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SPREEKT JE AAN

Voor elk wat wils op 1 mei
Activiteitenkalender mei-augustus

INHOUD
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Programma boottochten Grensleie
Onze jaarlijkse klassieker is terug!

Uit de oude doos
Onze archiefdienst ontdekte een
pak foto’s met daarop plaatsen en/of
personen in Wevelgem. We vermoeden
dat de foto's genomen werden in de
periode 1981-82.
Komt een straat, huis, plaats je bekend
voor? Of herken je iemand op de foto's?
Info en tips zijn welkom op de archiefdienst, t.a.v. Dominique Verhaeghe,
tel. 056 43 34 00 of info@wevelgem.be
Laat van je horen via:
· www.facebookpagina.com/
wevelgem8560
· www.wevelgem.be/fotoalbum/
waar-en-wie-in-wevelgem
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Activiteitenkalender
Ontdek onze activiteiten van mei tot augustus
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Vakantie op het speelplein
Katjeduk en Haasje-Over
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Heel wat te beleven op 1 mei
Extra katern met alle info

december 2013 werd het plan voor iedereen

betaalbaar en kwalitatief aanbod. Prioriteit

ter inzage gelegd. Er werden geen bezwaren

wordt daarbij gegeven aan het activeren

ingediend.

van het slapend aanbod door het belasten

Definitieve vaststelling

Het RUP ‘Moorsele Karrestraat’ wordt samen

van speculatieve leegstand en onbebouwde

RUP Karrestraat

met de gemeenteraadsbeslissing ter goed-

percelen en het aanmoedigen van inbrei-

Het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijke

keuring overgemaakt aan de deputatie van de

dingsprojecten, zoals de omgeving van de

uitvoeringsplan (RUP) nr. 16.1 ‘Moorsele

provincie West-Vlaanderen.

Karrestraat, het Marktplein en de Stations-

Gemeenteraad 11 april 2014

Karrestraat’ wordt door de gemeenteraad

omgeving. In de toekomst worden inbreiding

definitief vastgesteld. Het RUP ‘Moorsele

Goedkeuren woonprogrammatie

en reconversie immers cruciaal. In tweede

Karrestraat’ voorziet een herbestemming

De woonprogrammatie werd voor het eerst

instantie vinden ook nieuwe projecten een

van de vroegere bedrijfssite Swan naar een

uitgewerkt in het kader van het woonplan uit

plaats binnen de gemeente, zoals het gebied

woonproject. Hierbij wordt optimaal rekening

2008 en de woonstudie die daaraan voor-

Kleine Molen en het project Yzerpoort Noord.

gehouden met een verweving van functies in

afging. De programmatie geeft aan hoeveel

de nabije omgeving van de Karrestraat.

woningen op termijn binnen de gemeente

De woonprogrammatie laat zien dat in Wevel-

verwacht worden en doet dienst als een wer-

gem de komende jaren potentieel voldoende

De opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan

kinstrument voor de gemeente als regisseur

bijkomende woningen worden voorzien om

werd toegelicht aan de eigenaars en bewo-

van het beleid inzake wonen en ruimtelijke

de woonbehoefte op te vangen en dat het

ners van het plangebied op twee infoverga-

ordening. De woonprogrammatie wordt

sociaal objectief een haalbare kaart moet zijn.

deringen. Op deze vergaderingen werden ook

steeds opnieuw aan de hand van actuele

Het is aan de gemeente om de invulling van

de onmiddellijke buren van het plangebied

ontwikkelingen bijgewerkt.

deze woningprojecten te bewaken.

uitgenodigd. Tijdens het openbaar onder-

Met het woonplan wil de gemeente in de

zoek dat liep van 28 oktober tot en met 27

eerste plaats werk maken van een voldoende,
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VERKEERSHINDER
Sportevenementen

In mei en juni vinden er in onze gemeente opnieuw sportevenemen-

Gullegem koerse

Capino challenge by etz

ten plaats die wat verkeershinder met zich kunnen meebrengen.

dinsdag 3 juni 2014

Zondag 29 juni 2014

Inwoners die langs het parcours wonen zullen de weken voor het

Programma

Programma

evenement nog een brief van de organisatoren ontvangen met

Start om 14u00 aan het start-

De zwemproef vindt plaats in het

meer specifieke informatie over de verkeersmaatregelen die zullen

podium aan het klooster, ingang

Vijverhof, waarna de deelnemers

getroffen worden.

school in de Koningin Fabiolas-

via Moorsele richting de dwars-

traat. Aankomst is voorzien aan

schuur van Gullegem (Peper-

Actuele informatie over tijdelijke verkeershinder bij evenementen

café ’t Katje in de Schuttershof-

straat) trekken, om er de fiets-

vind je ook op www.wevelgem.be/verkeershinder.

laan rond 18u00.

en loopproef af te werken.

1 Mei koers Gullegem

Dwars door Gullegem

Parcours

Parcours

donderdag 1 mei 2014

zondag 1 juni 2014

Koningin Fabiolastraat –

Onderstaande straten zullen af-

Schuttershoflaan- Bank-

gesloten zijn voor ALLE verkeer:

Programma

Programma

straat, voorbij Café Den

9u15-11u00: Warandestraat, Zuid-

Vertrekpunt: Start in de Bisse-

13u30: Jogging, afstand 5 km

Osse – Peperstraat-Dreef Ter

hoekstraat, Heerweg, Bergelen,

gemstraat aan café "Merlijn" om

14u30: Prestatieloop, afstand 15

Winkel–Beekstraat–Pijplap–

Koningin Fabiolastraat, Bisse-

15u00.

km over 3 ronden

Zevenkaven–Nekkersplas-Kwa-

gemstraat, Peperstraat.

Aankomst: In de Bissegemstraat

dries–Driemastenstraat–Hond-

9u45–15u15: Dreef ter Winkel,

aan café "Merlijn" omstreeks

Parcours

schotestraat–Rijksweg-Koningin

Sint-Amandusdreef, Kwade-

17u00

Start aan Kerkstraat-Dorpsplein-

Fabiolastraat–Hugo Verriest-

straat, ’t Hoveke, Kloosterbos-

Poststraat-Nekkerplas-Kwade-

laan–Bissegemstraat–Dorps-

straat, Torrestraat, Rommelen,

Parcours

straat-Plaatsweg-Kwameers-

plein-Koningin Fabiolastraat-

Gotestraat, Sint-Katherinestraat,

Bissgemstraat - Hugo Verriest-

Petanqueterreinen-Wandelpad

Schuttershoflaan

Oude Lendeleedsestraat, Kleine

laan - Grote Ieperstraat - Ko-

Kwadries-Bankbeekstraat-Bank-

ningin Fabiolastraat - Kerkstraat

straat-Hondschotestraat-ingang

Info

bolletra, Plaatsweg, Poststraat,

- Schuttershoflaan - Bankbeek-

Bergelen-Hoeve-wandelpad

Carlos Demeulemeester

Heulestraat, Vlaskapelstraat,

straat - Poststraat - Plaatsweg

Poezelhoek-Schuttershoflaan-

Secretaris

Beekstraat.

