstaat. Van schets tot boek. Ik maak ook altijd ter plekke
een tekening samen met de kinderen. Ze vinden het fantastisch om te
zien hoe een tekening ontstaat, al vragen ze meestal een dinosaurus of
een prinses. Ik laat enkele technieken zien: arceren, gezichten tekenen,
dieren tekenen, kleuren mengen, … Daarna gaan de kinderen zelf aan
de slag. Geweldig om te zien wat er dan allemaal gebeurt!
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Inschrijvingen
nieuwe kleuters
en leerlingen
inschrijvingsbeleid
Inschrijvingen voor nieuwe kleuters en leerlingen in de
scholen in de deelgemeente Wevelgem.
Recent werd in overleg met alle scholen uit de deelgemeente
Wevelgem beslist om van start te gaan met een inschrijvingsbeleid
voor nieuwe kleuters en leerlingen.
Dit betekent dat er duidelijke afspraken worden gemaakt in
verband met de startdata voor het inschrijven van nieuwe kleuters
en leerlingen. Tot voor kort mocht je als ouder om het even
wanneer je kind inschrijven in de school van je keuze.
Om tot een uniforme en eenduidige werkwijze te komen, zaten de
verschillende scholen in de deelgemeente Wevelgem samen.
Vanaf heden kun je je zoon of dochter als volgt inschrijven:
Mogelijkheid 1: Je zoon of dochter is geboren in 2011 en is nog niet
ingeschreven in een school. We raden je aan om de inschrijving in
de school van je keuze best vóór 10 maart te doen.
Mogelijkheid 2: Je zoon of dochter is geboren in 2012:
• Je kind zal naar dezelfde school gaan als zijn of haar broer of zus
of één van de ouders is personeelslid in die school: hier voorziet
de wet een voorrangsregel om in te schrijven. De voorrangsperiode start op maandag 10 maart en loopt tot vrijdag 28 maart.
• Voor de andere kleuters die geboren zijn in 2012 starten de inschrijvingen in elke Wevelgemse school vanaf maandag 31 maart
om 18u00.
Mogelijkheid 3: Je zoon of dochter is momenteel ingeschreven in
een school, maar je wenst je kind voor het volgende schooljaar in
een (andere) Wevelgemse school in te schrijven:
• Je kind zal naar dezelfde school gaan als zijn of haar broer of zus
of één van de ouders is personeelslid in die school: hier voorziet
de wet een voorrangsregel om in te schrijven. De voorrangsperiode start op maandag 10 maart en loopt tot vrijdag 28 maart.
• Voor de anderen starten de inschrijvingen in elke Wevelgemse
school vanaf maandag 31 maart om 18u00.

Info
• onderwijs@wevelgem.be
• tel. 056 433 416
Hieronder vind je de contactgegevens van alle scholen in de
deelgemeente Wevelgem:
Ervaringsgericht Freinet-onderwijs De Levensboom
Kijkuitstraat 10
tel. 056 42 80 49
www.levensboom.be
levensboom@belgacom.net
Gemeenschapsschool: De Droomhut
Goudbergstraat 111
tel. 056 41 23 21
www.bsdestartbaan.be
info@bsdestartbaan.be
Gemeenschapsschool: De Startbaan
Veldstraat 17
tel. 056 41 23 21
www.bsdestartbaan.be
info@bsdestartbaan.be
Gemeentelijke Basisschool: Hoogstraat
Hoogstraat 10 (Schrijf je hier in voor de afdelingen
Goudenregenstraat, Kweekstraat en Hoogstraat)
tel. 056 42 69 62
www.gbswevelgem.be
info@gbswevelgem.be
Gemeentelijke Basisschool: Goudenregenstraat
Goudenregenstraat 1
Gemeentelijke Basisschool: Kweekstraat
Ingang via Kolverikstraat 1
Vrije Gemengde Basisschool Centrum
Schoolstraat 19-33
tel. 056 41 42 77
www.vgbcentrum.be
info@vgbcentrum.be

Belangrijk
Om een inschrijving te kunnen registeren is het noodzakelijk dat
één van de ouders aanwezig is. Telefonisch of via e-mail inschrijven kan niet!

