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KORT UIT DE GEMEENTERAAD
Hierbij vind je een selectie uit de voorbije gemeenteraad. De volledige verslagen van de openbare zitting vind je terug op
www.wevelgem.be/verslaggemeenteraad. Je kan deze ook inkijken in het gemeentehuis van elke deelgemeente en in
de bibliotheek en haar filialen. Het openbaar gedeelte van de gemeenteraad kan je bijwonen. De volgende zitting vindt plaats op
vrijdag 17 mei 2013 om 18u30 in de raadzaal van het ‘Oud Gemeentehuis’ (Grote Markt 26).

Wevelgem investeert om te sparen
De gemeentelijke financiën staan onder druk. Onlangs trokken de
centrumsteden nog aan de alarmbel. Wevelgem grijpt de kansen die
zich aanbieden om te besparen, zonder dadelijk op dienstverlening te
moeten inboeten.
Telefonie
De gemeente Wevelgem bespaart op telefonie. Eind 2013 wordt een
nieuw type telefooncentrale aangekocht . Door een reeks telefooncentrales en lijnen te schrappen en centrales te vervangen door modernere apparatuur wordt zo’n 30% bespaard. De totale besparing wordt
geraamd op ruim 18 500 euro op jaarbasis. Het nieuwe systeem zal
de gemeente ook in staat stellen flexibeler in te spelen op de steeds
wijzigende behoeften van de organisatie.
Intussen heeft de gemeente ook al een besparing van 50% gerealiseerd op zijn kosten voor mobiele telefonie. In absolute cijfers gaat het
hier om 6000 euro per jaar.
Met het afsluiten van een nieuw telefoniecontract bespaart Wevelgem
zo’n 50% op zijn kosten voor mobiele telefonie.
Vernieuwen stookplaats Boomhut en Tekenacademie
Naar aanleiding van jaarlijks nazicht en focus op energiebeheer in gebouwen probeert de gemeente energie inefficiënte en bedrijfsonzekere installaties te vernieuwen. Op die manier worden geleidelijk aan
de oude stookketels vervangen door condenserende types met een
hoog rendement. Ook worden de andere onderdelen van de installaties op punt gezet zoals de sturing, de elektriciteit en beveiliging tegen
gaslekken.
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Zo wordt er niet alleen gestreefd naar een installatie die zuinig is in
verbruik, maar ook naar veiliger en gemakkelijker af te stellen installaties in functie van de noden van de gebruikers. Dit jaar hebben we
gekozen voor de installatie Tekenacademie in de Hoogstraat in Wevelgem en de Boomhut in Gullegem waar de naschoolse kinderopvang
en +13 zijn gevestigd.
Vernieuwing bord en sturing verwarming CC Guldenberg
Als gemeente streven we ernaar om de stookinstallaties op een zo zuinig mogelijke manier te laten voldoen aan de behoeftes van de gebruikers. De installatie van CC Guldenberg dateert al van begin de jaren 80
en voldoet niet meer aan de huidige wensen.
De stookketels zijn 10 jaar geleden al vervangen maar de sturing is nog
altijd origineel. Daarom wordt het elektrisch bord met daarop de sturing vervangen waardoor beter kan ingespeeld worden op de noden
van de gebruikers. Daarnaast zal ook de isolatie van de leidingen uitgebreid worden om zo de warmte verliezen nog te doen verminderen.
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01 mei
Heel wat te beleven!

Bowie
at the bib

Wevelgem
Wielergemeente
Wevelgem ademt koers. Zo was er de 75e editie van Gent-Wevelgem waarbij de oersterke Peter Sagan op één wiel als eerste over
de meet bolde in de Vanackerestraat.
Dat Wevelgem en wielrennen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn,
komt ook tot uiting in de plannen om een wielerband te smeden. Het
Europees project Arrivee, samen met de Franse stad Roubaix, ook een
aankomstplaats van een grote klassieker, is hier een eerste knipoog.
Op de dag van de wedstrijd Parijs-Roubaix gaat de Wevelgemse reus
jaarlijks op bezoek in Ennevelin, gemeente op het parcours van de Hel
van het Noorden. Die reus is daar in het gezelschap van de Wevelgemse ‘Paris-Roubaix’-vrienden. Dit jaar trok ook een delegatie van het Wevelgemse schepencollege naar Ennevelin, waarbij de banden gesmeed
werden met het gemeentebestuur van Ennevelin.
Ondertussen zijn ook gesprekken aangeknoopt met de Nederlandse
stad Valkenburg, aankomstplaats van de Amstel Gold Race en plaats
waar o.a. Briek Schotte en Philippe Gilbert wereldkampioen werden.
Een nieuwe demarrage in de ontwikkeling van de wielerband?

schepen Marie De Clerck en secretaris Kurt
Parmentier ontmoeten burgemeester Eurlings en
wethouder Willem Thijssen

Wevelgem verbroedert met Ennevelin
tijdens de Hel van het Noorden.

De vinken
zijn aan zet

Wielerwedstrijden

Thuisbezorgde warme
maaltijden in groot-Wevelgem

De lente is weer in het land,
de vinken ontwaken uit hun
winterslaap en zingen er
weer vrolijk op los. Alvast een
overzicht waar en wanneer ze
hun Suskewieten op de wereld
loslaten.

Woensdag 01 mei
Centrum Gullegem. Start (15u00)
en aankomst (17uàà) in
Bissegemstraat 17, café Merlijn.

Slaag je er niet meer in om dagelijks een warme
maaltijd te bereiden? Dan kan je terecht bij het OCMW
Wevelgem!

De Vlaamse Zangers
De vinkenzettingen vinden plaats
in de Sint-Eloois-Winkelstraat, die
telkens een half uur voor de start
van de zetting wordt afgesloten
voor alle verkeer.
Data
Zaterdagvoormiddag (9u00 tot
10u00): 20 april, 11 mei, 8 juni,
15 juni, 6 juli en 20 juli.
Zondagvoormiddag (9u00 tot
10u00): 7 april, 21 april, 1 mei,
9 mei, 19 mei, 2 juni, 23 juni,
7 juli, 28 juli.
Zaterdagnamiddag (17u00 tot
18u00): 4 mei, 11 mei, 25 mei,
1 juni, 22 juni, 29 juni.
De Jonge Zangers
De vinkenzettingen vinden plaats
in de Wijnbergstraat, die afgesloten wordt voor alle verkeer. De
vinkenzettingen vinden plaats
van 8u15 tot 10u30.
Data
Zondag 28 april, vrijdag 10 mei,
zondag 12 mei, zondag 9 juni,
dinsdag 18 juni, zaterdag 23 juni,
zaterdag 29 juni (van 16u30 tot
18u30), zondag 14 juli en maandag 22 juli.

Maandag 20 mei
· Wielerwedstrijd voor nieuwelingen Barakkenfeesten.
· Start: om 15u30 ter hoogte van
Overheulestraat 288.
· Er volgen 13 ronden van 5 km
(in totaal 65 km).
· Parcours: Overheulestraat
– Maalstraat – Sint-ElooisWinkelstraat – Meerlaanstraat
– Wagenbrugstraat – Berkenlaan
– Overheulestraat
· Aankomst omstreeks 17u15 ter
hoogte van Overheulestraat 288.
Dinsdag 28 mei
· Gullegem Koerse voor beroepsrenners.
· Start: om 14u00 in de Koningin
Fabiolastraat
· Er volgen 18 ronden van 9,5 km
(in totaal 171 km).
· Parcours: Koningin Fabiolastraat – SchuttershoflaanBankstraat –Peperstraat-Dreef
Ter Winkel-Beekstraat-PijplapZevenkaven-Nekkerplas-Kwadries-Driemastenstraat-Hondschotestraat-Rijksweg-Koningin
Fabiolastraat-Hugo VerriestlaanBissgemstraat-Dorpsplein-Koningin Fabiolastraat-Schuttershoflaan (aankomst).
· Aankomst is voorzien ter
hoogte van café ’t Katje omstreeks 18u00.