- Kwadestraat - Torrestraat De

Kerkstraat

Tel. 056 41 05 22

Knok - Pijplap - Beekstraat -

Izegemstraat, Daalstraat, Bos-

carlos.demeulemeester@

Info

Binnenhof - Dreef Ter Winkel

Info

- Peperstraat - Dorpsplein - Bis-

Bekijk onze activiteitenkalender

GSM 0473 25 87 70

segemstraat

op pagina 10 of via

info@energyteamzuidwest.be

www.dwarsdoorgullegem.be

www.energyteamzuidwest.be

Afstand: per ronde 8,5 km x 11
ronden = 93 km
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wevelgem.be

Diederik Derijcke, voorzitter ETZ

Verkiezingen 25 mei 2014

Verkiezingen 25 mei 2014
Vraag en antwoord

Ook dit jaar kan je je aangifte personenbelasting laten invullen door de ambtenaren van
de Federale Overheidsdienst Financiën:
In de Noodbib Ter Mote, Deken Jonckheerestraat in Wevelgem op:
dinsdag 3 juni 2014 van 9u00 tot 15u00
donderdag 12 juni 2014 van 9u00 tot 15u00
dinsdag 17 juni 2014 van 9u00 tot 15u00
donderdag 19 juni 2014 van 9u00 tot 15u00
Gelieve in het bezit te zijn van alle loonfiches,
attesten voor belastingvermindering.
Je kan ook terecht in de Front office van
het dienstgebouw Hoveniersstraat 31, 8500
Kortrijk en dit elke werkdag van 9u00-12u00.
In juni is de Front office elke werkdag open
van 9u00-15u00.
Je kan je aangifte ook zelf invullen op www.
taxonweb.be
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Beleidsplan
Veiligheid

De veiligheid binnen een

dere aandacht gevraagd voor

gesteld worden. Enkel een

staande uit 14 gemeenten en

gemeente wordt gewaarborgd

nachtpatrouilles en wijkagen-

doordacht beleid is een breed

17 posten in Zuid-West-Vlaan-

door bovenlokale structuren. De

ten. Camera’s worden ingescha-

gedragen beleid.

deren. De burger moet kunnen

politiezone Grensleie beschikt

keld als hulpmiddel.

over de middelen om de politi-

rekenen op nabije hulpverlening
De brandweer is binnen de

in nood. De Dienst 100 rukt 24

onele veiligheid te waarborgen

De gemeentelijke administra-

gemeente verdeeld over twee

uur op 24 uit vanuit de kazerne

op het grondgebied van Menen,

tieve sancties worden gericht

posten, dit in voorbereiding van

in Moorsele.

Ledegem en Wevelgem. Vanuit

ingezet – conform de prioritei-

de werking binnen de ruime

onze gemeente wordt bijzon-

ten die door de gemeenteraad

brandweerzone Fluvia, be-
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In de volgende infokrant juni: Verenigingsleven, cultuur en bibliotheek

Ontwikkelingssamenwerking
Wevelgem heeft een lange

ook de burgers die daar nog geen

en mee werken aan een duur-

Eerlijke handel

traditie voor aandacht voor het

deel van uit maakten.

zame wereld.

Door het principe van 'eerlijke

de nadruk hierbij vooral op pro-

Via allerlei acties willen we

Het gemeentebestuur wil

de export van producten uit

jectensteun: projecten uit een

mensen gaan beïnvloeden: zowel

daarom ook een duidelijk uitge-

de armere (zuiderse) landen

ontwikkelingsland (gerealiseerd

op vlak van kennis, houding als

sproken voorbeeld zijn ten aan-

naar de rijke Westerse landen

door of in samenwerking met

gedrag, om op die manier de

zien van de burgers: Wevelgem

bevorderd. Fair trade betekent

inwoners uit onze gemeente)

armoede en ongelijkheid in de

heeft al langere tijd de bewuste

dat de boeren in het Zuiden een

kregen financiële steun.

wereld te gaan verminderen.

keuze gemaakt om duurzame

eerlijke prijs krijgen voor hun

producten te gebruiken. Denken

exportproducten. Een prijs die in

Zuiden. De afgelopen jaren lag

handel ‘ of ‘fair trade’ wordt

Het Vlaamse beleidskader sti-

we maar aan de FSC-gelabelde

verhouding staat tot de werke-

muleert steden en gemeenten

Informeren en sensibiliseren

speeltoestellen in de vele

lijke productiekosten en niet een

om vanaf 2014 intenser te gaan

Heel wat mensen in onze omge-

speelpleintjes, het aanbieden

prijs die wordt bepaald door de

focussen op draagvlakverster-

ving, organisaties en instanties

van regionale producten op

verhoudingen op de internati-

king en het informeren en sen-

zijn betrokken bij allerlei solidari-

toeristische activiteiten, gebruik

onale markt. Door die eerlijke

sibiliseren van onze bevolking.

teitsacties. Maar ons bestuur wil,

van Fair Trade producten tijdens

verloning krijgen die zuiderse

samen mét die vrijwilligers, ook

vergaderingen, recepties,…. Die

producenten een menswaardiger

al die andere burgers bereiken.

weg willen we de komende jaren

inkomen én de kans op een beter

Draagvlakversterking

Zowel binnen onze gemeen-

nóg bewuster gaan kiezen.

leven.

Draagvlakversterking is een term

telijke diensten als naar de

die de laatste jaren meer en meer

burgers toe, willen we mensen

De beschikbare kredieten voor

plaatselijke wereldwinkel, een

gebruikt wordt in de sector van

meer bewust gaan maken dat

werkingstoelagen werden

intiatief van heel wat vrijwilligers,

ontwikkelingssamenwerking.

ons gedrag in het Noorden van

gevoelig opgetrokken: organi-

verder blijven ondersteunen.