Vrije Gemengde Basisschool Posthoorn
Normandiëstraat 57
tel. 056 42 76 83
www.posthoorn.be
secretariaat@posthoorn.be

Breng mee
Het is ook noodzakelijk dat je het rijksregisternummer van je kind
mee hebt. Breng daarom een kids-ID, een SIS-kaart, een klevertje
van het ziekenfonds of een ander officieel document mee waarop
het rijksregisternummer vermeld staat.

Vrije Gemengde Basisschool Wijnberg
Kleine Wijnbergstraat 6
tel. 056 41 36 65
www.wijnberg.be
info@wijnberg.be
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Cultuurcentrum

© Pieter Verhaeghe

Walrus
Bartiest Cultuurcafé
Bartiest is een intieme concertreeks. Vier avonden per seizoen
organiseren we kleine intieme concerten in Moorsele. Met een
hapje en een drankje in een gezellige omkadering. Het laatste
concert in deze reeks is ‘Walrus’.
Walrus is de groep rond toetsenist Geert Noppe van Yevgueni. Het
verhaal is bekend. Oorspronkelijk had Yevgueni twee songschrijvers.
Frontman Klaas Delrue en Geert Noppe. Toen de band tien jaar geleden definitief doorbrak, besloot de groep zich te focussen op één van
de twee. Het werd Klaas Delrue, de songs van Geert bleven in de lade
liggen. In 2012 werd Yevgueni even op pauze gezet en dat was de perfecte gelegenheid om die nummers eindelijk naar buiten te brengen.
Geert omringde zich met vier topmuzikanten en vormde ‘Walrus’.
Walrus is geen verstild gitaargetokkel, noch rechttoe-rechtaan-rock. De
fragiele, meeslepende stem van Noppe en de symfonische melodieën
zorgen voor aanstekelijke popsongs. In het Nederlands nog wel. Met
teksten die nogal eens naar de heer Van Het Groenewoud ruiken, maar
die vooral een blik werpen op de binnenspiegel van deze jonge dertiger.
De groep heeft een energiek geluid met een prima ritmesectie en een
bijzonder ijverige gitarist. Er is ruimte voor soundscapes en verstilling,
maar evengoed worden de knoppen ver opengedraaid en drumvellen

strak aangespannen. Hun groepsgeluid houdt het midden tussen Ben
Folds Five, Noordkaap, Raymond, Spinvis en Elbow. Streepjes indie- en
postrock, veel samenzang, maar ook wat symfonie of een gruizige ballad, zelfs een rapnummer in Bevers dialect of overstuurde hiphop in het
AN… Voor een Walrus is weinig te veel gevraagd.
In het voorjaar van 2013 kwam het album ‘Op de Valreep’ uit in een
productie van Reinhard Vanbergen. Als gitarist van Das Pop en producer van onder meer ‘School is Cool’ en ‘The Hickey Underworld’, weet
Vanbergen als geen ander hoe je toegankelijk en onstuimig met elkaar
kunt rijmen. De singles ‘Kijk!’ en ‘Wat een Mooie ochtend’ waren al op
de radio te horen en live overtuigde de band afgelopen zomer op de
Gentse Feesten, het Rivierenhof en Dranouter. Naar aanleiding van de
cd voorstelling in de AB-Club schreef De Standaard: “Een competente
machine, dit enthousiast bandje”.
Info
OC De Stekke, Sint-Maartensplein 12, 8560 Moorsele
woensdag 19 maart om 20u15
Prijs € 10
tel. 056 433 495
www.ccwevelgem.be
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Vernieuwing

provinciedomein Bergelen
Avontuurlijk speeldomein
Voor de fervente wandelaar is het zeker al opgevallen dat er heel wat
veranderingen zijn gebeurd in het speelbos. Zo wordt momenteel een
parcours aangelegd door het bos met natuurlijke speelhutten, een
doolhof, een centrale plaats met klimboom…

© berno Descherf

© berno Descherf

In het najaar wordt de weide omgevormd tot een avontuurlijk speelterrein met speeltoestellen en een speelplein voor kleuters, er komt
een nieuwe poel en het comfort voor fietsers en wandelaars wordt
verhoogd.