We leveren elke weekdag gevarieerde, dagverse & kwaliteitsvolle maaltijden aan huis bij hulpbehoevenden en
60-plussers, bestaande uit soep, hoofdgerecht en dessert.
Deze maaltijden worden warm geleverd. Ook dieetmaaltijden zijn mogelijk: vetarm, suikervrij en/of zoutarm. Het
vlees kan gesneden of gemalen worden.
Je kan langdurig beroep doen op onze dienst of voor korte
tijd (bv. tijdens een herstelperiode, tijdens verlof van kinderen,…). Je bent niet verplicht om dagelijks een maaltijd
te nemen, wel min. 2 maaltijden per week.
Je ontvangt telkens het weekmenu voor de week nadien.
De kostprijs bedraagt € 7,50/maaltijd.
Indien gewenst worden er tijdens de week diepvriesmaaltijden (hoofdgerecht + dessert) bedeeld voor het weekend/
feestdagen. Hiervoor betaal je € 4,70/diepvriesmaaltijd.
We hebben geen wachtlijst: een nieuwe klant die een aanvraag doet vóór 16u00, kan de dag nadien al een maaltijd
ontvangen.
Info
· Dienst thuiszorg, OCMW Wevelgem,
Deken Jonckheerestraat 9,
8560 Wevelgem
· tel. 056 43 55 00
· e-mail thuiszorg@ocmwwevelgem.be

sport mee

Vorige keer kon je lezen dat de 'Week van
de sportclubs' doorging van donderdag 2
mei tot en met woensdag 8 mei. Het programma kan je krijgen via www.wevelgem.be/vrije-tijd/sport, de sportdienst,
scholen en aan alle balies van de gemeentelijke diensten.

50+ In beweging
Provinciale seniorensportdag Tielt
West-Vlaanderen blijft bewegen
Wanneer: donderdag 16 mei 2013 vanaf 13u00.
Waar: Europahal Tielt, Generaal Maczekplein 5, Tielt
Voor wie: alle 50-plussers.
Tarief: 15 euro
Kubb en curve bowls
Wanneer: donderdag 23 mei 2013 vanaf 14u00
Waar: sporthal de Vlaschaard, Menenstraat 122/1 te Wevelgem
Voor wie: Alle 50-plussers.
Tarief: 2 euro
Petanquetornooi
Wanneer: donderdag 30 mei 2013
Waar: Petanqueterreinen Kwadries 78, Gullegem
Start
13u15: aanmelden
13u45: verwelkoming

50-plussers

Een dagje uit
in Wevelgem
woensdag 22 mei

9u30
· keuze 1*: historische wandeling met gids (5 km)
· keuze 2*: fietstocht (18km)
*Je keuze vermelden bij de
inschrijving
11u00
· aperitief met hapjes

14u00: start van het tornooi.
17u30 : prijsuitreiking
(prijs voor de eerste 3 heren en 3 dames)
Voor wie: Alle 50-plussers.
Tarief: 2 euro
Inschrijven en info
· voor Provinciale seniorendag Tielt:
zo lang er nog plaatsen zijn ref.nr. 7502
voor Kubb en curve bowls:
uiterlijk dinsdag 21 mei 2013 met ref.nr. 7011
· voor petanque:
uiterlijk dinsdag 27 mei 2013 met ref.nr. 7012
· Sportdienst Wevelgem, Vanackerestraat (bureel zwembad),
Jozef Noppe: tel. 056 43 35 63 · E jozef.noppe@wevelgem.be
Meer informatie vind je op
www.wevelgem.be/vrije-tijd/sport en www.sportelen.be

12u00
· reuzebarbecue (3 stukken
vlees) met groentjes, aardappeltjes, sauzen

de Vanackerestraat 16. Bij
regenweer trekken we vanaf
het aperitief naar de Porseleinhallen.

14u00
· koffie met taart
· ‘Puur natuur’
Showprogramma met Connie
Neefs en Hugo Symons waarin de natuur centraal staat.

Kostprijs?
30 euro (tocht, aperitief, bbq,
koffie en taart, optreden)
40 euro voor mensen die niet
in Wevelgem wonen
5 euro als je enkel vanaf de
show deelneemt (koffie en
taart inbegrepen)

Waar?
Gemeentelijke hovingen in

Inschrijven?
Voor 55-plussers
tel. 056 43 35 27
welzijn@wevelgem.be
voor 10 mei
Wanneer je telefonisch
inschrijft of via internet, dan
moet je betalen binnen de 5
werkdagen. (BE52 0682 1362
1309 gemeentelijke seniorenraad). Verkochte tickets
worden niet teruggenomen.
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Interview

Wevelgem
Danst
Allerkleinsten
op het podium

In april en mei zijn er voorstellingen van
lokale dansscholen in CC Guldenberg. De
zalen zitten vol en honderden dansertjes
geven het beste van zichzelf. Voor de allerkleinsten is het de eerste keer dat ze op
een podium staan voor publiek. Wij waren
nieuwsgierig hoe dat in zijn werk gaat en
stapten binnen in de pre-dansklasjes van
vier dansscholen. Dansertjes vanaf de
tweede kleuterklas leren er hoe ze in groep
moeten samenwerken en zetten op een
speelse manier hun eerste basispasjes.
6

Dansjuffen Amy Ghesquière en Flore Depoortere
van Go4Dance vertellen over hun danskleuters
We werken heel graag met de kleinsten, maar het is wel een heel
intensieve bezigheid. Ze zijn heel speels en je moet met van alles
rekening houden. Zo is er elke les een uitgebreide toiletpauze nodig
en zijn ze snel afgeleid. We zijn gelukkig met twee leraressen en je
krijgt er natuurlijk heel wat enthousiasme, knuffels en af en toe eens
een mooie tekening van de kindjes voor terug. In de les dansen we
vooral op bekende Studio 100 liedjes zoals die van K3 of Piet Piraat.
We proberen altijd mee te zijn met de leukste kinderliedjes en soms
komen ze ook zelf met ideeën. Zo wilden ze absoluut eens dat we
‘Gagnamstyle’ draaiden tijdens de les.
Normaal zijn we eigenlijk niet echt meer nerveus voor een dansshow,
maar als onze kleuters moeten dansen, is dat helemaal anders. Het
is hun allereerste optreden. Daarom wil je dat alles perfect loopt en
dat heb je niet altijd in de hand. Het gebeurt wel meer dat een kindje
haar mama en papa ziet zitten in de zaal, stopt met dansen en vrolijk
begint te zwaaien. We proberen de kleuters natuurlijk zo goed mogelijk te begeleiden. We repeteren bijvoorbeeld zo snel mogelijk met
de juiste belichting, zodat de kleuters kunnen wennen aan de kleuren
en aan het duister. Als de dansertjes in rijen moeten staan, geven we
elk kindje een dier. Dan staan alle dolfijnen bijvoorbeeld op de eerste
rij, de honden op de tweede enz. Dat kunnen ze veel makkelijker
onthouden. We staan ook zelf mee op het podium en zorgen voor hun
haar en de kleertjes. Gelukkig zijn er ook heel wat mama’s die achter
de schermen meewerken om alles in goede banen te leiden. Het
optreden is altijd een superdrukke bedoening, maar na een geslaagde
show is de voldoening dubbel zo groot!

