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Wevelgem volleybalgemeente
EK in Bulgarije

Financieel beheerder zwaait af,
nieuwe doet intro
Op 1 mei gaat de gemeentelijke financieel beheerder Frank Deleu
met pensioen. De financieel beheerder, vroeger gemeenteontvanger
genoemd, is onder andere verantwoordelijk voor invorderen van de ontvangsten van de gemeente, opmaken van het financiële luik van budget
en meerjarenplan en controleren of de gemeente op een wettige manier haar uitgaven verricht. De financieel beheerder van het OCMW, Jan
Festjens, zal Frank vervangen en wordt dus eigenlijk zowel financieel
beheerder van de gemeente als van het OCMW.
Frank ging in ’77 aan de slag in de financiële sector. In ’92 werd hij
bureauchef van het secretariaat van de gemeente. In juli 2004 werd hij
gemeenteontvanger/ financieel beheerder.
Jan begon zijn carrière in ’94 als inspecteur bij de federale overheid, dienst financiën. Hij heeft daarna ook als bestuurssecretaris bij het Provinciebestuur van Vlaams-Brabant en als gewestelijk ontvanger gewerkt. In 2012 ging hij bij het OCMW van Wevelgem aan de slag als financieel beheerder.
De keuze van een gemeenschappelijke financieel beheerder voor gemeente en OCMW kadert in de sterkere samenwerking tussen gemeente en
OCMW, waarvoor in Wevelgem in de meerjarenplanning duidelijk gekozen werd. Ondertussen werkt ook de Vlaamse regering volop aan de regelgeving om vanaf 1 januari 2019 het OCMW in te kantelen in het gemeentebestuur.
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Parkeren en fietsen in Wevelgem
Jouw stemt telt

Gemeenteraad
Verbouwingen Gemeentelijke Basisschool

Deze verbouwingswerken zullen voor een

uiteraard dat sluikstorters ook aangepakt en

Goudenregenstraat

opwaardering van deze afdeling zorgen.

beboet kunnen worden.

wingen uitgevoerd in het bestaande gebouw.

Camerabewaking glasbollen

Mirom zet op verschillende plaatsen verplaats-

Er komt een extra klaslokaal voor het kleuter-

Glasbollen bieden inwoners een handige op-

bare camera’s in om de omgeving van glasbol-

onderwijs en het sanitair wordt aangepakt. Er

lossing om hun oud glas (tussen 8u00 en

len in de gaten te houden. Bedoeling is om na

komt een nieuw sanitair blok in het bestaande

20u00) kwijt te raken. Er staan er 31 verspreid

groen licht van de gemeenteraad op 10 april

gebouw dat zowel vanaf de speelplaats als van

over de gemeente zodat iedereen er wel eentje

deze mobiele camerabewaking te gebruiken in

binnenuit toegankelijk zal zijn. Het gemeente-

in de buurt heeft.

onze gemeente.

rond zullen zijn tegen de start van het volgend

Helaas zijn er ook mensen die misbruik maken

Als sluikstorten vastgesteld wordt, kunnen de

schooljaar zodat de afdeling Goudenregenstraat

van de glasbol om er dingen achter te laten

beelden bekeken worden om de dader te iden-

dan ook 4 volwaardige kleuterklassen heeft.

die er niet thuishoren zoals lege dozen, dop-

tificeren. De gemeentelijke administratieve

In de Goudenregenstraat worden er verbou-

bestuur hoopt dat deze verbouwingen afge-

jes, vlak glas of zakken met allerhande afval

sanctie biedt de gemeente een efficiënt middel

Deze werken kosten wat meer dan oorspronkelijk

die niets met glas te maken hebben. Dit is een

om een dader snel te kunnen sanctioneren.

ingeschat. Deze hogere kost komt deels door de

groeiend probleem in heel Vlaanderen.
Hopelijk hoeft de gemeente dit middel niet

problemen met het huidige sanitair. Er zijn momenteel problemen met de afvoeren, met ver-

De gemeente en de afvalintercommunale

in te zetten. De bedoeling is immers niet om

stoppingen en geurhinder tot gevolg. Een bijko-

Mirom doen veel inspanningen om de omge-

mensen te beboeten, maar om sluikstorten aan

mende extra kost is een kleine uitbreiding van de

ving van de glasbollen netjes te houden. Elke

glasbollen te voorkomen. Een gewaarschuwde

oorspronkelijke plannen zodanig dat het sanitair

glasbol wordt minstens wekelijks bezocht en

inwoner is er 2 waard.

blok veel efficiënter kan ingedeeld worden.

opgeruimd indien nodig. Maar de bedoeling is
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Vrijdag 15 Mei: samen tegen kanker!
Ondertussen heb je wel al ergens gelezen of gehoord dat op 15 mei de 1000km van Kom op tegen Kanker ‘s middags halt houdt in Wevelgem.
Vanaf 10u45 opent het evenementendorp op de parking van het zwembad met optredens, allerhande kraampjes en animatie.