Domeinhoeve provinciedomein wordt grondig
aangepakt
De hoeve zal gerestaureerd en omgevormd worden tot een volwaardige cafetaria en een dienstgebouw voor de provinciale groendienst
met een publiek sanitair. De werken starten nu in het voorjaar.
Het einde is voorzien halfweg 2015.

Bouwwerken hoeve in provinciedomein Bergelen
De werken aan de hoeve starten begin 2014 en zullen twee jaar duren.
In de ene helft van de gebouwen komt er een cafetaria met terras, in de andere helft neemt de domeinploeg van de provinciale Groendienst haar intrek.

cafetaria

Inplantingsplan nieuw
Renovatie gebouwen domeinhoeve Bergelen
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Inplantingsplan bestaande toestand
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Wandel mee! Zondag 16 maart om 14u00.
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Info
Steunpunt NME Zuid
tel. 056 24 99 92 of e-mail johan.vandenberghe@west-vlaanderen.be
Prijs: gratis
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Tijdens deze wandeling ontdek je het domein onder de deskundige
leiding van 3 gidsen, Jozef Bousse, Mario Desloovere en een gids van
de provincie West-Vlaanderen.

Natuureducatief centrum(NEC) De Rand:
een bezoekje waard!
Een bezoekje aan het natuureducatief centrum is de ideale introductie
voor een fikse wandeling in het natuurdomein Bergelen. Je maakt er
op een interactieve manier kennis met de natuur in het domein.
Open: iedere eerste en derde zondag van de maand van 14u00 tot
17u00.
Je kan er ook terecht voor een (h)eerlijk kopje koffie of een lekkere
frisdrank of biertje. Daar zorgen vrijwilligers van Natuurpunt of Velt
voor.

provinciedomein
Bergelen
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Interview

Julien Libeer:
‘Blij dat mijn pa een
dj-verleden heeft!’
Jo en Julien
Libeer
De Wevelgemse harmonie De Eendracht
heeft op zondag 23 maart een bijzondere muzikale gast tijdens haar concert in
cultuurcentrum Guldenberg. De jonge
Wevelgemse pianist Julien Libeer, die
onlangs de Klara Publiekswedstrijd in de
wacht sleepte, soleert in een pianoconcerto van Shostakovich voor de
eerste maal samen met een harmonie.
Harmonie De Eendracht is een muziekvereniging met
een rijke traditie en een uitzonderlijk palmares. Ze
werd in 1873 opgericht als fanfare ‘L’Union’ maar al in
1903 werd ze omgevormd tot harmonie. In haar rijke
geschiedenis nam ze deel aan muziektornooien in binnen- en buitenland en ze ontving meerdere prijzen en
bekroningen. Sinds 30 jaar is dirigent Michiel Lietaert
de muzikale leider van de harmonie. Gastsolist Julien Libeer is de kleinzoon van gewezen huisarts Jules Libeer,
die van 1966 tot 1977 voorzitter was van het harmonie,
en de zoon van Jo, gekend als afgevaardigd bestuurder
van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen. We
gingen op zoek naar hun muzikale roots, interesses en
ambities.
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Jo,

je vader was tussen 1966 en 1977 voorzitter
van De Eendracht Wevelgem. Was muziek iets dat
intens leefde ten huize van dokter Libeer?
Absoluut. De Libeers ( mijn vader had zeven broers en zussen) zijn
opgevoed in een muzikale omgeving. Ik heb dat thuis meegekregen.
Zeker ook met een mama die zelf een melomane was. Eigenlijk ben ik
een verkeerd gelopen muzikant.

Kreeg je zelf een muziekopleiding?
Ik ben geen muzikant. Ik heb wel piano gestudeerd, tot en met de
hogere graad. Ik heb evenwel vrij snel Mozart en Beethoven ingeruild
voor Elton John en Billy Joel. Maar Nietsche wist het al: zonder muziek
zou het leven een vergissing zijn. Ik ben een muzikale veelvraat. Het
genre is ondergeschikt. Als het maar goed gemaakt is en mij “pakt”.

Je bent voorzitter van Festival van Vlaanderen –
Kortrijk. Wat behelst die functie?
Ik zit de raad van bestuur voor. Samen met mijn collega’s bepalen wij
de strategie, de richting die het Festival uit wil. Mijn verdienste is daar
klein. Joost Fonteyne en Fleur Martin doen eigenlijk het werk. Het zijn
gedreven mensen en het is een plezier om met hen te werken. We
timmeren samen aan de weg van iets anders. Iets nieuws.