Kreadance DiVa
· Optreden ‘Couleur Dansé ’
· Wanneer 3, 4 en 5 mei
· Waar CC Guldenberg
· Inschrijven nieuw schooljaar op woensdag
8 mei van 17u30 tot 20u00
· Info via www.kreadancediva.be
Go4Dance
· Optreden ‘Go4Dance’
· Wanneer 20 april
· Waar CC Guldenberg
· Inschrijven nieuw schooljaar in juni
· Info via www.go4dance.be
Pirouette
· Optreden ‘Infinity’
· Wanneer 10,11 en 12 mei
· Waar expohallen Kortrijk
· Inschrijven nieuw schooljaar vanaf 13 mei
· Info via www.pirouette-dans.be
Arte Danstheater
· Optreden ‘Arte Danst’
· Wanneer 17, 18 en 19 mei
· Waar CC Guldenberg
· Inschrijven nieuw schooljaar eind augustus
· Info via www.vastevuist.be
· Na de dansshow zijn er opendeurlessen

De kinderen van KreaDance Diva weten ons
heel wat te vertellen
“Bij KreaDance Diva dansen we elke week met zo’n 14 kleutertjes.
Juf Hermien leert ons alle danspasjes en ze doet dat zeer goed. De
jongste meisjes van onze groep (Marie, Noor & Jutta) zijn 5 jaar. Maar
eigenlijk kan je al dansles komen volgen vanaf je 4 jaar. Je moet wel
in de tweede kleuterklas zitten”, zegt Lotte. “We dansen vooral graag
op de liedjes van K3 en Mega Mindy”, zeggen Gwenny en Noor. Marie
danst ook wel graag op de stoere liedjes van ROX. “Voor het dansje
van de show hebben we al heel wat gerepeteerd. Zonder repeteren
kun je echt niet optreden”, zegt Noor, “want dan maak je de hele tijd
fouten.”

sertjes is het niet altijd makkelijk om alles goed te onthouden. Wanneer het nummer af is, wordt het iedere les enkele keren herhaald
zodat het uiteindelijk allemaal zeer vlot gaat. Voor onze show ‘Arte
danst’ treden de kleuters op met het liedje ‘Kom aan boord‘ van K3 en
zijn ze verkleed als hostess. Hoe het er precies uit zal zien, mag ik uiteraard nog niet verklappen. Wie echt benieuwd is, kan naar het optreden
komen kijken. Het optreden zelf vindt iedereen heel spannend, want je
staat niet elke week op zo’n groot podium voor een volle zaal.

Bij Pirouette houden ze wel van kapitein
Winokio

Dansjuf Jocelyne Pareit komt met
Dansschool ARTE over de brug

Dit jaar telt deze dansschool 54 jonge dansertjes. Die zitten verdeeld in
twee klasjes, één klas van 26 die op woensdagnamiddag danst en op
donderdag komen er nog eens 28 dansertjes repeteren. Als we naar
hun favoriete muziek vragen, blijkt dat vooral Kapitein Winokio in de
smaak valt. Die was trouwens op 19 januari te gast in de Guldenberg!
(rdn.) De kinderen laten weten dat ze heel wat gerepeteerd hebben
voor de komende show. Op welk liedje er gedanst zal worden willen
ze nog niet kwijt, wel verklappen ze graag in welke kostuums ze zullen optreden. De klas van de woensdag trekt een kleurrijk rokje met
bijhorend topje aan, de donderdagklas komt in een matrozenpakje
opdagen. Dit jaar treedt Pirouette opnieuw op in Kortrijk. Kaarten zijn
nog te krijgen via de dansschool. Welke dansgroepen op welk tijdstip
dansen, vind je terug op hun website.

Onze kleuters hebben wel hun voorkeuren wat de muziek betreft.
De meisjes dansen het liefst op liedjes van K3 en de jongens houden
meer van Cars. Er gaat heel wat oefening vooraf aan het optreden. We
starten al in september met ons nummer. We beginnen heel eenvoudig en elke week leren we een klein stukje bij. Voor onze kleinste dan-

Proficiat aan de Wevelgemse dansschool Kreadance DiVa. Op
het dansfestival Barcelona Dance Awards wonnen ze de eerste
prijzen in de categorieën Jazz en Musical en de Award voor Beste
dansschool van het festival.

Kato vindt het alvast leuk om de witte ballerina kleren aan te doen
tijdens de show, die noemt men eigenlijk tutu’s. “Als je die aantrekt, lijk
je meteen op een échte danseres”. Gaëlle ziet het optreden helemaal
zitten: “We hebben veel gerepeteerd en juf Hermien heeft ons alles
goed aangeleerd. Het kan niet mislukken, tenzij er zo’n groot spotlicht
naar beneden valt…”
Wie deze vrolijke bende samen met alle andere klassen bezig wil zien,
moet geluk hebben. De show is bijna uitverkocht!
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Roefel
Olympics

Deelnemen
is belangrijker
dan winnen
Nu de dagen alweer wat langer zijn en de
zon zich eindelijk laat zien, durven we luidop
dromen van de zomer, en uiteraard denken
we daarbij onmiddellijk aan Roefel die dit
jaar doorgaat op zaterdag 29 juni.
Kirian Verstraete (10) en Erben Vanhie (9),
2 ervaren Roefelaars, praten met plezier
over hun vorige Roefel-avonturen en
dromen stiekem al van de nieuwe editie
die dit jaar volledig in het teken staat van
de Roefel-Olympics.
Zowel Kirian als Erben hebben al enkele Roefels achter de rug. Erben
weet te vertellen dat ze hun bezoeken tijdens de voormiddag meestal
samen kiezen.
K: “Eerder brachten we al een bezoekje aan een decoratiebedrijf en
aan de brandweer. Het was zeer plezierig om eens ‘echt’ met verf en
kwast aan het werk te gaan maar ook het bezoek aan de brandweer
blijft me steeds bij."
E: “Zo mochten we met de brandslang blokken omver spuiten, moesten we een pop zoeken in een kamer vol rook en werden we terug
naar het park gebracht in een loeiende brandweerwagen. Uiteraard
stonden de brandweermannen klaar met tal van tips en ook de vrijwilligers de mee waren tijdens dit bezoek waren zeer cool."
“Eens terug in het park hebben we ons daar tegoed gedaan aan een
portie frietjes, en later ook nog aan een ijsje en popcorn. Vorig jaar
stond er op de parking van het zwembad een attractie met bovenaan
een grote piraat. Daar hebben we heel wat tijd doorgebracht. Maar
ook de andere attracties konden ons zeker bekoren. Toen het plots
lichtjes begon te regenen, werd het allemaal nog spannender. Een
moment om nooit te vergeten.“
Een ding staat vast: Dit jaar komen we zeker weer naar Roefel zeggen
Kirian en Erben in koor. Het thema Roefel-Olympics doet hun meteen
dagdromen.
"Wij zullen zeker ons joggingpak aantrekken op 29 juni. We hopen
ook dat er, net zoals bij de Olympische Spelen, een groots slotspek-
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takel zal zijn met optredens, vuurwerk, het doven van de vlam en natuurlijk ... medailles! Als het even kan wil Erben zich graag inschrijven
voor het snoepfestijn omdat hij graag knutselt maar vooral omdat hij
gek is op snoep."

Inschrijven zaterdag 4 mei
· kinderen van 6 tot 12 jaar
· tussen 9u00 en 11u00
· Porseleinhallen, Cultuurpad 1, 8560 Wevelgem
! Hou er rekening mee dat een persoon maximum 3 kinderen
per bezoek kan inschrijven.
! Per bezoek zijn de plaatsen beperkt.
Inschrijven van maandag 6 mei tot en met 22 juni
· kinderen van 6 tot 12 jaar
· tijdens de werkuren van de jeugddienst
· tel. 056 433 553
· Porseleinhallen, Cultuurpad 1, 8560 Wevelgem
Info
Een overzicht van de mogelijke bezoeken, kan je terugvinden
op www.wevelgem.be/jeugd of in het Roefelkrantje dat werd
verdeeld via de lagere scholen in de gemeente. Het is mogelijk
een exemplaar van het Roefelkrantje af te halen op de jeugddienst.