Programma:
10u45: Coverband La Folie Jolie (deel 1) - parking zwembad
11u45: verzamelen parking zwembad om erehaag te vormen + erehaag vormen + telling door deurwaarder
12u15-12u30: aankomst renners - Vanackerestraat
12u30-13u05: Coverband La Folie Jolie (deel 2)
13u05-13u30: vertrek renners - Vanackerestraat
13u30: DJ Peter Phan

Evenementendorp

over de verzorging van pony’s, West-Vlaamse

Vanuit de Kortrijkstraat kan je doorrijden

Dankzij de lokale verenigingen is er heel wat te

aeroclub komt met een behendigheidsspel.

tot aan de Lode de Boningestraat. Vanuit de

eten en te drinken in het evenementendorp:

Menenstraat kan je doorrijden tot aan

Chiro Okido komt met aperitief Bandoleiro,

Wil je met jouw vereniging of als individu

het kruispunt met de Artoisstraat en

KLJ Moorsele met als aperitiefhapje kippen-

ook een handje helpen?

de Moorselestraat.

boutjes en dessert hoeve-ijs, Femma We-

Stuur een mailtje naar 1000km@wevelgem.be.

velgem verkoopt witte pens in stokbrood,

Er is nog nood aan begeleiders die helpen tij-

Wil je komen supporteren?

Thaise vrienden brengen Thai food, Beweging.

dens het vormen van de langste erehaag maar

Kom dan best met de fiets. De parkeerplaat-

net zorgt voor een gezonde fruitshake, Jong

ook andere hulp is welkom.

sen in het centrum zullen niet toegankelijk

CD&V maakt cupcakes, de Cameo-vrienden

zijn. Waar kan je wel parkeren?

voorzien maatjes en jenever en JC Ten Goud-

Verkeersinfo

Parking

berge schenkt de drankjes in.

Zo’n groot evenement zorgt uiteraard voor

Menenstraat, Parking Kortrijkstraat-Brugs-

Nieuwe

markt,

Kortrijkstraat,

nogal wat verkeershinder in het centrum van

traat, Lauwestraat, Goudbergstraat, Lode de

Naast de vele eet- en drankkraampjes verkoopt

Wevelgem. De Vanackerestraat en de Grote

Boningestraat en Moorselestraat.

Levensloop bloemstukjes, Davidsfonds Wevel-

Markt worden van 10u30 ’s morgens tot 15u00

gem oude boeken, Juttepaardje brengt info

afgesloten. Een omleiding wordt voorzien.

kalendertip

La Folie Jolie

The Love and Peace Police

Zet de bloementjes buiten

Van bedrijfsfeesten tot kermissen, van 75 fuif-

Iedereen kent ze wel, de bekeuringen van de

Alle kinderen die zelf een bloemetje maken

beesten tot 1200 party-animals, van extreme

arm der wet: parkeerboetes, overlastboetes,

en komen brengen naar het 1000km tuintje,

hitte in de zomer tot ijzige kilte in de winter,

enz. Weg met deze frustraties! Een nieuw

krijgen een gratis drankje.

van Oostende tot Brussel… 1 ding is zeker: de

soort politiemannen is opgestaan: ‘The Love

optredens van popcoverband La Folie Jolie

and Peace Police’. Op hun luid ronkende

Gratis zwemmen op 15 mei

gingen niet onopgemerkt voorbij.

politiebrommertje met sidecar rijden deze

Op 15 mei kan jevan 9u30 tot 11u00 gratis gaan

twee gekke politiemannen door de straten.

zwemmen. Kom na de verfrissende duik om

De laatste nieuwe hits & de bekende klassie-

Bijgestaan door een luide sirene en fluit-

11u45 in de erehaag staan en help zo het record

kers worden je in 2 sets naar het hoofd geslin-

geschal gaan ze op missie: liefde versprei-

te verbreken.

gerd. De zangeressen zijn niet van de minste:

den! De cupido’s der arm der wet. Gewapend

Melissa Dewoyer (6e plaats Eurosong for Kids

met kusjes en knuffels, liefdesbekeuringen,

De kleren maken de man

2006, VRT) en Finlay Van Wymeersch (finaliste

aaiende plumeaus, een liefdestester, verlei-

Vergeet niet dat de 5 best verklede mensen een

My Name Is 2011: Katy Perry, VTM).

dingsdansjes, enz. proberen deze agenten op

leuke prijs winnen. The Love and Peace police

een ludieke en grappige manier de liefde en

zoekt in de langste erehaag de origineelste,

vrede te handhaven.

grappigste bloemenoutfits. Trek je hawaïhemd

DJ Peter Phan
De 2 Gullegemse kornuiten leerden de kneep-

of een originele bloemenhoed aan.

jes van het DJ-vak in de boomhut van enkele

Een dag voor de hele familie

vrienden, maar zeiden al snel gedag aan Alida

In het evenementendorp zorgen de verenigin-

Alle info

en de postman en tilden hun carrière in een

gen voor animatie voor de hele familie. Daar-

www.wevelgem.be/1000km

mum van tijd naar een hoger niveau. Ze bren-

naast zijn er ook springkastelen en knutselac-

gen een zeldzame mix van deuntjes uit de Bal-

tiviteiten voor de jongste supporters en ook

kan en hits van vandaag.

de kermis is open.