Julien was al op erg jonge leeftijd actief als muzikant. Hoe ga je als vader (en moeder) om met het
talent van je zoon?
Dat talent hadden we vlug door. Ons motto was eenvoudig: als je dat
talent hebt, moet je er iets mee doen. Julien heeft dat goed opgepikt.
Als hij staat waar hij nu staat is dat zijn werk.
We zijn maar gewone ouders: behoorlijk nuchter als het goed gaat,
aanmoedigend als het iets minder gaat. We hebben gedaan wat de
meeste ouders proberen te doen: je kinderen kansen geven.

Zit je telkens op de eerste rij als Julien ergens optreedt?
Neen. Op alle concerten zijn is sowieso niet haalbaar. Maar we gaan
graag. Omdat muziek mooi is. Ook als het van onze zoon komt.

ziek. Heb je enig idee hoe het komt?

Moeilijk om me dat heel duidelijk voor de geest te halen, het begin van
mijn interesse voor muziek zit in die voor het geheugen altijd mistige
periode van 2 tot 5 jaar. Ik weet van horen zeggen dat ik altijd hield
van alles wat lawaai maakte. Op potten en pannen slaan bijvoorbeeld.
Ik heb een heel sterke herinnering aan de documentaire over de
opname van West Side Story met Leonard Bernstein eind de jaren ’80.
Ik verklaarde toen heel zelfzeker dat ik dirigent wilde worden, maar
aangezien je daar op je vijfde wat te jong voor bent, ben ik dan maar
begonnen met piano te leren…

© Julien Libeer

Julien, je was als kind al begeesterd door mu-

Was je op jonge leeftijd actief in een muziekkorps of
ging je naar de plaatselijke muziekschool?
Mijn echte vorming heb ik niet in een muziekschool gehad. Ik heb als
kind de beginselen geleerd met Annie Denecker, een buitengewone
lerares die toen juist op pensioen was en bij wie ik thuis langs ging.
Toen ik 15 was, werd ik vrije leerling aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel en ongeveer op hetzelfde moment begon ik ook in
Parijs te studeren. Later, in 2010, werd ik toegelaten aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth in Waterloo.

Waarom koos je voor piano?
Omdat dat nu eenmaal het instrument is dat het meest vormend is
voor wie dirigent wil worden. Je kan op een piano 5, 6, 8 verschillende
muzikale stemmen tegelijkertijd laten klinken, net zoals je in een orkest de violen, de fluiten en de trompetten kan laten samenspelen.
Ik heb een paar jaar ook viool gestudeerd, maar daar was ik op z’n
zachtst gezegd niet getalenteerd voor!

Je werd in 2010, amper 23 jaar oud, door de muziekpers uitgeroepen tot musicus van het jaar. Die hoge
bekroning was uiteraard gebaseerd op muzikale
prestaties. Wat waren je adelbrieven die de jury
bekoorden en overtuigden?
Ik heb eigenlijk nog altijd geen flauw idee. Net zoals de Klara publieksprijs, is de prijs van de muziekpers er niet één waar je zelf voor
solliciteert, maar waarvoor je genomineerd wordt. Wat daarvoor de
redenen zijn, moet je dus eigenlijk aan de jury vragen. Ik veronderstel
dat ze in mij bepaalde kwaliteiten herkennen en dat is bemoedigend
in een sector die zo subjectief is, maar de eerlijkheid gebiedt me te
zeggen dat dit vak me veel meer met mijn beperkingen dan met mijn
talenten confronteert. Die te proberen overkomen is een groot deel
van mijn dagelijks werk.

Luister je ook wel eens naar niet-klassieke muziek?
Mijn vader, met zijn dj-verleden, heeft er bijzonder over gewaakt dat
ik een deftige pop/rock/chanson/jazz-cultuur meekreeg, en daar ben
ik hem nog altijd dankbaar voor. Ook omdat het me geleerd heeft om
zelf te improviseren in allerlei mogelijke stijlen, wat me ook professioneel bijzonder van pas komt.
Laat me even van de gelegenheid gebruik maken om het beeld van
de klassieke muzikant in zijn hermetische wereld bij te stellen. Op de
iPod van een groot deel van mijn vriendenkring staan de volledige
Beatles naast Bach, Metallica naast Mozart en System of a Down naast
Shostakovich.