Atelier Plastische Kunsten 2013 - 2014 ·Vacature jeugddienst · In het kort

Atelier Plastische Kunsten 2013-2014
Tentoonstellingen
Tentoonstelling basisjaren Wevelgem, Atelier Plastische Kunsten,
filiaal KASK. Van zaterdag 11 mei tot en met zaterdag 18 mei in het
O.C. Bibliotheek te Wevelgem.
Tentoonstelling volwassenenrichtingen, Atelier Plastische
Kunsten van zaterdag 25 mei tot en met zaterdag 1 juni in het O.C.
Bibliotheek te Wevelgem.
Tentoonstelling van de observatiejaren en de secundaire richtingen van het Atelier Plastische Kunsten, afdeling Wevelgem.
De tentoonstelling loopt van zaterdag 8 juni tot en met zaterdag 15
juni in het O.C. Bibliotheek in Wevelgem.
De tentoonstellingen kan je bezoeken tijdens de openingsuren van
de bibliotheek.
Tentoonstelling basisjaren filiaal KASK- en observatiejaren Atelier Plastische Kunsten, afdeling Gullegem. De tentoonstelling gaat
door in de schuur 't Goet te Wynckele in Gullegem.
Te bezichtigen op vrijdag 31 mei vanaf 18u30, op zaterdag 1 juni en
zondag 2 juni van 14u30 tot 18u30

Inschrijven in het Atelier Plastische Kunsten
Infomomenten over inschrijvingen in het Atelier Plastische Kunsten (3de kleuterklas - basisjaren - jongeren en volwassenen) gaan
door in de Hoogstraat 10 in Wevelgem. Dit voor alle afdelingen:
Gullegem, Moorsele en Wevelgem. Nieuwe leerlingen kunnen zich
inschrijven vanaf 27 mei.
woensdag 22 en 29 mei van 13u30 tot 16u00
vrijdag 24 mei van 18u30 u. tot 20u30
zaterdag 25 mei en 1 juni van 9u00 tot 11u00
Info
demeulemeester.frank@scarlet.be
http://www.wevelgem.be/leren/kunstonderwijs/beeldende-kunsten

Vacature jeugddienst

Jobstudenten tienerwerking/Checkta zomer 2013
Voor onze tienerwerking in juli is de jeugddienst op zoek naar 3
jobstudenten: 1 persoon voor Wevelgem, 1 persoon voor Moorsele en
1 persoon voor Gullegem.
Taakomschrijving
Als jobstudent sta je in voor het bekend maken van de tienerwerking, het voorbereiden en het begeleiden van de activiteiten voor de
tieners.
Genoot of geniet je een opleiding in de sociale sector (vb. onderwijs,
maatschappelijk werk, orthopedagogie) OF ben je in het bezit van
een attest ‘hoofdanimator’ of ‘instructeur’ in het jeugdwerk?
En ben je beschikbaar van 1/07 tot en met 26/07?
Bezorg dan snel je kandidatuur samen met cv tegen uiterlijk 24 mei
2013 aan de personeelsdienst, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem
(Lynn Geeraert, tel. 056 433 431). De gesprekken vinden plaats eind
mei.
Info
Jeugddienst Wevelgem, Cultuurpad 1, 8560 Wevelgem.
tel. 056 433 909 of hanne.deman@wevelgem.be
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01
MEI

Op 1 mei is heel wat te doen. Het centrum van Wevelgem wordt een ontmoetingsplaats voor jong
en oud. Sinds jaren is de bloemenmarkt met het tuin- en hobbysalon een gevestigde waarde, deze
wordt nu voor het 4de jaar op rij vergezeld door het West-Vlaams Kampioenschap Kubb. Dit jaar
komt er nog bij dat 1 mei op een woensdag valt en naar wekelijkse gewoonte is er dan openbare
markt op het Guldenbergplein. Maar ook de lokale handelszaken zetten hun deuren open ter gelegenheid van Steps Shopping Day.

m
Promostand Steps Shopping Day

Deelnemende handelszaken vind je op
www.steps.be
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De bloemenmarkt en het tuin- en hobbysalon kan je doorlopend van 8u00 tot 18u00 bezoeken in de Porseleinhallen en
op de speelplaats van het Sint-Pauluscollege.

Parks
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© Berno Decherf

Parkeergelegenheid
We raden alle bezoekers aan om zoveel mogelijk te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
te komen. Wie toch de auto van stal haalt, kan parkeren kan op volgende plaatsen:
P1: Speelplaats school (voorbehouden aan bezoekers bloemenmarkt)
P2: Guldenbergplein (beschikbaar vanaf 13u00 na openbare markt)
P3: Parking Vanackerestraat
P4: Parking Lauwestraat
P6: Parking Nieuwe Markt
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Zoals wekelijks kan je tussen 8u00 en 12u00
op het Guldenbergplein de wekelijkse markt bezoeken.
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De lokale handelszaken openen gezamenlijk hun deuren. Elke
klant van de deelnemende handelszaken ontvangt een bonnetje dat kan worden ingeruild bij de centrale promostand. Deze
staat samen met een springkasteel opgesteld aan de kerk op
de Grote Markt.

Op de sportvelden van het Sint-Pauluscollege in de Deken Joncherestraat vindt het 4e West-Vlaams Kampioenschap Kubb plaats. Kubb
is volgens romantici een Oud Vikingspel, volgens anderen werd het
spel dan weer ontdekt bij het verzamelen van brandhout. In Zweden
is het een nationale sport, en in Wevelgem groeide het spel dan ook
de laatste jaren ferm in populariteit.
80 ploegen strijden voor de titel. Eerst worden er vanaf 9u30 voorrondes afgewerkt, en in de namiddag volgen de finalerondes.
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Wij vroegen Matty Dejonghe,
Karl Verscheure en Stefaan
Lernout van HDS-United naar
de charmes van hun favoriete
spel.
“Kubb is zeer laagdrempelig en vraagt
weinig middelen. Een kubbspel en een
terrein van 8 bij 5 en 2 spelers zijn de
basis. Er kan op gras, zand, kiezel,...
gespeeld worden. Je kan het in 2 teams
spelen, ongeacht het aantal teamleden,
leeftijd,... De charme van het spel is dat
mensen op een ongedwongen manier
met elkaar samenspelen, wat in onze
jachtige maatschappij voor velen een
herontdekking is.”
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Bezoekers kunnen het kampioenschap gratis bezoeken en in de
marge van het tornooi is er ook randanimatie voorzien. Bovendien
kan je kennis maken met het Kubb-spel. Voor de dorstigen is er zelfs
een zomers terras om de dorst te lessen.
Het tornooi wordt georganiseerd door HDS-united.
Alle info vind je op www.hds-united.be of via info@hds-united.be

Het West-Vlaams Kampioenschap Kubb is al
aan zijn 4e editie toe.
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Ploegen met namen als Eeuwig Jong, Danny De Kubber en vele
andere zullen het beste van zichzelf geven. De prijsuitreiking is voorzien rond 18u00.
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Waarom zouden jullie anderen aanraden
om zich eens aan het spel te wagen?

aat

“Omdat het zo eenvoudig is en tegelijk
zo boeiend. Als je vrienden op bezoek
hebt, een barbecue houdt, met buren
samenzit,... heb je een doel om mee
bezig te zijn, alhoewel we toch moeten
waarschuwen dat kubb ook verslavend
kan werken.”
Doen jullie naast het tornooi, nog extra
inspanningen om het spel bekend te maken bij mensen die Kubb niet kennen?
“In het verleden deden wij verschillende
acties waar scholen en verenigingen
kubbspelen konden winnen. Af en toe
schenken wij ook kubbspelen weg. Daarnaast hebben wij onze eigen website
www.hds-united.be waar wij heel wat
info verspreiden over kubb, tornooien,....
Daarenboven geven wij op geregelde

tijdstippen initiaties op vraag van verenigingen, scholen,.... Onze leden nemen
zonder twijfel steeds een kubbspel mee
op reis en proberen daar de medereizigers, buren,... met de microbe aan te
steken!”
Merken jullie dat het Kubb-spel de
laatste jaren aan bekendheid en ook
populariteit heeft gewonnen? Of is Kubb
nog steeds redelijk onbekend hier in de
streek?
“Kubb wint nog steeds aan populariteit.
Jaarlijks zien we het aantal deelnemers
aan ons tornooi groeien. Van 24 teams
in 2009 tot 80 teams dit jaar, waarvan de
helft uit Wevelgem ! We zien ook meer
en meer groepjes die kubben in parken,
op pleintjes,.... Ook in scholen wordt
reeds gekubbed, okra speelt tweewekelijks kubb, de sportdienst leent kubb-sets
uit,.... Ook wij hebben een 10-tal kubbsets ter beschikking en die worden veelvuldig uitgeleend. Toch ondervinden wij
dat heel wat mensen nog niet vertrouwd
zijn met het spel. Op 1 mei krijgen ze
daarom een uitgelezen kans om het spel
te leren kennen en de sfeer van kubb op
te snuiven. Je ziet dat kubb heel wat kan
bieden... onze leuze is immers: "KUBB
BRENGT MENSEN SAMEN!"