Vroeger werd vooral gesproken

cruciaal belang kan zijn voor de

saties en verenigingen die rond

Wevelgem zal zich de komende

over Noordwerking en Zuidwer-

mensen in het Zuiden. Want wat

Noord-Zuid actief zijn, kunnen

jaren ook inzetten om de criteria

king van een organisatie.

zich in de wijde wereld afspeelt,

(zowel financieel als logistiek)

van ‘fair trade gemeente’ te

Met de nieuwe term wil men

heeft ook zijn gevolgen voor

ondersteuning krijgen voor eve-

behalen. Fair Trade gemeente

via sensibiliseringsacties en

onze maatschappij. Maar ook de

nementen rond ontwikkelings-

is een titel die aangeeft dat een

bewustwordingscampagnes rond

keuzes die onze maatschappij

samenwerking.

gemeente en haar inwoners

internationale samenwerking

neemt kunnen drastische gevol-

Ook een intensere samenwerking

eerlijke handel een warm hart

een zo ruim mogelijk publiek be-

gen hebben voor de mensen uit

met scholen, jeugdverenigingen

toedragen én er ook effectief

reiken: niet alleen de mensen die

het zuiden.

en andere organisaties juichen

werk van maken.

zich nu al engageren via één of

Daarom wil onze gemeente ook

we toe.

ander project of goed doel, maar

haar verantwoordelijkheid nemen

Ons bestuur wil daarom de

Oproep medewerkers
werkgroep ‘Fair Trade’

verbonden zijn aan deze titel van FairTradeGemeente. Dus ook jij

Om als gemeente ‘FairTradeGemeente’ te worden, moeten zes

willen gaan behalen! Zin om mee te werken? Of wil je eerst

criteria behaald worden. Zowel inwoners, lokale politici, lokale

nog wat meer info? Neem contact op met Nele Heytens op tel.

bedrijven, restaurants, café-uitbaters, scholen, instellingen, ver-

056/433 416 of nele.heytens@wevelgem.be

enigingen, jong en oud, kunnen helpen om de criteria te vervul-

Wil je meer weten over wat een FairTradeGemeente is? Surf dan

len die

naar www.fairtradegemeenten.be

kan meedoen!
Wij zijn nog op zoek naar mensen die samen met ons dit label
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#Wevkort
Gierzwaluwen krijgen
vervangwoningen
Wist je dat een gierzwaluwgezin per dag tot
20.000 insecten eet? Het zijn zeer nuttige
dieren.
Elk jaar komt rond eind april een trouwe
kolonie gierzwaluwen op bezoek in de
goederenloods in het stationsgebouw.
Momenteel wordt het stationsgebouw
gerestaureerd en de werken zullen pas in de
loop van het najaar volledig uitgevoerd zijn.
Daarom werden in de nabije omgeving, namelijk de gemeenteschool, nestkasten voor
gierzwaluwen bevestigd.
Op deze manier hopen we de gierzwaluwkolonie in Wevelgem te houden.

Eigen kweek, lekker
en gezond?
Voedingsadvies voor
eitjes uit eigen tuin

6-11 jaar › 12 jaar

0 eieren

0 eieren

0 eieren

eigen eitjes,
buiten de
voorzorgszone

max.
1 ei /
14
dagen

max.
1 ei
/ week

max.
2 eieren
/ week

eitjes uit de
winkel

max.
1 ei /
week

max.
2 eieren
/ week

max.
3 eieren
/ week

studie hoger liggen dan in commerciële
eieren. De resultaten van de eitjes toonden grote verschillen. In een deel van de
eitjes werden minder dioxines en PCB’s dan

eigen eitjes,
de voorzorgszone

voorheen gemeten. Veel hangt dus af van de
lokale situatie. Stoken, het gebruik van

In 2003 kregen delen van de stad Menen het

pesticiden en de nabijheid van industrie

advies om geen eieren van eigen kippen te

kunnen de resultaten beïnvloeden. Je kan het

eten. Metingen toonden te hoge gehalten

rapport van deze studie terugvinden op

dioxines en PCB’s. Zeven jaar later werd bij

www.lne.be/eierstudie.

jongeren in de regio Menen lagere gehalten
aan dioxines en PCB’s vastgesteld in hun

In Wevelgem is geen voorzorgzone van

bloed dan leeftijdsgenoten in de rest van

toepassing. Bekijk de tabel hiernaast.

Vlaanderen. Dit hield verband met een lagere
consumptie van lokaal geteelde voeding in de

Info

regio Menen.

• Gratis folder "Eigen kweek, lekker en gezond?", te verkrijgen bij de milieudienst

Daarom werd een studie uitgevoerd waaruit

• milieubeleid@wevelgem.be

blijkt dat de gehalten van deze stoffen in de

• Tel. 056 43 34 57
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‹ 6 jaar

eieren van particulieren ook in de huidige

•

Programma boottochten
Grensleie
Zaterdag 19 juli:

pen tijdens de maaltijd).

sionele transporteur veilig terug

Dinsdag 9 september en

MENEN - KUURNE – MENEN

Bij aankomst in Rijsel brengt een

in Wervik gebracht. De boot ver-

Donderdag 11 september:

Nocturne in Spaanse Stijl

bus je naar het centrum. Je kan

trekt om 16u30 richting Wervik.

Wevelgem - … - Wevelgem
Varen en genieten voor 55+

gratis onder leiding van een Ne-

richting Gent

Smakelijke Spaans getinte

derlandstalige gids een geleide

Start om 9u30

avondtocht. Na het aperitief

wandeling maken (vooraf in-

Volwassenen : € 31

(sangria) en enkele Spaanse

schrijven is verplicht). Wie liever

Kinderen 3-12 jaar : €21

De rondvaart gaat van start met

hapjes, kan je aanschuiven voor

de stad op eigen tempo ontdekt,

Baby : € 5

een glaasje cava en enkele hapjes

een zomerse paella. Susi Fidalgo

kan op eigen houtje het centrum

Lopez zorgt voor de zuiderse

van Rijsel ontdekken.

Zaterdag 9 augustus:

Tijdens de lunch kan je genie-

ambiance onderweg.

Om 18u30 komen we met de bus

Menen – Kuurne – Menen

ten van een varkentje aan ’t

terug naar Wervik-Menen en

Nocturne met varkentje aan ’t

spit met warm groentenbuffet,

Wevelgem.

spit

aardappeltjes en brood (water en

Start om 19u00

uit de regio.

Volwassenen: € 40

wijn zijn inbegrepen tijdens de

Kinderen 3-12 jaar: € 30

Start om 9u00

Smakelijke nocturne met heerlijk

maaltijd). De accordeonist zorgt

Baby: € 5

Volwassenen: € 50

varkentje aan ’t spit met warm

voor de ambiance tijdens het

Kinderen 3-12 jaar: €40

groentenbuffet, aardappeltjes

aperitiefmoment en bij de koffie.

Baby: € 5

en brood (water en rode wijn zijn

Rond 16u00 zijn we terug in

inbegrepen tijdens de maaltijd)

Wevelgem

Woensdag 30 juli:
Wevelgem-MenenWervik- Rijsel

Donderdag 7 augustus:

Onderweg genieten we van een

Ontdek het hart van Rijsel

Wervik-Rijsel-Wervik

muzikale noot.