Info
Concert Harmonie De Eendracht
zondag 23 maart 2014 – CC Guldenberg
18u30: inleiding op het concert door professor Fernand Tanghe
19u00: concert met gastoptreden van Julien Libeer
Prijs: € 10 (enkel concert), € 15 (inleiding en concert)
genummerde tickets via de.eendracht@skynet.be

Hoe ziet een doorsnee-weekdag van een topmuzikant eruit? Of bestaat zo’n dag gewoon niet…
Mijn agenda is inderdaad nogal onregelmatig. Qua basisdiscipline
probeer ik elke dag minimum zes à zeven uur vrij te houden voor
studie aan de piano. Als dat eens een dagje een paar uur minder is,
zal de wereld niet vergaan, maar over het algemeen probeer ik dat te
vermijden. Het concept ‘week-end’ is mij dus wat vreemd. Het vraagt
bijzonder veel energie, maar gelukkig krijg je er ook zeer veel terug.

Enkele maanden geleden won je de Klara Publiekswedstrijd en dat bracht je nogal in de schijnwerpers.
Hoe ervaar je die bekroning?
In zekere zin het mooiste cadeau dat je als performer kunt krijgen. Het is
één zaak als de professionelen zeggen dat je werk de baan houdt. Maar
als het publiek je laat weten dat ze je steunen, doet dat nog meer deugd.

Je woont al vele jaren in Brussel. Heb je nog banden
met Wevelgem?
Behalve de emotionele band, jammer genoeg betrekkelijk weinig. Ik
probeer om de zoveel tijd langs te komen, maar het is niet altijd eenvoudig om de rit Brussel-Wevelgem te plannen. Maar als ik kom, haal
ik altijd een pak frieten bij de frituur naast mijn ouderlijk huis!

Wat ga je doen op het jubileumconcert van
De Eendracht?
Daar speel ik het tweede pianoconcerto van Dmitri Shostakovich, samen met Prokofiev één van de twee grote Russische componisten van
de vorige eeuw. Ik heb dat werk gestudeerd toen ik een jaar of 15 was,
maar heb het sindsdien nog nooit publiek gespeeld. Dat wordt dus leuk!
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Oproep van de maand
Unieke kans: maak je eigen magazine met super toffe jongeren!
Jongeren met een passie voor schrijven, grafische vormgeving,
illustreren of fotografie!
Info
jeugddienst@wevelgem.be

Heb jij een eigen initiatief? Zet het in de kijker!
Mensen en verenigingen uit Moorsele, Gullegem en Wevelgem
die zich inzetten voor kleine, hoopvolle initiatieven. We willen je
project in de schijnwerper zetten.
Naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van Vormingplus, organiseert het cultuurcentrum een avond waarop we ‘hoopvolle’ lokale
initiatieven aan een breed publiek willen voorstellen.
Info
Neem voor 15 maart contact op met CC Wevelgem
via tel. 056 433 495 of sanne.loncke@wevelgem.be

Sportlaureaten 2013
Op vrijdag 24 januari vond de jaarlijkse huldiging van de
sportlaureaten plaats. Dit waren de winnaars:
Sportfiguur van het jaar: Rinus Holvoet
Sportbelofte: Louka Vanhoucke
Sportploeg bij de competitieven: Basketbalteam Holstra
Sportploeg bij de jeugd: Zwemclub Wevelgemse dolfijnen
Sportploeg bij de recreanten: Dames Recreas FC Gullegem
Erkentelijkheidstrofee van de sportraad: André Tanghe, Benny
Sonneville, Jacques Vandemaele - WTC De trappers