© Berno Decherf

West-Vlaams KAMPIOENSCHAP KUBB
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Naar het
buitenland?

Reisdocumenten
Welke reisdocumenten heb ik nodig
?
De meest voorkomende reisdocum
enten
zijn: eID, Kids-ID, Paspoort, Visum.

Denk tijdig aan
reisdocumenten!

(zie tekstkader)

Zijn mijn reisdocumenten nog geldig
en
waar moet ik op letten?

• De Kids-ID is geldig tot 12 jaar.
• Voor sommige landen moeten de
documenten nog een tijd geldig zijn na de
terugreis
• Vervangingsdocumenten zijn mees
tal niet
geldig

Niets zo vervelend als net voor je vertrek te
merken dat wel je koffers klaar staan, maar
dat je niet over de nodige reisdocumenten
beschikt voor jezelf of voor je kinderen.
Door deze documenten tijdig aan te vragen,
voorkom je heel wat moeilijkheden en kan je
extra kosten vermijden!
In bepaalde omstandigheden kan bij de gemeente ook een voorlopig identiteitsdocument aangevraagd worden. Voor afhaling van dit
document dien je je na contact met de gemeente naar Brugge te
verplaatsen.
Dit voorlopig identiteitsdocument is een gratis nooddocument dat
twee maanden geldig is en waarmee je in een aantal landen terecht
kan. Enkele vakantiebestemmingen zoals Egypte en Tunesië aanvaarden dit document echter niet.

Reisdocument en leveringstermijn

Prijs

eID
· Gewone procedure (3 weken)
· Spoedprocedure (4 werkdagen)
· Zeer dringende procedure (3 werkdagen)

€ 17,50
€ 118,00
€ 183,00

Kids-ID
· Gewone procedure (3 weken)
· Spoedprocedure (4 werkdagen)
· Zeer dringende procedure (3 werkdagen)

€ 6,00
€ 109,00
€ 173,00

Paspoort
· Gewone procedure (10 dagen)
· Spoedprocedure (Aflevering volgende werkdag
als aanvraag kan doorgefaxt worden door de
dienst vóór 15u00)

Waar vind ik meer info?
Via www.diplomatie.belgium.be, je vindt
er
ook de adressen van de ambassad
es
voor meer info over reisdocumente
n.

Vraag naar je

n FOD

*Een uitgave va

S WIJS!*

brochure: REI

ken
Buitenlandse Za

info
Dienst burgerzaken, Vanackerestraat 12, Wevelgem
056 43 39 17
Dienst burgerzaken, Sint-Maartensplein 12, Moorsele
056 43 34 40
Dienst burgerzaken, Peperstraat 10, Gullegem
056 43 34 41
@ burgerzaken@wevelgem.be
Waar aanvragen?
Dienst burgerzaken

Dienst burgerzaken

Dienst burgerzaken
Volwassene: € 77 - Minderjarige: € 47
Volwassene: € 246 - Minderjarige: € 216

Visum
Sommige landen vragen naast een geldig paspoort ook een visum

De kostprijs variëert van land tot land
en is veelal afhankelijk van de geldigheidsduur.

Bij de ambassade of het consulaat van het
land van je bestemming. Elk land bepaalt
zelf de voorwaarden tot het bekomen van
een visum.

ESTA
Verenigde Staten: verplichte elektronische registratie enkele dagen/weken voor de vertrekdatum.

https://esta.cbp.dhs.gov/esta

Het is noodzakelijk deze ESTA-aanvraag te
doen. Op die manier beschik je meteen nog
over voldoende tijd om een visum aan te
vragen indien dat nodig zou blijken.
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Cultuurcentrum, vorming · In het kort

Hoe krijg ik het
gezegd?
Sta je soms met je mond vol
tanden? Weet je niet goed hoe
je een gesprekje kan aanknopen? Schrik je soms van de boze
reactie van de ander, ook al had
je de beste bedoelingen? Vind
je het moeilijk om het woord
te nemen in een groep? Of ben
je een flapuit en gaan anderen
soms van je lopen? Flapuit,
verlegen, stil of uitbundig… je
bent welkom in deze cursus.
Op een speelse manier en met
voorbeelden uit je eigen leven,
sta je stil bij hoe je overkomt
bij anderen, experimenteer je
met verschillende manieren om
jezelf uit te drukken en oefen
je met de mogelijkheden die bij
jou passen. Dit alles gebeurt in
een sfeer van vertrouwen en
veiligheid.
Info
dinsdag 14/05, 21/05 en
28/05/13 van 13u00 tot 16u00 in
Wallaysplein 3, Wevelgem
tickets en inschrijven:
cultuurcentrum@wevelgem.be
tel. 056 433 495 - prijs: € 36
i.s.m. OCMW Wevelgem en Vormingplus

Uitstap
Oudenaarde:

Beleef de Ronde van
Vlaanderen
We vertrekken met de bus
richting Oudenaarde om ons
helemaal onder te dompelen
in de sfeer van de Ronde van
Vlaanderen. In het belevingsmuseum van het centrum van
de Ronde van Vlaanderen, kan
je de Ronde proberen te winnen, in de huid van de renners
kruipen en de nijdigheid van de
hellingen in de kuiten voelen.
Na de Flandrienmaaltijd trekken we met de bus langs het
parcours onder deskundige
begeleiding van een seingever.
Info
zaterdag 18 mei aan parking
zwembad Wevelgem om 9u00
prijs: € 15 (transport en lunch
inbegrepen)
Inschrijven
cultuurcentrum@wevelgem.be
tel. 056 433 495
i.s.m. ARRIVEE, Europees samenwerkingsproject WevelgemRoubaix

Op verkenning door Toscane, kunst
en cultuur in de schatkamer van Italië
We laten je op een heel persoonlijke manier – reisgidsen zijn er immers meer dan genoeg – kennismaken met Toscane. Hierbij zullen
de beroemde kunststeden onvermijdelijk veel aandacht krijgen: we
wandelen door Firenze, Lucca, Siena, Pisa... Maar daarnaast zullen
veel kleinere centra, die niet altijd even gekend zijn, in de schijnwerpers geplaatst worden en stellen we evengoed enkele typische
landschappen voor, zoals de Garfagnana, de Maremma en le Crete.
We wagen ons ook aan enkele zijsprongetjes naar de gastronomie
en de wijncultuur. (i.s.m. vormingplus)
Info
maandag 06/05, 13/05, 27/05 en 03/06/13 van 19u30 tot 22u00
in de Porseleinhallen
docent: Rudy De Meulemeester
inschrijven: cultuurcentrum@wevelgem.be - tel. 056 433 495
prijs: € 50

Kennismaken met Toscane
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Bowie

at the Bib
Een trouwe bezoeker van de bibliotheek
is een vurig fan en intens verzamelaar
van alle singles, albums en films van (of
met) David Bowie. Van 15 mei tot 15
juni gunt hij de bezoekers van de
bibliotheek een blik in zijn verzameling.
Het wordt een verrassende kennismaking voor al wie de voorbije decennia
de popmuziek volgde en onvermijdelijk
Bowie op zijn of haar weg tegenkwam.
De lener wenst anoniem te blijven, maar
vertelde ons wel over zijn passie en zijn
idool…