Start om 11u00

Actief met de fiets naar Rijsel,
Vaar mee op een ontspannende

terug met de boot naar Wervik

tocht op de Leie en de Deûle

Volwassenen : € 40
Start om 19u00
Volwassenen : € 40

richting Rijsel.

Langs de Leie en de Deûle fietsen

Kinderen : 3-12 jaar : € 30

’s Middags mag je aanschuiven

we vanuit Wervik naar Rijsel. Er

Baby : € 5

voor een smakelijk breugelbuffet

is een drankstop voorzien. De

(water en rode wijn zijn inbegre-

fietsen worden door een profes-

INFO
Toerisme Wevelgem
Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem
tel. 056 43 35 25
e-mail toerisme@wevelgem.be
Inschrijven kan vanaf 5 mei.
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West-Vlaamse Driedaagse Aangepast
Sporten
Provinciaal Sport- en Natuurcentrum
De Gavers en gemeentelijk sportcentrum De Dageraad in Harelbeke
€ 6,50
Drie dagen sport voor personen met
een beperking. Je kan 30 sporten
uitproberen!

Di 20/05-22/05

Dwars door Gullegem
Start, aankomst en prijsuitreiking:
Kerkstraat in Gullegem
Jogging 5km: 13u30
Prestatieloop 15km: 14u30
5km: € 4 (vooraf) / € 6
15km: € 7 (vooraf) / € 10
Inschrijven tot 23 mei
Ga voor de 5 km joggen of leef je
uit op de 15 km!

West-Vlaanderen blijft bewegen,
Provinciale seniorensportdag
Sport- en Recreatiecentrum Ter Bocht,
Meulebeke
13u00-17u30 en 18u00-21u30 maaltijd
met muzikale animatie en dans
€ 17 (incl. maaltijd en vervoer)
Na een tasje koffie kan je fietsen,
wandelen, petanque spelen, ... De
namiddag eindigd met een lekkere
maaltijd, muziek en dans.

Do 15/05

Zo 1/06

Sportfeest voor personen
met een beperking
Sporthal Gullegem, Peperstraat
14u00-17u00, 13u30 onthaal
€2
Kom je uitleven met tafeltennis,
rolstoelbasket,… O.l.v. gediplomeerde
lesgevers.

Za 10/05

Sport

Activiteitenkalender
Mei-Augustus 2014

Leesclub bespreekt ‘Het Dwaallicht’
Bib Ter Mote
19u30
gratis
Elk jaar herontdekt de Wevelgemse
leesclub een klassieker uit de literatuur.
Het Dwaallicht (1946) was het literaire
testament van grootmeester Willem
Elsschot. Het is een parel die ook meer
dan een halve eeuw na verschijnen
niets van zijn glans heeft verloren.
Iedereen die het boek heeft gelezen,
kan de bespreking bijwonen.
De bibliotheek zorgt voor een hapje en
een drankje.

Zingen van Renaissance tot popmuziek, Katrien Vandekerckhove
CC Guldenberg
19u30-22u00
€ 70
Tel. 056 43 34 95
Zing mee! We diepen telkens een
andere muziekstijl uit.
Iedereen welkom!

Za 17/05

Burleske fabel van Dario Fo,
Pelouzemuzetje
Theatercentrum Gullegem
20u15
€ 12 (basis) / € 10 (reductie)
Tel. 056 43 34 95
Wennie De Ruyck speelde er in de jaren
’90 West-Vlaanderen mee plat.

Kijk

Woe 4/06

Ma 5, 12,19 en
26/05, 2 en 16/6

Doe

‘50+ in Beweging Wevelgem’:
Curvebowls en Kubb
Sporthal de Vlaschaard, Menenstraat
14u00
€2
Speel curvebowl en kubb!

‘50+ in Beweging Wevelgem’:
Petanque
Petanqueterreinen te Kwadries, Gullegem
14u00, aanmelden om 13u15
€2
Wie houdt van een spannend
petanquetornooi kan zich inschrijven
tot 9 mei.

Snowtuben voor personen
met een beperking
Ice Mountain in Komen
10u00-11u00 en 11u00-12u00 en van
14u00-15u00 en 15u00-16u00
€5
Snowtuben of bandenglijden wordt
uitgeoefend op een helling van echte
sneeuw. Al liggend of zittend op de
band wordt er naar beneden gegleden.

Do 5/06

Do 12/06

Za 14/06

Op bezoek in bib Ter Mote
14u30-15u30
Dienstencentrum Elckerlyc,
Elckerlycplein 1
gratis
Tel. 056 43 55 10
In de bib kan je meer dan enkel boeken
lenen. Je kan er ook de krant lezen,
reisgidsen en films lenen, gewoon een
praatje slaan of surfen op het internet.
Kom dat ontdekken!
Kunstzomer Gullegem
het gemeentehuis
OC De Cerf
Goet Te Wynckele
kunsthuis Apart
Toerisme Leiestreek trekt de zomer
rond met een tentoonstelling Kunstzomer. Gullegem is in het weekend van
15 en 22 juni gastgemeente voor de
expo. Verspreid over vier locaties kan je
het werk van een twintigtal
kunstenaars bewonderen.

Zo 15-16/06 en
22-23/06

Expo: Week van de amateurkunsten
OC de Cerf
9u00-12u00 (ma-vr, woe, zo)
15u00-18u00 (za, woe, zo)
Gratis
Ontdek de Wevelgemse beeldende
kunstenaars.

Di 13/05

Vr 25/04 - 4/05

Ontdek
Marina
CC Guldenberg
14u30 en 20u15
€5
Tel. 056 43 34 95
Stijn Coninx is erin geslaagd om een
universele, maar ook erg eigentijdse
film te maken. Matteo Simoni straalt
wereldklasse uit in de rol van de jonge
Rocco.

Woe 4/06

‘Een dagje uit in Wevelgem’
CC Guldenberg
10 uur
€ 25 (volledig dagprogramma)
De voordracht is gratis
Met een gids gaan we wandelen en
proeven: ‘Wandelen doorheen de historiek van eten en drinken’.Na de aperitief
met hapjes en een reuze-barbecue,
start de voordracht ‘Wevelgemse
vakmannen uit de vorige eeuw, van
Aannemer tot Zuivelhandelaar’.

Ouderen

Woe 28/05

De schattenjacht van Vlieg
Bib Ter Mote
Openingsuren
6-12 jaar
Gratis
Ook dit jaar verbergt Zomervlieg haar
schatkist in de bibliotheek. Na een
korte en leuke zoektocht in de bib
kunnen kinderen die vinden en…
openen! Voor iedereen is er een kleine
verrassing, maar de geheime code kan
ook een fantastische prijs opleveren.
Het thema is dit jaar architectuur.