Trek je loopschoenen aan,
wij helpen je vooruit!
Onze gemeente wil inzetten op sport. Dit staat alvast in onze
beleidsdoelstellingen. En daarom vindt op 1 juni een gloednieuw
loopevenement plaats; Dwars door Gullegem. Wil jij ook
deelnemen, maar heb je al eens geprobeerd om in je eentje een
trainingsschema af te werken en ben je daar uiteindelijk niet in
geslaagd? Dan is er goed nieuws voor jou!
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Met “Joggen voor beginners” willen wij jongeren en volwassenen vanaf 16 jaar op een verantwoorde en aangename manier
gezond te doen sporten.
In de omgeving van de Sporthal in Gullegem begin je met lopen
onder begeleiding van gediplomeerde lesgevers in 10 weken
‘leren’ lopen van 0 tot 5km. We werken samen toe naar Dwars
door Gullegem.
De lessen gaan door gedurende 10 weken en er zijn 2 lessen per
week. In totaal zijn er 20 lessen en telkens op dinsdag en donderdag van 19u00 tot 20u00.
Prijs: € 40
(deelnamegeld “Dwars door Gullegem” op 1 juni inbegrepen)
Programma
dinsdag 18 maart: infoavond (in de Peperstraat)
donderdag 20 maart: 1ste les (training)
dinsdag 27 mei: laatste les
zondag 1 juni: Dwars door Gullegem – 5 km lopen
Schrijf snel in want de plaatsen zijn beperkt!
Info
· Sportdienst, Vanackerestraat 16
· tel. 056 433 560
Inschrijven kan tijdens de openingsuren of via
www.wevelgem.be/inschrijven

Vacatures
Kandidaturen dienen aangetekend per post gestuurd te worden
aan de heer burgemeester of ingediend te worden door afgifte
van de kandidatuurstelling tegen ontvangstbewijs bij de dienst
secretariaat, gemeentehuis, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem.
Uiterste inschrijvingsdatum: 26 maart 2014. De postdatum op de
briefomslag of de datum van ontvangstbewijs geldt als bewijs.

Jeugdopbouwwerker

Grafisch medewerker

(Voltijds) (m/v) - Niveau B – contractueel onbepaalde duur

(Voltijds) (m/v) - Niveau B – contractueel onbepaalde duur

• aanwerving, bevordering en interne personeelsmobiliteit
• wervingsreserve: geldigheidsduur van 2 jaar

• aanwerving, bevordering en interne personeelsmobiliteit
• wervingsreserve: geldigheidsduur van 2 jaar

Functie: vindplaatsgericht contacten leggen met de niet-georganiseerde jongeren op grondgebied Wevelgem, met focus op maatschappelijk kwetsbare en moeilijk bereikbare jongeren en van daaruit beleid
adviseren en acties uitwerken, zorgen voor ontmoetingskansen voor
de doelgroep, probleemsituaties detecteren en toeleiden/doorverwijzen naar gepaste deskundigen, ondersteunende rol innemen op vlak
van drugspreventie

Functie: grafische ondersteuning bieden op vlak van interne en
externe communicatie en de opmaak verzorgen van de gemeentelijke
infokrant, ontwikkelen en onderhouden van de gemeentelijke website
en het intranet, …

Aanbod
• een boeiende en gevarieerde functie
• contract van onbepaalde duur
• bruto maandwedde (aanvangswedde): € 2 318,78
• interessante vakantieregeling
• extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering,
fietsvergoeding en terugbetaling abonnement openbaar vervoer
Voorwaarden
• houder zijn van minimaal een bachelordiploma of van een diploma
van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld
• slagen voor de selectieprocedure (schriftelijke en mondelinge proef)

Aanbod
• een boeiende en gevarieerde functie
• contract van onbepaalde duur
• bruto maandwedde (aanvangswedde): € 2 318,78
• interessante vakantieregeling
• extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering,
fietsvergoeding en terugbetaling abonnement openbaar vervoer
Voorwaarden
• houder zijn van minimaal een bachelordiploma of van een diploma
van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld
• slagen voor de selectieprocedure (twee schriftelijke proeven en een
mondelinge proef)
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Kalender
 www.wevelgem.be/uitinwevelgem | maart 2014

Jouw activiteit in de infokrant?
Vul hem in via het aanvraagformulier op www.wevelgem.be/infokrant of mail naar communicatie@wevelgem.be