TOON JE ENGAGEMENT EN DRAAG DE PIN.
Je kan er gratis eentje komen halen in het gemeenteloket.

5

Dwars door Gullegem
Op zondag 7 juni vindt de 2de editie van Dwars door Gullegem plaats. Net zoals vorig jaar belooft het een mooie editie te worden.
Zeker als jij erbij bent, schrijf je dus NU in. Naast 5 km en 15 km kan je dit jaar ook voor 10 km kiezen. Voor kinderen van het lager
onderwijs is er een Kids run.
Kids run

Startplaats

Reeksen:

Kerkstraat in Gullegem (aan de feesttent)

14u00: meisjes °08 en °07, 300m (1 ronde)
14u05: jongens °08 en °07, 300m (1 ronde)

Kleedkamers en daginschrijvingen

14u10: meisjes °06 en °05, 600m (2 ronden)

Sporthal Peperstraat in Gullegem

14u15: jongens °06 en °05, 600m (2 ronden)
14u20: meisjes °04 en °03, 900m (3 ronden)

Parcours

14u30: jongens °04 en °03, 900m (3 ronden)

Start » Kerkstraat » Dorpsplein » Poststraat » Nekkerplas » Kwadestraat »

Voorinschrijving €2

Plaatsweg » Kwameers » Petanqueterreinen » Wandelpad » Kwadries »

Inschrijving de dag zelf €3 (tot 13u30)

Bankbeekstraat » Bankstraat » Hondschotestraat » ingang Bergelen »

Prijsuitreiking om 15u00 met een medaille voor elke deelnemer

Hoeve » wandelpad » Poezelhoek » Schuttershoflaan » Kerkstraat

Jogging 5 km

Info en inschrijvingen

14u45

www.dwarsdoorgullegem.be

Reeksen: dames en heren
Voorinschrijving €4

Contact

Inschrijving de dag zelf €6 (tot 14u15)

Sportdienst Wevelgem

Prijsuitreiking om 15u45

Vanackerestraat 16 in Wevelgem
Tel. 056 43 35 60

Prestatieloop 10/15 km

dwarsdoorgullegem@wevelgem.be

15u30
Reeksen: dames en heren

I.s.m. het Gemeentebestuur Wevelgem, de Politie, het Rode Kruis, de

Voorinschrijving €7

Gullegemse Handelspromotie en de vele vrijwillige medewerkers.

Inschrijving de dag zelf €10 (tot 15u00)
Prijsuitreiking om 17u30

kalendertip

Wevelgem volleybalgemeente

© Chantal De Troch

Eind februari was er in Roeselare de algemene vergadering van de West-Vlaamse Volleybalbond. Daar werd duidelijk dat Wevelgem de grootste volleybalgemeente van West-Vlaanderen is. In totaal tellen de 4 Wevelgemse clubs 698 volleyballende leden (Webis: 224, Davo: 212, Moorsele: 120 en Gullegem: 142). Dat is 7% van alle West-Vlaamse leden. 2 van die Wevelgemse volleybalsterren zijn Manon Stragier (16) en Laure
Flament (16). Zij pakten begin april met de Young Yellow Tigers brons op het EK in Bulgarije.
Hoe hebben jullie het EK ervaren?

Hoe oud waren jullie toen jullie met volley

Combineren jullie deze sport met school?

Laure: ‘Ik vond het een super ervaring. Het is

begonnen?

Hoe doe je dat?

iets wat je niet veel meemaakt dus ik heb er

Manon: ‘Ik ben beginnen volleyballen toen ik

Manon: ‘In zit momenteel op het Sint-Theresia

echt van genoten!’

in de 3de kleuterklas zat dus zo'n 11 jaar ge-

instituut in Kortrijk en ik speel in VDK Gent.

leden.’

Iedere dag ga ik van school rechtstreeks met

Manon: ‘Het was natuurlijk een schitterende

de trein naar Gent om te gaan trainen. Dus ik

ervaring die ze ons niet meer kunnen afne-

Laure: ‘Toen ik begon met volleyballen was ik

doe mijn schoolwerk op de trein en ik werk

men! Dat we dan nog eens brons namen was

7 jaar (1ste leerjaar) hier in Davo Wevelgem sa-

vooral veel op voorhand in het weekend. Het

zeker de kers op de taart!’

men met Manon.’

is niet altijd gemakkelijk. Maar door goed te
plannen lukt het wel. Ik krijg ook veel steun en

Hadden jullie jullie kansen hoog ingeschat?