Checkta
12-15 jaar
Dit jaar stappen we af van de traditionele Checkta-formule in juli maar
organiseren we tal van leuke
activiteiten voor jongeren van 12 tot 15
jaar doorheen het jaar. Tijdens de
zomervakantie voorzien we enkele
extra activiteiten. Hou de folder in het
oog voor data en activiteiten.

BAT
15-30 jaar
De hele zomer lang kunnen jongeren tussen 15 en 30 jaar verschillende
workshops volgen.

De Ketnet-cup
Kerkplein in Gullegem
11u00-18u00
Gratis
Ter vervanging van Roefel komt de
Ketnet-cup dit jaar naar Gullegem.
Dat zijn tal van leuke attracties en
animaties in een typisch Ketnet-jasje.
Afsluiten doen we met een optreden
van de Ketnet-band.

Juli en augustus

Juli en augustus

Juli en augustus

Zo 6/07
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BicycLEDs, nachtelijke fietstocht
Office du Tourisme Roubaix
20u00
€ 5 (incl. fiets en helm)
www.roubaixtourisme.com
Tijdens de ‘Nuit des arts’ openen
musea, bibliotheken en galerijen in
Roubaix de deuren voor een nachtelijk
kunstavontuur.
Onder begeleiding van een gids kan je
die op de fiets ontdekken.
Passendale, fietsen langs het front
Zwembad Wevelgem
9u00
€ 15 (incl. transport en lunch)
Tel. 056 43 34 95
Na de busrit richting Zonnebeke nemen
we de fiets om de streek te verkennen.
We bezoeken de Oude Kaasmakerij
van Passendale en rijden langs het
slagveld, richting de begraafplaats Tyne
Cot en het indrukwekkende ‘Memorial
museum Passchendaele’.
Op fietsverkenning door Roubaix
Zwembad Wevelgem
9u00
€ 12 (incl. fiets en helm)
www.roubaixtourisme.com
We vertrekken met de bus naar Roubaix
voor een fietstocht van twee uur langs
de belangrijkste bezienswaardigheden
en de wielerpistes.

Za 17/05

Za 24/05

Zo 25/05, 29/06,
27/07, 31/08 en
28/09

Arrivee

Palm Parkies
Gemeentelijke Hovingen
19u30
gratis
www.parkies.net
De ideale gelegenheid om met vrienden, familie en buren een heerlijke
zomeravond te beleven! Ook dit jaar
wordt het ook weer genieten van een
sterk programma.

Klein Tokyo
Centrum Moorsele
www.ccwevelgem.be
Twee dagen feest in het centrum van
Moorsele. Humor, muziek, straatanimatie en een heus kinderdorp op zondag.
Op zaterdag twee grote namen met
Vive la Fête en Customs. Op zondag
gooien we het over een andere boeg
met niemand minder dan Bart Kaël en
Michaël Lanzo!

Za 12-13/07

Passage Tour de France
Centrum Wevelgem
13u00
gratis
De Tour passeert opnieuw door
Wevelgem. De gemeente Wevelgem
voorziet een feestelijke doortocht met
standjes, animatie en heel veel sfeer.

Woe 9/07

Do 10, 17, 24,
31/07 en 7, 14,
21/08

Ommeganck Platse
Centrum Gullegem
gratis
Enkele handelszaken animeren samen
met de gemeentelijke vrijetijdsdiensten het centrum van Gullegem.
Er zijn kraampjes, kinderanimatie. Je
kan er ook de passage van Dwars door
Gullegem mee beleven.

Zo 1/06

Feest
Au Milieu, avontuurlijk picknicken
Geheime locatie tussen
Frankrijk en België
11u00
€2
Tel. 056 43 34 95
Ergens op de grens tussen Frankrijk en
België staat er iets te gebeuren. We
fietsen er in groep naartoe. Zomerse
sfeer, barbecue, muziek en animatie
voor groot en klein

Gezinsfietstocht en kinderdorp
Den Ast, Koningin Fabiolastraat,
Gullegem
14u30
Gratis (inschrijven ter plaatse)
Een dag voor de hele familie op en
rond Klein Tokyo Festival.
We starten met een gezinsfietstocht
langs de mooiste plekjes in Wevelgem
en houden rekening met ieders tempo.
Aankomst in het centrum van Moorsele
waar we even kunnen uitblazen op een
terrasje met een glaasje. En dan op naar
het festival! Er is het hoofdpodium met
doorlopend muziek, gezellige
omkadering en volledig kinderdorp. In
dat Supervliegdorp vind je straattheater, circus, springkastelen,
workshops en nog veel meer. Alles is
bovendien helemaal gratis.

Zo 22/06

Zo 13/07

#Wevkort
Infosessie
Haal een kip in huis,
Mirom: Slimme tips
geniet van de korting
voor de kippenhouder en bespaar jaarlijks
50kg afval!
Woensdag 14 mei om 19u00 in OC de Stekke

Samenaankoop
spouwmuurisolatie:
deadline

Tijdens deze sessie kom je meer te weten

samenaankoop Alle informatie hiervoor is ook

Eind maart was er de infoavond rond de

over kippen: hoeveel ruimte hebben kippen

Met onderstaande kortingsbon krijg je € 1

op de website terug te vinden: http://www.

nodig, welk hok voorzie je best, hoe verzorg

korting bij één van de deelnemende han-

wevelgem.be/nieuws/nieuwe-samenaan-

je kippen, etc. Er zal ook kort uitleg gege-

delaars van 15 mei tot en met 30 juni 2014

koop-spouwmuurisolatie.

ven worden over de eierstudie in Menen en

bij de aankoop van een kip. Met de bon kan

Wie kandidaat is om deel te nemen, dient zijn

Wevelgem.

je maximum 3 kippen kopen. Contacteer de

kandidaatstellingsformulier uiterlijk tegen

handelaar op voorhand om je bestelling door

vrijdag 16 mei in te dienen.

te geven. In Wevelgem kan je kippen kopen

Info

bij Aveve Gheysens, Warandestraat 196 Moor-

• Maarten Tavernier (dienst milieu)

sele, tel. 056 41 11 57. Een gezin kan slechts
één keer gebruikmaken van de bon.

Vanackerestraat 12

Info

• Tel. 056 43 34 57

• tel. 051 26 03 14

• maarten.tavernier@wevelgem.be

• communicatie@mirom.be
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administratief centrum

Vakantie op het speelplein

Speelplein Katjeduk en Speelplein Haasje-Over

Wat?

den om in te schrijven:

toezicht tijdens het wachten op

peuter-1ste kleuter willen in-

Speelplein Katjeduk en Haasje-

• Voormiddagwerking: €10/week

de bus en na het afzetten aan de

schrijven. Om een kwalitatieve

Over bieden een begeleide,

• Namiddagwerking: €15/week

halte.

werking te garanderen wordt bij

actieve speelpleinwerking aan
voor kinderen tussen 2,5 en 12
jaar. Enthousiaste vrijwilligers
zorgen elke dag voor knotsgekke
activiteiten voor groot en klein.

het peuter/1e kleuter gewerkt

(incl. koek en drank)
• Volledige dag zonder middagopvang: €25/week
• Volledige dag met middagopvang: €30/week

De bushaltes:

met een limiet van 60 kinderen

Moorsele

per dagdeel. Daarnaast kun-

(standbeeld, Sint-Janstraat)

nen maximum drie kinderen

vertrek

terugkeer

ingeschreven worden per ouder.