14

Hoe lang ben je al fan van David Bowie?
Ik was eigenlijk meteen ‘verkocht’ via de single Space Oddity. In die
periode verslond ik sciencefictionverhalen, dus dat sloot netjes aan.
Bowie is bij mij pas helemaal boven water gekomen toen ik begon
te luisteren naar Radio Caroline, een Britse piratenzender die enkel
rockmuziek speelde. Ik denk dat ik toen zo’n 13-14 jaar was.
De muziek van Bowie was toen nauw verwant aan de glamrock van
populaire groepjes als Mud, Sweet en Slade, maar het had toch een
ietsje meer. Vrij snel had ik door dat hij een lp-artiest was met goeie
singles in tegenstelling tot veel single-artiesten met kwalijke lp’s.
Ik ben dus al zo’n goeie 40 jaar fan…

Wat maakt Bowie zo bijzonder voor je: enkel
de muziek, of ook de hype die hij al zijn hele
leven opwekt?
Eerlijk gezegd: ‘de hype’ kan me gestolen worden. Ik heb nooit een
poster van de man opgehangen, laat staan gekocht. Ik ben geen lid
van zijn fanclub. Ik heb me nooit bezig gehouden met het aanleggen
van knipselmappen. Ik heb geen T-shirts met de man zijn hoofd erop.
Ik heb nooit make-up gebruikt. Ik ga verder ook niemand bekeren als
het gaat over ‘Wie is de beste rockartiest ?’ Ik verzamel gewoon zijn
werk: muziek en films. End of story…

Hoe begon je aan je verzameling?
Ik had op mijn zestiende genoeg gespaard om een eerste platenspeler te kunnen kopen en samen met die aankoop kocht ik mijn eerste
plaat: ‘Station to Station’ van David Bowie. Van dan af kocht ik alles
wat hij uitbracht en kocht ik ook zijn vorig werk.

Terugblik op de carrière van David Bowie
aan de hand van de verzameling van een
bezoeker
Op 8 maart verscheen ‘The Next day’, het nieuwe
album van David Bowie. Twee maanden daarvoor, op
de 66ste verjaardag van de popmuzikant, verscheen
de eerste single uit dat album. Hiermee was Bowie er
terug na enkele jaren stilte en geruchten over ziekte.
David Bowie wordt gezien als een uiterst invloedrijk
rockmuzikant, artiest en acteur, vanaf de jaren zestig
tot heden. Hij is bekend vanwege wereldhits als Space
Oddity, Changes, Ziggy Stardust, Let's Dance, Dancing
in the Street, Heroes en Under Pressure. Daarnaast is
hij bekend van de verschillende imago's, die vooral in
de jaren zeventig excentriek te noemen waren.
Zijn album ‘The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the
Spiders from Mars’ (1972) wordt beschouwd als een
van 's werelds beste conceptalbums ooit. Bowie verzamelde tijdens zijn carrière bekende muzikanten om
zich heen en werkte samen met popiconen als Lou
Reed, Tina Turner, David Gilmour, Iggy Pop, Queen en
Brian Eno.

Bowie at the Bib
15 mei tot 15 juni
0
Hoofdbibliotheek Wevelgem,
Vanackerestraat 20, 8560 Wevelgem

In de jaren ’80 was ik bezig met radio-maken en ik maakte toen dingen
in de lijn van Radio Caroline: een heel breed palet aan rockmuziek
voorzien van wat informatie. Ik spendeerde toen nogal wat tijd in
platenzaken in binnen- en buitenland en dan kom je plots bij uitgaven
van Bowie-platen met een andere hoes. En dan wil je die ook… Voor je
het weet ben je vertrokken.
In de seventies kreeg een 45-toeren plaatje bijna in elk land waar het
werd uitgebracht een ander hoesje. Van bepaalde singles heb ik nu
meer dan 25 verschillende exemplaren. Eens je begint te verzamelen,
wordt het al snel een verslaving… Ik verzamel alle albums en singles in
hun diverse uitgaven (vinyl, cd, mini disc, cassette). Verder verzamel ik
alle films waarin hij een rol vertolkte op dvd en/of laser disc.

Besteed je er veel geld aan?
Laat ons zeggen… genoeg. Zo’n verzameling bouw je jaar na jaar op
en dus wordt de kostprijs in tijd uitgesmeerd. Alles bij elkaar moet het
toch al een kapitaal vertegenwoordigen, maar het echt bijhouden doe
ik niet. Ik ben zo’n beetje als een roker. Die geniet van het moment en
houdt zich niet zo bezig met hoeveel zijn roken op jaarbasis kost.

Hoe bouw je je verzameling op?
Alles begon heel gewoon met het aankopen van lp’s en singles op
het moment dat die uitkwamen. Pas jaren later is het wat ‘ernstiger’
geworden en begon ik de muziek in alle maten en gewichten te verzamelen. Ik vind heel veel via e-Bay, platenmarkten en -winkeltjes in
binnen- en buitenland, tweedehandszaken en rommelmarkten. Ik ga
ook altijd grasduinen tijdens de Kortrijkse platenbeurs in de Xpo. Ik ga
ook vaak naar London waar er op Spitalfields Market tweewekelijks

een platenbeurs plaatsvindt.
Ik koop zijn ‘reguliere’ cd’s, maar ook de limited versions, de numbered
versions, de picture discs, de anniversary-releases, de re-releases, de
collector items…

Welk Bowie-object is jou bijzonder dierbaar?
Ik heb wel een paar zeldzame dingen, maar ik hou vooral vast aan de
lp ‘Low’. Ik kocht de lp in London toen ik er op schoolreis was en hij is
meer dan alle andere blijven ‘plakken’. Toffe schoolreis, fantastische
plaat en toen voor het eerst echte vlinders in de buik… en op die manier blijven dingen makkelijker plakken.
‘Low’ herbergde een soort ‘rauwe’ back-to-basics muziek die zich niet
in één van de gangbare hokjes liet onderbrengen. Dingen als Sound
and Vision en Be My Wife. En de hoes: beestig simpel, maar ik vind ze
nog altijd zijn beste.

Heb je al zijn nieuwe cd aangekocht?
Of ik hem al heb…? Ik heb de reguliere cd-versie, de versie met drie
extra tracks, de vinyl versie (twee lp’s inclusief bijhorende cd) en er
volgen nog twee Japanse cd’s waar nog eens een extra track bovenop
de andere drie te vinden is.
‘The Next Year’ is dik in orde. Ik had even wat gevreesd voor een wat
traag langzaam doodbloedend geheel, maar dat is het niet geworden.
De man is 66 en doet zijn ding alsof hij 30 jaar jonger is. De nieuwe
Bowie vind ik één van zijn beste albums van de afgelopen 30 jaar. Zegt
genoeg zeker?
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KOKOPELLI
10 - 1
2013
11
Dompel je
onder in
wereldculturen

2 me

Op Kokopelli kan je kennismaken met verschillende culturen in onze wereld. Makkelijk,
zomaar in het centrum van Gullegem.
Muziek
Ook dit jaar zijn er weer steengoede optredens te bewonderen op Kokopelli uit binnen- en
buitenland! Een greep uit het
aanbod: Capleton & The Prophecy Band (JAM), Postmen (NL),
La Pegatina (SP), Baciamolemani
(IT), Kaer, Soul Shakers, Palenke
SoulTribe (US/COL), Bai Kamara Jr
en nog veel meer.

Sfeer
Naast leuke optredens, staat
Kokopelli ook garant voor een
supergezellige sfeer. Op het
festivalterrein valt er altijd iets
te beleven: mooie decoratie op
het terrein, amusement met
het straattheater, proeven van
wereldse hapjes, genieten van
de vuurdecoratie,... Kortom: een
wereldse ambiance!

Gratis kinderanimatie

Afrika, dansen op zijn Vlaams &
zijn Latino's, henna tekenen op
je arm en volksspelen uit alle
windhoeken! Dit kan op zaterdag
en zondag, telkens van 14u00 tot
17u00.