Hoe zijn jullie met die sport begonnen?

Laure: ‘Ik ben vertrokken naar het EK zonder

Manon: ‘Mijn mama speelde vroeger ook

een verwachting. Het was super geweest als

volleybal en mijn papa was ook al actief in de

Laure: ‘Ik zit in de volleybalschool dus ik volg

we bij de eerste 6 eindigden want dan moch-

volleybalwereld als trainer/coach, ook mijn

in de voormiddag 4 lesuren en in de namid-

ten we naar het WK in Peru! We zouden wel

broer beoefende toen de sport.’

dag heb ik training die bestaat uit baltraining,

zien waar we uitkwamen, niemand had ooit

hulp van mijn ouders.’

video, power, cardio en preventie. We krijgen

gedacht dat we brons gingen pakken. Dit was

Laure: ‘Ik deed ook nog turnen, tekenschool...

de lespakketten van een normale leerling maar

ons eerste echt grote tornooi.’

Ik deed vanalles en zocht wat me best lag. Mijn

verdeeld over minder uren les.’

ouders hadden nooit gevolleybald dus het was
Manon: ‘Toen we naar daar gingen was ons

allemaal nieuw voor ons.’

doel om top 6 te worden en naar de Europese
Olympische Jeugdspelen te mogen in Georgië
en naar het wereldkampioenschap in Peru,
maar een medaille was enkel een droom.’
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Kris schrijft met buskruit
Op woensdag 3 juni is de veelbekroonde auteur Kris Van Steenberge te gast in de bibliotheek. Voor
zijn roman ‘Woesten’ werd hij overweldigd met lovende reacties van pers en publiek. Het boek werd
ondertussen veelvuldig bekroond. Iedereen is van harte welkom op deze bijzondere ontmoeting.
Kris Van Steenberge (‘63) werkt als onderwijzer in Lier, maar verwierf de voorbije jaren bekendheid als schrijver, regisseur en docent. Hij volgde een vierjarige schrijfopleiding aan de Antwerpse schrijfacademie waar hij
werd opgemerkt door schrijver Eric Vlaeminck. Verhalen van zijn inwonende grootvader over de ‘Groote Oorlog’
vormden de kiem voor zijn debuutroman ‘Woesten’, die in 2013 verscheen.
Eerste Wereldoorlog
De roman speelt zich af in het West-Vlaamse dorp Woesten op het einde van de 19de eeuw. Elisabeth, dochter van
de smid, treedt in het huwelijk met de jonge arts Guillaume Duponselle. Het zal geen gelukkig huwelijk worden.
Als Elisabeth 8 maanden later bevalt van een tweeling, blijkt de eerstgeborene, Valentijn, een prachtige zoon.
Maar het tweede kind is zo mismaakt dat Guillaume weigert om hem een naam te geven. Toch blijft Nameloos
in leven. Omdat hij zijn vader en al de dorpelingen doet huiveren, gaat Nameloos gesluierd door het leven. Dan
doet de Eerste Wereldoorlog zijn intrede… ‘Woesten’ is een broeierig verhaal vol dorpsgefluister en roddels en met
een totaal onverwachte ontknoping. In het boekenpanel van ‘De wereld draait door’ op de Nederlandse televisie
zei boekhandelaar Ronnie Terpstra: ‘Kris Van Steenberge heeft geen inkt, maar buskruit in zijn pen’. Dit slaat niet
enkel op de overweldigende schoonheid van het verhaal, maar ook op het hoge tempo ervan. Zonder afhankelijk
te zijn van cliffhangers, weet Van Steenberge zijn lezers als verslaafden aan zijn boek te kluisteren.
Prijzenregen
'Woesten' werd ondertussen met prijzen bedolven. De roman kreeg de felbegeerde Debuutprijs, de Bronzen Uil
voor beste Nederlandstalige roman en de lezersprijs van het Betere Boek, op het jaarlijkse literatuurfestival in Gent.
Ondertussen zijn er ook plannen voor een verfilming. De prijzenregen is geen toeval. 'Woesten' heeft de allures
van een voldragen roman die niet alleen de Eerste Wereldoorlog als decor heeft. Het is vooral een zedenroman
en ook wel een thriller over broederliefde én de zoektocht van beide broers naar de moordenaar van hun mama.
Praktisch
Kris Van Steenberge vertelt over zijn roman ‘Woesten’ en nieuwe schrijfplannen. | Woe 3 juni om 19u30 in noodbib Ter Mote | Gratis | Wie de roman vooraf wil lezen, kan een exemplaar vragen aan de balie van de bibliotheek.