Iedere deelnemer krijgt een fis-

8u00

13u20

Wees er dus snel bij !

Waar?

caal attest via de gemeentelijke

13u20

17u50

Vanaf 2e kleuter tot en met 6e

Alle kinderen worden verwacht in

jeugddienst.

Gullegem

leerjaar gelden deze limieten

(dorpsplein, aan de kerk)

niet. Hier kan onbeperkt inge-

Bus

vertrek

terugkeer

schreven worden.

Gedurende de volledige zomer-

8u10

13u30

Wanneer?

vakantie voorzien we busvervoer

13u30

18u00

Elke weekdag van maandag 30

vanuit Gullegem en Moorsele

juni tot vrijdag 29 augustus 2014

naar Wevelgem.

de Porseleinhallen, Cultuurpad 1
in Wevelgem.

van 7u30 tot 17u30.

Info speelplein Katjeduk
Rijen

30 juni tot 1 augustus 2014

Na de werking om 12u00 en om

www.katjeduk.be

Er is geen werking op maandag 21

Wie met de bus naar Wevelgem

17u30 worden de kinderen naar

www.facebook.com/katjeduk

juli en vrijdag 15 augustus 2014.

komt, gaat ’s avonds terug mee

de juiste rij gebracht. Op het

info@katjeduk.be
GSM 0474 65 81 13

met de bus, tenzij er een briefje

inschrijvingsformulier kan aan-

‘s Morgens is er opvang vanaf

van de ouders is. Kleuters die niet

gestipt worden voor welke rij er

7u30, werking van 8u30 tot

afgehaald worden aan de bus-

gekozen wordt.

12u00.

halte en niet vergezeld zijn van

Van 12u00 tot 13u30 is er middag-

een oudere broer of zus, worden

Hoe inschrijven?

4 augustus tot 29 augustus 2014

pauze (onder begeleiding).

teruggevoerd naar de Porselein-

Inschrijven kan op onze inschrijf-

www.haasjeover.be

‘s Middags opvang vanaf 13u30,

hallen.

dag. De inschrijfdag gaat door

www.facebook.com/haasjeover

in de Porseleinhallen op 17 mei

Jeugddienst

2014, van 10u00 tot 12u00.

Cultuurpad 1, 8560 Wevelgem

werking van 14u00 tot 17u30.
De ouders moeten hun kind aan

Info speelplein Haasje-Over

Kostprijs

de juiste halte afhalen. Op de bus

Inschrijven kan enkel per week.

is altijd een begeleider aanwe-

LET OP: de inschrijfdag is héél

Er zijn verschillende mogelijkhe-

zig. Kinderen staan niet onder

belangrijk voor ouders die een

haasjeover@wevelgem.be
Tel. 056 43 39 09
15

1 mei: Wegwijzer
Standen
1. Fietskoerierdienst
2. Promostand Steps Shopping Day
3. Tuin- en hobbysalon
4. Bloemenmarkt
5. West-Vlaams kampioenschap kubb
6. Demomarkt duurzame mobiliteit
7. 's Middags lunch ter gelegenheid van de
bloemenmarkt

Parkings
a. Parking Nieuwe Markt
Ingang: Nieuwe Markt

b. Parking Gemeentehuis
Ingang: Vanackerestraat

c. Parking Cortina
Ingang: Lauwestraat
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1 mei: standen en parking
Standen
1. Fietskoerierdienst

3. Tuin- en hobbysalon
Waar: Porseleinhallen, Cultuurpad 1
Wanneer: 9u00 - 18u00

Waar: Bloemenmarkt, tuin- en hobbysalon en de parkingen

Info: Bezoekers van het salon krijgen informatie over tuinaan-

Nieuwe Markt en Cortina.

leg, poorten en rolluiken en bloemschikken.

Wanneer: 9u00 - 13u00
Info: De fietskoeriers brengen je bloemen en planten naar de
parking van de Cortina of de Nieuwe markt, zodat je niet hoeft

4. Bloemenmarkt

te sjouwen. Op de parking houdt een verantwoordelijke je

Waar: Sint-Pauluscollege, Deken Jonckheerestraat

plantjes bij. Maak er gebruik van!

Wanneer: 9u00 - 18u00
Info: Maak je dag nog vrolijker op de bloemenmarkt.

5. West-Vlaams kampioenschap kubb
Waar: Sint-Pauluscollege, Deken Jonckheerestraat
Wanneer: 9u00 - 18u00
Info: 80 teams van over de hele provincie gaan in duel met

2. Promostand Steps Shopping Day
Waar: Guldenbergplein

Wanneer: 9u00 - 18u00
Info: De lokale handelszaken openen gezamenlijk hun deuren.
Je kan genieten van mooie kortingen en animatie.

18

elkaar en strijden om de titel van West-Vlaams kampioen. Toeschouwers zijn welkom voor een babbel in de bar met terras, de
feesttent, kinderanimatie, kubb-initiaties, ...

Welk fietsrek en fietsbeugel wil jij?
Wevelgem is van plan nieuwe fietsrekken en fietsbeugels
aan te kopen. Help mee kiezen en kom deze uittesten aan
het cultuurentrum. Stemmen kan ter plaatse maar ook via
www.wevelgem.be/fietsrekken of via facebook
www.facebook.be/Wevelgem8560.

6. Demomarkt duurzame mobiliteit

Waar: Parking Guldenbergplein, Acaciastraat, Schoolstraat
Wanneer: 9u00 - 18u00

• Gemeente Wevelgem
Info: Bereken de ecoscore van je wagen, bekijk de wijzigingen die de NMBS vanaf december 2014 voorziet en
maak kennis met het beleidsplan mobiliteit en de manier
waarop Wevelgem eigen dienstverplaatsingen organiseert.

• Fietslabelen

Info: Laat gratis je fiets labelen. Als je met je gelabelde fiets
afkomt of je je fiets laat labelen, krijg je een gratis drankbonnetje.

• DATS aardgasstation
Info: Maak een testritje met een aardgaswagen en ontdek hoe eenvoudig CNG tanken is.

• Autodelen Autopia

Info: Maak kennis met ‘autodelen’, waarbij meerder mensen gebruik maken van één of meer gemeenschappelijke
wagens. Autopia zorgt voor de praktische afhandeling
(contracten, verzekering,…). Ook de gemeente is van plan
om enkele wagens te delen.