Woensdag 12 maart
Bloedinzameling Moorsele
Rode Kruis-Wevelgem
Iedere Belg heeft een kans van 7 op 10 dat hij
of zij ooit bloed nodig zal hebben. Dat kan bijvoorbeeld bij een bevalling, ongeval, operatie
of ziekte. Bloed is in die situaties vaak onontbeerlijk. Toch blijkt maar 3% van de bevolking
regelmatig bloed te doneren. Kom dus bloed
geven in Moorsele! Tot dan!
Info
van 17u00 tot 20u30 in OC De Stekke,
Sint-Maartensplein 12, 8560 Moorsele
bloed@wevelgem.rodekruis.be
tel. 0478 32 79 24
www.wevelgem.rodekruis.be

Zaterdag 15 maart
Benefietconcert
Christoff en Lindsay

Make-A-Wish Vlaanderen
CC Guldenberg in Wevelgem
Make-A-Wish® Vlaanderen realiseert de hartenwensen van levensbedreigend zieke kinderen. De opbrengst van dit optreden wordt
gebruikt om opnieuw weer vele dromen van
zwaarzieke kinderen te kunnen vervullen.
Info
marleen.verschuere@makeawish.be
tel. 0476 51 02 71
Prijs: € 35
www.makeawish.be

Belgium - Vlaanderen
Kern West-Vlaanderen presenteert

Christoff en Lindsay
LIV E O N T O UR
tvv Make- A- Wish®

Zaterdag 15 maart 2014
om 20u00

CC GuLdEnbErG, AcAciAsTRAAT 1
Te 8560 Wevelgem

Info en tickets:
marleen.verschuere@makeawish.be
(0476 51 02 71)
pascale.seyns@makeawish.be
(0479 57 65 78)
west-vlaanderen@makeawish.be
De opbrengst van dit concert gaat integraal
naar make-A-Wish® Belgium-vlaanderen
voor het realiseren van de hartenwensen
van onze wenskinderen.

sponsorEd by

Dinsdag 18 maart

Bloedinzameling Gullegem
Rode Kruis-Wevelgem

Info
20u00, Cultuurcentrum Guldenberg
prijs: € 5
Gratis voor leden Davidsfonds en Wibilinga

Iedere Belg heeft een kans van 7 op 10 dat hij
of zij ooit bloed nodig zal hebben. Dat kan bijvoorbeeld bij een bevalling, ongeval, operatie
of ziekte. Bloed is in die situaties vaak onontbeerlijk. Toch blijkt maar 3% van de bevolking
regelmatig bloed te doneren. Kom dus bloed
geven in Gullegem! Tot dan!
Info
van 17u00 tot 20u30 in OC De Cerf,
Kerkstraat 1, 8560 Gullegem
tel. 0478 32 79 24
bloed@wevelgem.rodekruis.be
www.wevelgem.rodekruis.be

Zaterdag 29 maart

Tafeltennistornooi voor mensen
met een verstandelijke beperking ouder dan 12 jaar

Woensdag 19 maart
Beestig feest
SAMW
‘Er was eens een olifant die een feest wou geven. Hij dacht: ‘het is hier zo saai om te leven.’
Wil je ook naar ons BEESTIG FEEST komen?
De leerlingen SAMW Wevelgem en Moorsele
samen met de mini’s van C-Barré.
Info
18u30 in CC Guldenberg
Toegang gratis, wel kaarten vooraf bestellen
bij dachmara.piechocki@menen.be

Zaterdag 20 maart
Infoavond
Wevelgems Voedselteam

Op deze meeting verneem je alles over de
werking, filosofie en het waarom van een
Voedselteam.
Info
om 19u30 in de cafetaria
van het CC Guldenberg
Reservatie gewenst op wimdegryse@telenet.
be of op de facebookpagina " Voedselteam
Wevelgem ".

Dinsdag 25 maart

Hoe beleefde Wevelgem de oorlogsjaren 1914 en 1915
Augustus 1914: Duitse troepen vallen België
binnen… en bezetten ook Wevelgem.
L. Vervenne, zoon en L. Vanhove, kleinzoom
van een W.O.1-soldaat vertellen over het
bizarre leven onder de Duitse bezetter in de
jaren 1914 en 1915.

Info
Prijs: € 2, ter plaatse te betalen
Vergeet niet uiterlijk maandag 17 maart in te
schrijven voor deze activiteit op de sportdienst!
Bij inschrijving gelieve naam – adres – geboortedatum – telefoonnummer - e-mail én
groep 1 of 2 te vermelden.
Inlichtingen en inschrijven: Sportdienst,
bureel zwembad of telefonisch op tel. 056
433 560.