De Parkies Hofconcerten
deze zomer plaats zullen
vinden op het terrein van het
Sint-Pauluscollege?
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Ondernemers via mail op de

Je je kindje binnenkort van

hoogte gebracht worden

een verse luier zal

van wegenwerken in hun

kunnen voorzien op één van

buurt als hun emailadres

de verluiertafels die in enkele

gekend is in de gemeente-

gemeentelijke gebouwen

lijke bedrijvengids?

gezet zullen worden?

Nieuwe
website Mirom
Misschien heb je het al gemerkt: de website van MIROM
is grondig vernieuwd en opgefrist. Op www.mirom.be
vind je alles over afvalophaling, sorteren en thuiscomposteren. Ook een ophaling van groot huisvuil of tuinafval kan je online aanvragen.
Wil je info op maat? Geef je adres in op de homepage en ontdek:
» wanneer er afvalophaling in jouw straat is
» waar de dichtstbijzijnde glasbol staat
» wat de openingsuren zijn van het recyclagepark
» waar je afvalzakken kunt kopen

Afvalzakken nodig?

Leerkrachten en verenigingen kunnen op de website terecht

Je kan ze hier kopen:

De website wordt regelmatig aangevuld met nieuwe info.

AD Delhaize, Menenstraat 268, Wevelgem

Neem dus af en toe een kijkje op www.mirom.be. Wil je

Buropa, Roeselarestraat 195, Wevelgem

helemaal up-to-date blijven over de laatste afvalnieuw-

Carrefour Market, Kortrijkstraat 29, Wevelgem

tjes? Abonneer je op de digitale nieuwsbrief van MIROM

De Korf, Roeselarestraat 340, Wevelgem

of surf naar www.facebook.be/MIROM.be.

voor sorteeroplossingen en educatief materiaal.

Okay, Menenstraat 33, Wevelgem
Power-station, Menenstraat 153, Wevelgem

De Recycle! app is trouwens ook een aanrader. Zo vergeet je

Powerstation ’t Leeuwke, Gullegemstraat 145, Wevelgem

nooit meer je afval buiten te zetten!

Gemeenteloket (onthaal), Vanackerestraat 12, Wevelgem
Voedingsmarkt Gerda, Wijnbergstraat 172, Wevelgem
Carrefour Market, Schuttershoflaan 1, Gullegem
Gemeentehuis (dienst burgerzaken), Peperstraat 10, Gullegem
Recyclagepark, Rijksweg, Gullegem
Recyclagepark, Nijverheidslaan, Gullegem
Smatch, Bankstraat 16, Gullegem
Supra Bazar, Driemasten 109, Gullegem
Eurospar, Sint-Janstraat 12, Moorsele
Gemeentehuis (dienst burgerzaken), Sint-Maartensplein 12, Moorsele
KMO-zakken zijn enkel te koop in het gemeenteloket en de gemeentehuizen en bij
MIROM. Afvalstickers (te gebruiken op oude groene en oranje restafvalzakken) zijn
tot 1 januari 2016 enkel te koop bij MIROM en op de recyclageparken.

Sluitingsdagen mei
Gemeentelijke diensten - Bib - Cultuurcentrum

Zwembad/Sporthallen

Jeugddienst - OCMW diensten - Sportdienst

Het zwembad en de sporthallen zullen gesloten zijn

Deze diensten zullen gesloten zijn op 1-2-14-15-

op 1-14-15 (namiddag) 24 en 25 mei. *Op 15 mei kan je

16-17 en 25 mei.

van 9u30 tot 11u00 GRATIS zwemmen. (Meer info p.5)

* Dienst burgerzaken in Moorsele en Gullegem is
wel open op zaterdag 2 mei.

Recylagepark
De Wevelgemse recyclageparken zullen gesloten
zijn op 1-2-14 en 25 mei.
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Daguitstap
St. Bernardus
brouwerij en “ Eigen
kweek “ - route
Deze daguitstap op maandag 21 september start met een lekker ontbijt en een bezoek aan de St. Bernardusbrouwerij. In een filmpje zie je het reilen
en zeilen van de brouwerij. Daarna krijg je een rondleiding door de ‘paters’- brouwerij van Watou, de bottelarij en de brouwzaal met aansluitend
uiteraard een degustatie van de verschillende patersbieren.
’s Middags kan je van een Wiet-menu genieten. De chef van de Beiaard stelde speciaal een ‘eigen-kweek’-menu op. In de namiddag ontdek je
enkele plekjes in Heuvelland waar de serie gedraaid werd.Je geniet verder van een onvergetelijke rondrit doorheen het golvende landschap met de
Kemmelberg, Monteberg en Lettenberg als decor. Bij de sympathieke boerin Martine geniet je van een artisanaal gemaakt ijsje om de dag dan wat
later af te sluiten met belegde boterhammen met groentjes.

kalendertip

Al dat leuks krijg je voor 50 euro per persoon. Inschrijven kan vanaf 11 mei.
Snel zijn is de boodschap, de plaatsen zijn beperkt. Inschrijven kan via de
cel welzijn, 056 43 35 27, welzijn@wevelgem.be of in het gemeenteloket. De deelnameprijs kan je storten op BE52 068213621309 op naam van de
gemeentelijke ouderenraad met vermelding van de namen van de deelnemers.
Deze daguitstap is een organisatie van de gemeentelijke ouderenraad i.s.m.
gemeentebestuur Wevelgem.