Murga!
Latino-straatfanfare
Wat?
Volg een van de wereldse
workshops: muziek, dans, grime,
decoratie & kostuums. Zo word
je zelf de artiest van de murgastraatfanfare. Samen vormen
jullie een eenmalige murga! Deze
unieke murga geeft een optreden
op het festivalterrein om 16u30!
Wie?
Voor iedereen, van 3 tot 99 jaar.
Wanneer?
Zaterdag 11 mei, van 14u00 tot
17u00
Info
www.kokopelli.be

Kinderen kunnen knutselen in

praktisch

Kokopelli gaat door op 10, 11 en 12 mei 2013 in en rond 't Goet
te Wynckele (Peperstraat, Gullegem). Tickets vind je op
www.kokopelli.be.
Onderstaande bon geeft je een korting op een dagticket aan de
deur. Zo bezoek je Kokopelli op zondag al voor slechts vijf euro!
Voor kinderen geboren vanaf 2000 is de toegang gratis.

Kortingsbon 2013*

-5,00euro
Aangeboden door gemeentebestuur Wevelgem en Kokopelli vzw
*Geldig op een dagticket aan de deur (niet op voorverkoop) op
het Kokopellifestival 2013 - 1 bon per persoon - Kopie niet geldig
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Infoavond samenaankoop zonnepanelen en spouwmuurisolatie · In het kort

Infoavond samenaankoop zonnepanelen en spouwmuurisolatie
Al enkele jaren op rij organiseert de gemeente een samenaankoop voor fotovoltaïsche (=productie van elektriciteit) zonnepanelen. Hoewel de rendementen voor een dergelijke investering
gedaald zijn door de gewijzigde subsidieregels, is dit nog steeds
een financieel interessant en wil de gemeente dit blijven aanbieden.
Maar door de positieve ervaringen met samenaankopen lijkt
het nuttig om de horizon te verruimen. Daarom heeft het
gemeentebestuur beslist om naast zonnepanelen ook een
samenaankoop voor spouwmuurisolatie aan te bieden. Het
na-isoleren van niet-geïsoleerde spouwmuren, die in oudere
woningen nog veelvuldig voorkomen, is nog minder bekend.
Dit gebeurt door het boren van gaten in de gevelsteen en het
opspuiten van de tussenruimte met een geschikt (waterbestendig e.a) isolatiemateriaal. Het kan dikwijls een zinvolle
investering zijn, die op vlak van prioriteit komt na dakisolatie,
een recente verwarmingsketel en superisolerende beglazing.
Er zijn ook verschillende mogelijkheden die moeten afgewogen
worden, bvb. langs de buitenkant isoleren. Maar we hopen met
deze samenaankoop opnieuw heel wat inwoners te stimuleren
om verder te investeren in een energiezuinige woning. Meer
informatie vindt u op www.energiesparen.be/spouwmuur.

Week van de Opvoeding
'Opvoeden natuurlijk!'

Vanuit het Lokaal Overleg Kinderopvang en het gemeentebestuur, zetten we van 16 tot 23 mei de kinderopvang extra in de kijker. Dit jaar is
het thema 'Opvoeden natuurlijk!'. De verschillende opvanginitiatieven
in onze gemeente vangen elke dag tientallen kinderen op. We willen
langs deze weg een pluim/bloemetje geven aan iedereen die hiervoor
instaat.
Met dit thema benadrukken we dat het opvoeden van kinderen heel
gewoon is, iets natuurlijks. Zelfs al is het niet altijd even gemakkelijk,
als ouder mag je best luisteren naar je buikgevoel. Net zoals je als
ouder gerust kan kijken hoe anderen het doen. Je kind groeit niet alleen thuis op en kent best wel veel mensen die zorg voor hem of haar
dragen.
'Opvoeden natuurlijk!' verwijst
natuurlijk ook naar respect voor de
natuur. Zorg dragen voor het milieu
draagt bij tot een kindvriendelijke
omgeving en is bouwen aan een
leefomgeving voor de toekomst van
onze kinderen.

In beide gevallen treedt de gemeente 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 de samenaankoop
van fotovoltaïsche zonnepanelen en spouwmuurisolatie. Je
leert er alles over beide technieken en de aanpak en timing van
de samenaankoop.
Inschrijven
Om organisatorische redenen wordt gevraagd om uw aanwezigheid vooraf te melden bij de dienst milieu: tel. 056 43 34 86, fax
056 43 34 51 of milieubeleid@wevelgem.be.
Info
Dinsdag 14 mei om 20u00 in de cafetaria van CC Guldenberg,
Acaciastraat in Wevelgem.

Woonmarkt op zaterdag 8 juni 2013
Ben je op zoek naar een woning of bouwgrond en wil je weten welke
projecten er op dit moment of in de nabije toekomst in Wevelgem
ontwikkeld worden? Wil je weten of je in Wevelgem terecht kan om
een sociale woning te kopen of te huren? Wil je meer te weten komen
over woningkwaliteit?
Kom dan naar de woonmarkt van Wevelgem op zaterdag 8 juni 2013
van 13u30 tot 17u in CC De Cerf te Gullegem. Op deze woonmarkt
presenteren immokantoren en projectontwikkelaars, de gemeente en
het OCMW en de sociale bouwmaatschappijen en het sociaal verhuurkantoor hun aanbod in de gemeente. Zo krijg je een uniek overzicht
van het actuele woonaanbod in onze gemeente.
Toegang is vrij. Meer info in de volgende infokrant.
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kalender
Mei
2013
Uit in Wevelgem
Je vindt de volledige kalender op
onze website www.wevelgem.be
of via www.uitinvlaanderen.be
meer Info
056 433 526
@ communicatie@wevelgem.be
Jouw activiteit in
de kalender?
Dat kan. Vul je activiteit ten
laatste voor de 20ste van de
voorafgaande maand in op de
Uit-kalender die je vindt op
www.uitdatabank.be. Vb. Activiteiten voor de infokrant van mei,
dien je dus in voor 20 april.
Je activiteit wordt
opgenomen als
1. die binnen de sector Vrije
Tijd erkend wordt als “Bijzonder
project”;
2. het gaat om een uitzonderlijke
activiteit van verenigingen die expliciet gericht zijn op ledenwerving en/of publieksverbreding;
3. speciale, niet reguliere activiteit georganiseerd door verenigingen met een sterke gemeentelijke inbreng.
Je activiteit wordt NIET
opgenomen als
1. het gaat om een reguliere activiteit die behoort tot de vaste,
met regelmaat terugkerende
(wekelijkse, maandelijkse) activiteiten of de gewone werking van
je vereniging en die niet expliciet
gericht is op ledenwerving of
publieksverbreding;
2. de activiteit uitsluitend of
hoofdzakelijk gericht is naar
leden van de vereniging. Ook
activiteiten die in principe open
staan voor iedereen, maar in
de praktijk (bijna) uitsluitend
eigen leden van de vereniging
aantrekken, worden niet meer
opgenomen.
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01

woensdag

02

donderdag

Fietstocht naar
de bron van de Heulebeek

3e Lentetocht

Keuze uit 4 trajecten
Heule-Zonnebeke-Heule: 57 km
Moorsele-Zonnebeke-Moorsele: 40 km
Dadizele –Zonnebeke-Dadizele: 27 km
Heule-Dadizele-Heule: 30 km

vrije start van 7u30 tot 15u00
aankomst voor 18u00
afstanden 6-12-18 km.

www.heulebeek.be

Startplaats Heule
parkeerterrein Kortrijksestraat tgo. huisnr. 104
Info: Els Deprez 056 35 80 47 – 0499 398 780
Startplaats Moorsele
parkeerterrein OC De Stekke
Info: Marc Watteyne 056 32 43 02 – 0494 207 684
Startplaats Dadizele
parkeerterrein P.C. Den Ommeganck
Info: Xavier Monteyne 056 50 26 90 – 0474 243 191