• Test een elektrische of aardgaswagen
Info: Er zullen verschillende types wagens aanwezig zijn.

• Testrit met fietsen

Info: een elektrische fiets, scooter of probeer allerhande
bakfietsen, tandems,…

7. 's Middags lunch ter gelegenheid
van de bloemenmarkt
Waar: zaal Leyedaele

Wanneer: vanaf 11u30
Prijs: € 20 (volwassenen) en € 9 (kindermenu)
Info: org. Neos Wevegem, Omer Josson tel. 056 41 68 78
Iedereen welkom!

Parkings
a. Parking Nieuwe Markt
Ingang: Nieuwe Markt

b. Parking Gemeentehuis
Ingang: Vanackerestraat

c. Parking Cortina
Ingang: Lauwestraat
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Oproepen

Maak je eigen
tv-spot met
“West-Vlinderen”
Met de gratis mobiele applicatie ‘West-Vlinderen’ of via de website www.west-vlinderen.
be kan je fiets- en wandelroutes op maat
maken. Op basis van jouw voorkeur (fietsen
of wandelen, vertrekpunt,…) suggereert de

Jouw kind
op de cover van
de infokrant?

applicatie een route met leuke adressen en
weetjes voor onderweg.

Bezoek jij binnenkort een Wevelgems speelplein? Ravot je kind dolgraag op het pleintje

Nieuw aan deze gratis applicatie is dat je on-

in jouw buurt?

derweg foto’s kunt nemen die de app omzet

De tour trekt door
Wevelgem op 9 juli
Doe mee!

in een echte tv-spot. Alle spotjes komen op

Maak dan een zomerse, speelse, leuke foto en

de website en wekelijks kiezen we de mooiste

stuur die naar jeugddienst@wevelgem.be.

spot uit, en dit 20 weken lang! Op donderdag

Wie weet wordt jouw foto wel dé coverfoto

Op 9 juli passeert De Tour eindelijk nog eens

en vrijdag wordt de winnaar uitgezonden op

voor de gemeentelijke infokrant (zomeredi-

door Wevelgem en dat kan niet onopgemerkt

Focus-WTV, met vermelding van de inzender

tie).

voorbij gaan!

De zomer betekent een stralende zon, frisse

Op de parkeerplaats van het zwembad bou-

grassprieten en buiten spelen! Om dit buiten

wen we een mini Frans dorp met animatie,

Ga op pad, neem onderweg leuke foto’s en

spelen nóg leuker te maken, hebben we in

groot scherm en de doortocht rond 15u00.

zet zo Wevelgem gratis in de kijker op Focus-

Wevelgem 35 speelpleinen! Je kan er naar

Voor het Frans dorp vragen we de hulp van

WTV! Surf snel naar www.west-vlinderen.be

hartenlust glijden, klimmen, schommelen en

alle verenigingen in groot Wevelgem. Heb je

en ga meteen aan de slag.

klauteren.

een leuk idee voor een Frans eetstandje, een

‘West-Vlinderen’ is gratis beschikbaar voor

Op zoek naar het dichtste speelplein?

iPhone en Android. Wie geen smartphone

Vraag dan gerust een speelpleinkaart in de

bezit, kan zijn eigen spotje ook maken via

gemeentelijke jeugddienst, tel. 056 43 35 53

Contacteer servaas.boucquey@wevelgem.be

www.west-vlinderen.be.

of jeugddienst@wevelgem.be

of tel. 056 43 34 98.

en de locatie. Je eigen tv-spot kan je ook
delen op Facebook, Twitter, …

Franse bar, rommelmarkt of pétanquecompetitie?

Alle voorstellen worden bekeken!
20

De bib is overal en
altijd van jou!
In april nam de projectorganisatie Bibnet een be-

Android-toestellen. Je kan de app downloaden via

Hoe registreer ik mij voor

langrijke stap in de richting van de digitale biblio-

Google Play. De app bevat een comfortabele lees-

‘Mijn bibliotheek’? Via:

theek Vlaanderen. Ook Bibliotheek Wevelgem koos

omgeving, een etalage met sorteerfunctie en een

wevelgem.bibliotheek.be ›

resoluut voor de nieuwe ontwikkelingen.

persoonlijke boekenplank.

klik bovenaan rechts op

Met het project ‘Mijn bibliotheek’ kun je niet al-

De bibliotheek biedt de e-boeken tegen een

Mijn bibiotheek › klik op

leen je uitleningen en reserveringen beheren en

democratische prijs aan (drie e-boeken lenen voor

Registeren links op je scherm

toegang krijgen tot digitale informatiebronnen.

vijf euro). Om e-boeken te downloaden, kan je

en volg de stappen op het

Voortaan kun je als lid van de bibliotheek ook e-

een leentegoed aankopen in de bibliotheek. Je

scherm.

boeken lenen.

kan de e-boeken voor vier weken lenen en je kan
ze downloaden zodat je ze ook kan lezen zonder
internetconnectie. Binnen de muren van de bib zijn

Veel makkelijker met ‘Mijn bibliotheek’

alle e-boeken uit de catalogus permanent vrij toe-

Online materialen verlengen en reserveren wordt

gankelijk. Binnenkort zullen ook Apple-gebruikers

veel makkelijker dankzij ‘Mijn bibliotheek’. Je vindt

e-boeken kunnen lenen.

deze knop bovenaan op het catalogusscherm van
Leen nu ook e-boeken

de bibliotheek (wevelgem.bibliotheek.be). Aan de

Met dit nieuwe aanbod bewijzen de bibliotheken

linkerkant van het inlogscherm kun je je registreren

hun daadkracht. Enkele jaren geleden werd het

voor deze dienst. Enkel de eerste keer moet je even

einde van de bibliotheek nog aangekondigd omdat

inloggen en kan je een eigen gebruikersnaam en

lezers massaal zouden overschakelen op e-boeken.

wachtwoord kiezen. Hierna kun je je aanmelden en

De verkoop van e-boeken raakt evenwel maar heel

verlopen het reserveren en verlengen heel mak-

moeilijk van de grond en nu nemen de bibliotheken

kelijk.

zelf het voortouw om deze andere manier van lezen
te promoten bij lezers.