Fietsexamen
Fietsen is gezond en goed voor het milieu. Daarvan hoef je niet
meer overtuigd te worden. Veilig fietsen is een andere zaak. Dat

Checkta
Tienerwerking

moet je van jongs af aan leren. Daarom zet de gemeente, samen
met de politie, ook volop in op fietseducatie.
In het laatste jaar van het basisonderwijs worden leerlingen klaargestoomd om naar de secundaire school te fietsen, meestal in een
gemeente in de buurt. De fietsbehendigheidsproeven zijn achter
de rug. Daarbij werd vooral geoefend op evenwicht, coördinatie,
snel reageren op hindernissen,… Maar de grote test komt er op

Ook deze zomer zijn er weer toffe activiteiten voor jongeren tussen 12

het einde van het schooljaar met het fietsexamen op de open-

en 15 jaar. Hou je van fun en avontuur of ga je gewoon eens graag met

bare weg.

je vrienden op stap? Dan zijn de Checkta-activiteiten zeker iets voor jou.
Binnenkort wordt permanente bewegwijzering geplaatst met de
Het volledige aanbod kan je terugvinden op www.wevelgem.be/jeugd.

route langs de weg. Per deelgemeente werd een route uitgestip-

Inschrijven kan via de webshop. Voor elke activiteit zijn de plaatsen beperkt.

peld. Zo kunnen ouders samen met hun kinderen de route oefe-

Wees dus snel.

nen zo vaak ze willen.
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Zomer op het speelplein
Nieuw: Je kan vanaf deze vakantie ook inschrijven voor halve dagen.
Wat

Via de gemeentelijke jeugddienst krijgt iedere

De inschrijfdag gaat door in de Porseleinhal-

Speelplein Katjeduk en Speelplein Haasje-

deelnemer een fiscaal attest toegestuurd.

len. Deze inschrijfdag is zéér belangrijk als je

Over organiseren begeleide, actieve speel-

kind in het peuter of 1ste kleuter zit. Op deze

pleinwerking. Enthousiaste vrijwilligers zor-

Rijen

leeftijdsgroepen staat namelijk een beper-

gen iedere dag voor activiteiten voor kinderen

Na de werking om 12u00 en om 17u30 worden

king van 60 kinderen per dag om de kwaliteit

van 2,5 tot 12 jaar.

de kinderen door hun leiding naar de juiste rij

van de werking te kunnen blijven garanderen.

gebracht. Je kunt op het inschrijvingsformulier

Tijdens de inschrijfdag kan je maximum 3 kin-

Waar

de juiste rij voor je kind aanduiden. Kinderen

deren per ouder inschrijven. Wees er dus snel

De activiteiten starten altijd in de Porselein-

uit Moorsele en Gullegem kunnen ’s morgens,

bij! Voor kinderen vanaf het 2de kleuter tot

hallen, Cultuurpad 1 in Wevelgem.

’s middags en ’s avonds met de bus opgehaald

het 6de leerjaar staat geen beperking op de

en teruggebracht worden. Wie met de bus naar

inschrijvingen. Opgelet; door het nieuwe sys-

Wanneer

Wevelgem komt, gaat ’s middags of ’s avonds

teem van halvedaginschrijvingen kan de week

Elke weekdag vanaf woensdag 1 juli tot en met

terug mee met de bus tenzij je als ouder een

zelf niet meer ingeschreven worden. De in-

vrijdag 28 augustus van 7u30 tot 17u30. Op

briefje bezorgt. Peuters en kleuters die niet

schrijvingen worden de woensdag voor de

dinsdag 21 juli is er geen speelpleinwerking.

worden afgehaald aan de bushalte of vergezeld

speelweek afgesloten.

’s Morgens is er opvang vanaf 7u30. De wer-

zijn van een oudere broer of zus worden terug-

king start om 8u30 en duurt tot 12u00. Voor de

gebracht naar de Porseleinhallen. Op de bus is

Info speelplein Katjeduk

kinderen die over de middag op het speelplein

een begeleider aanwezig. Er is geen toezicht

1 juli tot en met 31 juli

blijven, is er van 12u00 tot 13u30 begeleide

als de kinderen staan te wachten op de bus en

www.katjeduk.be

middagpauze. Vanaf 13u30 is er terug middag-

nadat ze afgezet zijn aan de halte.

www.facebook.com/katjeduk

opvang. De namiddagwerking start om 14u00
en eindigt om 17u30.

info@katjeduk.be
De bushaltes

0474 65 81 13

Moorsele (standbeeld, Sint-Jansstraat)
Prijs

• vertrek:

Deze grote vakantie kun je net zoals in de

Gullegem (Dorpsplein, aan de kerk)

kleine vakanties inschrijven per halve dag.