Programma boottochten
Grensleie
Wervik-Rijsel-Wervik
Actief met de fiets naar Rijsel, terug met de boot
naar Wervik
Maandag 1 juli 2013 – Startuur: 9u30
Langs de Leie en de Deûle fietsen we vanuit
Wervik naar Rijsel. Er is een drankstop voorzien.
De fietsen worden door een professionele transporteur veilig terug in Wervik gebracht. De boot
vertrekt om 16u richting Wervik.
Wevelgem-Menen-Wervik-Wambrechies
In de smaak van jenever
Dinsdag 2 juli 2013 – Startuur: 13u
De bus vanuit Wevelgem (parking VSDC, Lauwestraat) brengt ons naar Wambrechies, waar
je kan kiezen tussen een vrije wandeling in het
stadje of een geleid bezoek aan de ambachtelijke
jeneverstokerij. Om 16u varen we met Seastar
terug naar Wevelgem.
Wevelgem-Menen-Wervik-Rijsel
Ontdek het hart van Rijsel
Dinsdag 2 juli 2013 – Startuur: 9u
Donderdag 4 juli 2013 – Startuur: 9u

Guldenbergstappers
tel. 0472 411 311

Een mooie lente wandeling in
en rond mooie Moorsele en het
natuurdomein Bergelen
de 6 km is voorzien voor rolstoelgebruikers en kinderwagens zeker
de moeite waard.
prijs
federatieleden € 1,10
niet leden € 1,50

11-12

24

zaterdag - zondag

12e Westhoekrally

19

voor wielertoeristen of
betere fietser

04

zaterdag

WTC De Vrienden
tel. 0497 04 22 90

Afstanden
35/55/80/95/110 km

Pannenkoekennamiddag

Startplaats
café 't Bankske"
Lode de Boningestraat 35
7u00 tot 10u00

tel. 056 42 38 40
dierenasiel@degrensstreek.be

prijs
€ 2 voor 35/55 km
€ 3 voor 80/95/110 km

t.v.v. Dierenasiel
De Grensstreek

14u00 tot 18u00
Porseleinhallen
Cultuurpad 1, 8560 Wevelgem

vrijdag

Fietslabelen

zondag

Picknick je mee?

Oxfam Wereldwinkel
owwwevelgem@gmail.com

gemeentebestuur Wevelgem
start van 9u00 tot 12u00
tijdens de markt te Gullegem
aan de kerk, zij-ingang in de
Kerkstraat

Vanaf 12u00
Dwarsschuur -Goed ter Wynckele
Breng barbecuevlees of
broodbeleg, een picknickdekentje,
bord en bestek mee. Wij zorgen
voor de rest! (drank inbegrepen,
barbecue aanwezig)
Inschrijven voor 12 mei
prijs
€5

We varen met de Seastar naar Rijsel, een bus
brengt ons tot in het centrum van Rijsel. Je kan
kiezen uit een geleide wandeling of een vrij bezoek aan de stad. We keren om 18u met de bus
terug naar Wevelgem.

Workshop wafels bakken op en langs het water.
Speciaal voor gezinnen met kinderen tussen 6
en 12 jaar. Dit is een activiteit i.s.m. het Bakkerijmuseum in Veurne. We zijn om 16u30 terug in
Wervik.

Wevelgem-Wervik-Wevelgem
Culinaire boottocht met bezoek aan evenement
‘Wervik is reuze!’
Zondag 14 juli 2013 – Startuur: 10u30
Smakelijke middagtocht, startend met een glaasje
cava en hapjes, gevolgd door een varkentje aan
’t spit. In Wervik kan je de grensoverschrijdende
streekproductenmarkt bezoeken. Om 16u30
varen we met Alfatrips naar Wevelgem.

Wevelgem-Wervik-Wevelgem
Varen en genieten voor 55+
Dinsdag 10 september 2013 – Startuur: 10u30
Donderdag 12 september 2013 – Startuur: 10u30
De tocht gaat van start met een glaasje cava
en enkele hapjes uit de regio. Het middagmaal
wordt geserveerd in restaurant ’t Isermael: soep,
kalkoen in sinaasapppelsaus, koffie en tabaksnaaistertaart. Na het eten brengt Paul Bruna een
schitterend optreden. Rond 17u varen we terug
naar Wevelgem

Menen-Kuurne-Menen
Nocturne in Franse stijl
Zaterdag 20 juli 2013 – Startuur: 19u
Idyllische avondtocht op de Leie. Na de Picon,
wordt er aangeschoven aan het kaasbuffet. De
wijnen tijdens de maaltijd zijn inbegrepen. Sons
Saucisses zorgt voor de muzikale ambiance aan
boord. Omstreeks 23u komen we aan in Menen.
Wervik-Menen-Wervik
Wafeltocht (kindvriendelijke tocht)
Woensdag 24 juli 2013 – Startuur: 13u30

INFO

Toerisme Wevelgem
Vanackerestraat 12, 8560 Wevelgem
tel. 056 43 34 15
e-mail toerisme@wevelgem.be
Inschrijven kan vanaf 20 mei.
gen

er is te verkrij
De volledige fly
erisme.
op de dienst To
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Openbare markt

Geen openbare markt in Wevelgem op 8 mei.
Wel in Moorsele en Gullegem op 9 en 10 mei.

contacteer Je gemeente
Gemeentebestuur
Vanackerestraat 16
8560 Wevelgem
056 433 400

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

wACHTDIENSTEN

Apothekers

algemene sluitingsdagen
gemeentelijke diensten
Woensdag 01.05.2013: Dag van de Arbeid
Donderdag 09.05.2013: O.L.H.-Hemelvaart
Vrijdag 10.05.2013
Maandag 20.05.2013: Pinkstermaandag

sluitingsdagen
dienst burgerzaken

De dienst burgerzaken in de deelgemeenten Moorsele
en Gullegem is gesloten op zaterdag 11 mei.

deelgemeente Wevelgem

27/04-4/05 ~ Ap. Maertens, Menenstraat 295, Wevelgem 056 40 20 39
4/05-11/05 ~ Ap. Debaere, Roeselarestraat 100, Wevelgem 056 41 28 46
11/05-18/05 ~ Ap. Vanweehaeghe, L. De Boningestraat 43, Wevelgem 056 41 20 13
18/05-25/05 ~ Ap. Cossey-Houssin, Grote Markt 44-46, Wevelgem 056 41 11 13
25/05-1/06 ~ Ap. Huyghe & Verstraete, Lauwbergstraat 8, Lauwe 056 40 16 52
deelgemeenten Gullegem en Moorsele
Weekend van vrijdag 19u00 tot maandag 19u00
3/05-5/05 ~ Ap. Popelier, Gullegemsestraat 21, St.-E.-Winkel 056 50 90 30
10/05-12/05 ~ Ap. Desmet, Bissegemstraat 38, Gullegem 056 41 15 22
17/05-19/05 ~ Ap. Beele-Lamote, Salinusstraat 1, Moorsele 056 41 31 34
24/05-26/05 ~ Ap. Vereenooghe, St-Hubrechtsplein 1, St-E.-Winkel 056 50 00 57
31/05-2/06 ~ Ap. De Hoop, Stationstraat 59, Ledegem 056 50 90 62
Week van maandag 19u00 tot vrijdag 19u00
29/04-2/05 ~ Ap. Multipharma, Bankstraat 4, Gullegem 056 41 34 61
6/05-9/05 ~ Ap.Vereenooghe, St-Hubrechtsplein 1, St-E.-Winkel 056 50 00 57
13/05-16/05 ~ Ap. Decoutere, Karrestraat 40, Moorsele 056 41 72 89
20/05-23/05 ~ Ap. Beele-Lamote, Salinusstraat 1, Moorsele 056 41 31 34
27/05-30/05 ~ Ap. Multipharma, Bankstraat 4, Gullegem 056 41 34 61

Huisartsen
Centraal oproepnummer

056 40 47 48

Sluitingsdagen CC

Van 3 mei tot en met 12 juli 2013 is de balie van
CC Guldenberg gesloten op vrijdagnamiddag.

Sluitingsdagen bib

Alle afdelingen van de bibliotheek zijn gesloten op
zaterdag 11 mei

sluitingsdagen
reclyclagepark

Gesloten op 11 mei, 20 mei en 28 mei.

BIN Wevelgem

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

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

meldpunt

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