Woensdag 26 maart

Lees en avondklokStefan
Brijs spreekt voor het laatst
Succesauteur Stefan Brijs is te gast bij
Avondklok. Tijdens zijn lezingen vertelt
Stefan Brijs onderhoudend over hoe hij
bij de thema’s en personages van zijn
romans komt. In april gaat de auteur in
Spanje wonen. Deze lezing is dus één
van de laatste kansen om hem in Vlaanderen aan het woord te horen.

Gewestelijke Sportwerking in samenwerking met Tafeltennisclub Jong Gullegem
en Recreas een,
14u00, Sporthal Peperstraat Gullegem.
Je hoeft helemaal geen lid te zijn van een club
of veel tafeltenniservaring te hebben om deel
te nemen. Het tornooi wordt zo georganiseerd dat iedere speler veel wedstrijden kan
spelen op zijn of haar niveau. Als afsluiter
volgt er een demonstratie van een Paralympisch atleet en krijgt iedereen een mooi
aandenken.
Inkom: €5
Info
Recreas West-Vlaanderen
recreas.kortrijk@socmut.be

Info
om 20u15 in Cultuurcentrum Guldenberg
Prijs: € 5

Dinsdag 1 april
Donderdag 27 maart
Sporthapjes 2014

Bowling Kentucky, Menenstraat 425,
Wevelgem
Groep 1
13u30: aanmelden in Bowling Kentucky
13u45: uitleg omtrent de spelregels en
groepsindeling
14u00: start bowling
Groep 2
15u00: aanmelden in Bowling Kentucky
15u15: uitleg omtrent de spelregels en
groepsindeling
15u30: start bowling

Infosessie kringlooptuinieren:
minder tuinafval en minder
werk
Tuinafval is niet langer afval , maar een nuttige grondstof voor een mooie en gezonde
tuin. Tijdens deze infosessie maak je kennis
met enkele principes die je eenvoudig in je
tuin kunt toepassen met als resultaat minder
afval en minder werk. Deelname is gratis.
Info
om 19u00,
De startbaan, Veldstraat 17, Wevelgem
Inschrijven voor 20 maart via
communicatie@mirom.be

SOCIALE ZAKEN VERHUISD
Om de bewoners nog beter te bedienen zijn de publieksgerichte administratieve diensten uitgebreid in
het Administratief Centrum, Vanackerestraat 12.
Je vindt daar voortaan ook het loket ‘sociale zaken’
voor onder andere volgende dienstverlening:

CONTACTEER JE GEMEENTE
Gemeentebestuur
Vanackerestraat 16
8560 Wevelgem
056 433 400

@ gemeentebestuur@wevelgem.be

www.wevelgem.be
@Wevelgem8560 · #Wevelgem
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 feestdagen van 9u00 tot 18u00

POLITIEZONE GRENSLEIE
Centraal oproepnummer

056 51 01 11

• pensioenaanvraag + aanvraag voorlopige
pensioenberekening
• aanvraag inkomensgarantie voor ouderen
• aanvraag inkomensvervangende en integratietegemoetkoming,
• aanvraag tegemoetkoming hulp aan bejaarden
• aanvraag parkeerkaart personen met handicap
• aanvraag vrijstelling voor het dragen van een
veiligheidsgordel
• informatie witte blindenstok
• informatie abonnement 65+ De Lijn
• informatie omtrent treinvervoer NMBS
senioren-tarief vanaf 65 jaar
• inleveren autonummerplaat voor gratis
abonnement van De Lijn
• aanvraag gemeentelijke toelagen voor personen
met een handicap
• Aanvraag tussenkomsten allerhande voordelen
o.a. vermindering abonnementsgeld kabel-TV,
sociaal telefoontarief, ....
Dit loket vind je op de gelijkvloers van het
Administratief Centrum, links van de trap en lift.
Aan het onthaal helpen wij je graag verder.
Contactgegevens
• tel. 056 43 34 75 of doris.verstraete@wevelgem.be
• tel. 056 43 34 78 of ann.verhaeghe@wevelgem.be

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
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