• vertrek

8u00		
8u10		

13u20

Info speelplein Haasje-over
3 augustus tot en met 28 augustus

13u30

Hierdoor kun je een gepersonaliseerd pro-

www.haasjeover.be
www.facebook.com/haasjeover

gramma voor je kind opstellen.

Inschrijven

haasjeover@wevelgem.be

• voormiddag = € 2 euro

Op zaterdag 16 mei van 9u00 tot 12u00 starten

056 43 35 50

• middagopvang = € 1 euro

de inschrijvingen met een inschrijfdag. Vanaf

Jeugddienst, Cultuurpad 1, 8560 Wevelgem

• namiddag = € 3 (koek en drankje inbegrepen)

dan kan je inschrijven via de jeugddienst.
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Kokopelli
VR 15, ZA 16 en ZO 17 mei
Op Kokopelli proef je letterlijk en figuurlijk de supergezellige sfeer: een gezellige mix van steengoede
optredens, leuke animatie voor jong en oud en proeven
van de wereldkeuken.
Een greep uit het muziekprogramma: Protoje & The
Indiggnation (JAM), SKIP&DIE (NL/SA), Russkaja (AUT),
Gentleman’s Dub Club (UK), La Troba Kung-Fú (SP), Filas-

Nieuwe assistentiewoningen Tilia

tine (SP), Maguaré (BE) en nog zoveel meer!
Kokopelli: de primeurs:
• Russkaja, Gentleman's Dub Club en Filastine: 3 bands die
voor het eerst in België spelen
• Protoje en Skip&Die stellen hun nieuwe album voor
• Het zaterdagse side-programma “The Tingling Square”

In het centrum van Gullegem, tegenover de kerk, worden op 1 juni 15 nieuwe,

blaast 5 kaarsjes uit en is dit jaar ook voor het eerst te

goed uitgeruste assistentiewoningen in gebruik genomen. Residentie Tilia vloeit

zien op zondag

voort uit een samenwerking tussen Care Property Invest (eigenaar van het ge-

• De enige echte Kokopelli-app werd onlangs gelanceerd

bouw en gespecialiseerd in het bouwen van assistentiewoningen) en het OCMW

• De cocktailbar is terug van weggeweest

van Wevelgem. Het OCMW schakelt het centrum voor ouderenzorg en thuiszorg

• De camping is open tot maandagochtend

Het Gulle Heem in om de dienstverlening te verzekeren en te coördineren. Ruim
de helft van de flats zijn reeds verhuurd.

Kokopelli2015 gaat voor media
Kokopelli-festival geeft elk jaar een feestelijke invulling aan de

Assistentiewoningen zijn dé ideale woonvorm voor senioren die graag zelf-

vele culturen in de wereld. In 2015 focust Kokopelli op media.

standig wonen in een comfortabele en veilige woning. Geen zorgen meer over
het onderhoud van de woning en de te grote tuin. Maar ook geen zorgen meer

Je luistert naar de radio, kijkt naar de televisie en leest de

over zorg. Wie verhuist naar een assistentiewoning kan immers rekenen op

krant. Hoe verneem je het nieuws van de dag? Gaat het er

professionele bijstand in noodsituaties, ondersteuning en begeleiding. Boven-

in het Zuiden net zo aan toe? Hoe betrouwbaar is de me-

dien is er ook veel aandacht voor sociaal contact.

dia? Kijk je naar andere culturen door een gekleurde bril?
Kokopelli zoekt het voor je uit.

Spreekt dit je aan? Dan is een assistentiewoning misschien iets voor jou. Deze 15
assistentiewoningen zijn er zowel voor koppels als voor alleenstaanden die min-

Tijdens het festival zijn er tal van workshops die dit thema

stens 65 jaar zijn. Voor meer info kan je tijdens de kantooruren contact opnemen

illustreren. Kinderen & jongeren krijgen de kans mee te

met centrum voor ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem op 056 43 20 90.

werken aan de festivalkrant, te helpen aan het journaal of
een echte cartoon te ontwerpen. Alle workshops zijn gratis voor de festivalbezoekers!
Tickets
Korting voor inwoners van Wevelgem: op zondag met de
kortingsbon (5 euro) die je op de flyer van de Oxfam Wereldwinkel opendeurdag vindt. Deze flyer vind je begin mei
in je brievenbus of kan je afhalen in de Oxfam Wereldwinkel
in Gullegem (Peperstraat). Tickets tussen € 15 en € 45
(gratis tot 16 jaar), ’t Goet te Wynckele Gullegem (Peperstraat) www.kokopelli.be
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Activiteiten


Kalender

VRIJE TIJD

www.wevelgem.be/uitinwevelgem · mei - augustus

Jouw activiteit in de infokrant? Vul hem in via het aanvraagformulier op www.wevelgem.be/infokrant. Of via ww.uitdatabank.be in Vlaanderen.
Koop je tickets met ons webshopicoon op de vernieuwde website!
Ga naar wevelgem.be en klik rechts op het icoon van de webshop.