Maar ‘Mijn bibliotheek’ heeft nog meer voordelen:

De discussie digitaal versus gedrukt boek is onder-

• Ben je lid van meerdere Vlaamse bibliotheken,

tussen uit de mode. Beide vormen van lezen hebben

dan kan je al die lidmaatschappen koppelen aan

hun charme en de bibliotheek wil de lezer niet voor

dezelfde login en zo je werken uit diverse biblio-

de keuze stellen.

theken beheren.
• Je kan ook bibkaarten van je partner, je kinde-

Lees alle kranten, thuis of in de bib

ren of kleinkinderen koppelen aan je account en

Dankzij ‘Mijn bibliotheek’ krijg je voortaan ook

Lees alle kranten gratis!

zo snel en makkelijk ook hun geleende werken

makkelijker toegang tot de krantendatabank Go-

Als je bent geregistreerd

beheren.

press (vroeger Mediargus). Gopress laat je toe alle

in 'Mijn Bibliotheek' kun je

Vlaamse kranten digitaal te consulteren (vanaf twee

dankzij Gopress ook thuis

Leen nu ook e-boeken in de bib!

dagen na verschijning). Aan de internetcomputers

krantenartikels raadplegen.

‘Mijn bibliotheek’ geeft je vanaf 6 mei ook de kans

in de bibliotheek heb je onbeperkt toegang tot

In de bib heb je toegang via

om e-boeken te lenen in de bibliotheek.

het krantenarchief. Dankzij het netwerk van de bib

de internetcomputers, je

Als lid van de bib kun je een uitleenabonnement

kun je de artikels ook op je eigen laptop, tablet of

eigen laptop, tablet of smart-

kopen, waarmee je uit een kleine maar actuele

smartphone opsnorren.

phone.

catalogus een aantal e-boeken kan lezen. Je kan de

Ook thuis kun je Gopress raadplegen nadat je je

boeken lezen op eigen tablet of smartphone.

hebt aangemeld met je ‘Mijn bibliotheek’-account.

Voor het lezen van e-boeken heb je een app nodig.
Deze app is gratis en werkt voorlopig enkel op
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Za 7 juni

veelste is een hedendaags sprookje met een

Als klap op de vuurpijl vinden teams hun

Theatermonoloog Tourette

happy end voor jong en oud.

gading in het BK ploegenduatlon (5-20-2,5).

Theater Maretak Wevelgem ism Tourettevereniging.

ETZ, het organiserende team, is alvast de te
De voorstelling is geschikt voor groot en

kloppen ploeg, dit zowel bij de dames als bij

klein. De toegang bedraagt € 5,00. Kaarten

de heren.

Een man van middelbare leeftijd vertelt zijn

zijn te verkrijgen bij alle spelers, telefonisch

levensverhaal. Een verhaal niet zonder horten

(0474 25 16 62) of via broodjekrab2012@

Contact

of stoten, want hij heeft een aandoening die

gmail.com.

Gsm: 0473/25.87.70, email: diederik@energy-

hem parten speelt vanaf zijn kindertijd.

teamzuidwest.be

Hij lijdt aan het syndroom Gilles de la Touret-

Info:

te. Via grappige maar ook ernstige anekdotes

Zaterdag 21 juni om 14u30

wil hij zich ontdoen van zijn frustraties. Hij

Zondag 22 juni om 10u30 en 14u30

neemt u mee op reis door zijn hoofd, racend

Cultuurcentrum Guldenberg, Acaciastraat

op zijn hersenkronkels, hilarisch soms, diep-

www.energyteamzuidwest.be
Doe de kringloop!
In een kringlooptuin is er bijna geen afval

zinnig, maar nooit saai. Dit in het kader van

Contactadres:

meer. Het snoeisel, maaisel en de tuinres-

de tweede Europese Tourettedag

voorzitter

ten kun je via diverse kringlooptechnieken

Reinald Baeyens - Nieuwstraat 17 - 8560

opnieuw in je tuin gebruiken of verwerken.

Info:

Wevelgem

Hiermee sluit je de kringloop, spaar je het mi-

*zaterdag 7 juni om 20u00 CC De Guldenberg

0472 / 72 47 74 - reinald.joke@gmail.com

lieu en spring je duurzaam om met dat stukje

(duur 1u15)
*inkom: 7€

aardbol dat je is toevertrouwd.

*inschrijven via maretak.wevelgem@telenet.

Zo 29 juni 2014

In de maand juni organiseren vele gemeenten

be

Energy Team Zuidwest

activiteiten waar de compostmeesters/kring-

*info theatermonoloog: www.theater-mare-

Capino Challenge by ETZ

loopkrachten je graag meer vertellen over de

tak.be
*info over tourette: www.tourette.be

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

kringlooptechnieken zoals thuiscomposteren,
Ben je sportief en hou je van zwemmen, fiet-

mulchmaaien, compostgebruik en zo veel

sen en/of lopen? Ga dan de uitdaging aan in

meer.

één van de vele wedstrijden die Energy Team
Zuidwest (ETZ) op zondag 29 juni aanbiedt.

Kom langs op één van deze activiteiten en

De zwemproef vindt plaats in het Vijverhof

maak kennis met de kringlooptechnieken.

Broodje Krab

(Marremstraat 3, Wevelgem), de loop- en

Elke bezoeker ontvangt een kleine attentie.

Familievoorstelling: Armandus de Zoveelste

fietsproef worden afgewerkt aan de Dwarsschuur (Peperstraat 9, Gullegem).

In een niet nader benoemd land, in een niet

1,5km zwemmen, 36,4km fietsen en 10km lo-

nader benoemde tijd, gaat het niet goed. De

pen, dat staat je te wachten in de Sportics ¼

koningin is doodziek en daarom wil de koning

triatlon non-drafting. Iets te hoog gegrepen

aftreden. Maar de prins wil zijn vader op de

voor jou? Waag dan je kans in de recreatieve

troon niet vervangen en de prinses is te jong

sprinttriatlon non-drafting (750-16-5). Team-

en bovendien een meisje. Er zit niets anders

speler en sterk in één van de 3 disciplines?

op dan dat de koning, de prins en de prinses

Trommel je vrienden/collega’s op en ga van

op zoek gaan naar een geneesmiddel voor

start in de Recticel trio-,bedrijventriatlon!

de koningin. Hun zoektocht leidt hen naar

Fun verzekerd!

een wereld boordevol magische wezens als

Is zwemmen niets voor jou? Geen nood, in de

kabouters en feeën, maar ook zwarte ridders,

recreatieve sprint-, duo- en bedrijvenduatlon

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

(5-20-2,5) zal je zeker aan je trekken komen.
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Sluitingsdagen
Administratieve diensten Wevelgem en het OCMW
do 1, vr 2, do 29 en vr 30 mei 2014.

Openbare markt
Er is geen openbare markt in Wevelgem op woensdag
28 mei. Op donderdag 1 en 29 mei gaat de openbare
markt in Moorsele door.

Breng jij onze gemeente in beeld?

Contacteer je gemeente
Gemeentebestuur

Plaats je foto's op instagram, twitter en facebook met

Vanackerestraat 16

hashtag #igwevelgem en wie weet haalt jouw foto

056 433 400

onze fotomuur.

8560 Wevelgem

@ 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

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

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

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