MEI
ZO 3 MEI

ACTIEF | NATUUR | VROEGMORGENWANDELING MET ONTBIJT
Bij het opkomen van de zon en een nog stille
wereld zetten de gevederde vrienden één voor
één hun mooiste liedje in. Een ervaring van
formaat en een deugddoend begin van een
zalige lange zondag... Wil je genieten van het
aangeboden ontbijt, dan moet je inschrijven.
5u00 | gratis | NEC De Rand aan de Rijksweg in
Gullegem | 0477 75 58 52 |
info@natuurpuntwevelgem-menen.be

WO 6 MEI

ACTIEF | EEN DAGJE UIT IN WEVELGEM
Historische wandeling door Moorsele met gids
en proevertjes, aperitief met hapjes in OC De
Stekke, Reuze-barbecue, Bal musette met
Derek en Rony Verbiest. Org: gemeentelijke
ouderenraad i.s.m. gemeentebestuur Wevelgem
9u30 – 17u00 | € 30 | verzamelen in OC De Stekke
inschrijven via cel welzijn 056 43 35 27 of
welzijn@wevelgem.be

je bijpraten en bekomen in De Afspanning.
Ook voor mensen in een rolwagen is de wandeling zeer toegankelijk.
14u30 | gratis | vertrek LDC Het Knooppunt
inschrijven via LDC Het Knooppunt
DI 12 MEI

CURSUS | EXOTISCHE KRUIDEN

DO 7 MEI

SPORT | KUBB VOOR 50+

MA 4 MEI

FILM | KOKOPELLI ’DE SLIMSTE MENS’ ADIL
EL ARBI STELT ZELF ZIJN FILM ‘IMAGE’
VOOR
In het kader van het thema ’Media’ vertoont
Kokopelli de film ‘Image’. De film vertelt het
verhaal van de jonge, ambitieuze journaliste
Eva die door een reportage te maken, meegesleept wordt in de wereld van de sympathieke
Marokkaanse rough guy Lahbib. Regisseur Adil
El Arbi zal er zijn.
19u45 | € 3 (ter plaatse te betalen) | CC Guldenberg www.kokopelli.be
MA 4 MEI

FEEST | LDC ELCKERLYC BESTAAT 1 JAAR
De tijd gaat snel. Het lokaal dienstencentrum
Elckerlyc bestaat één jaar en dat wordt gevierd! Guy Vranken en Benny Song zorgen met
hun ‘Onvergetelijke melodieën’ voor de muzikale omlijsting. Daarnaast kun je genieten van
een kopje koffie met taart.
Vanaf 14u30 | kostprijs: gratis | indien je koffie
met taart wenst € 3 | inschrijven vóór 29 april:
056 43 55 10
MA 4 MEI

INZAMELING | BLOEDINZAMELING RODE
KRUIS WEVELGEM
Iedere Belg heeft 7 op 10 kans dat hij of zij ooit
bloed nodig heeft. Dat kan bij een bevalling,
ongeval, operatie of ziekte. Toch blijkt maar
3% van de bevolking regelmatig bloed te geven. Kom dus bloed geven in Wevelgem. De
70% mensen die ooit in hun leven bloed nodig
hebben, zullen je dankbaar zijn.17u00 - 20u30
Porseleinhallen, Cultuurpad 1, 8560 Wevelgem

Een oud Vikingspel, best te omschrijven als de
combinatie van petanque en bowling. KUBB is
een spel voor de hele familie.
14u00 | € 2 ter plaatse te betalen | Sporthal
De Vlaschaard Wevelgem | inschrijven voor 4
mei via Sportdienst Wevelgem, 056 43 35 60,
sportdienst@wevelgem.be, www.sportelen.be,
www.wevelgem.be/sport
ZA 9 MEI

G-SPORT | SPORTFEEST
Kom je uitleven met zumba, tafeltennis, klimmen, voetbal,… o.l.v. gediplomeerde lesgevers.
Dolle pret voor mensen met een beperking.
14u00 - 17u00 (onthaal vanaf 13u30) | € 2
Sporthal Gullegem, Peperstraat | inschrijven via Sportdienst Wevelgem, 056 43 35 60,
sportdienst@wevelgem.be | sportkledij verplicht

Kruiden worden al heel lang gebruikt om geur
en smaak aan gerechten te geven, maar ze
kunnen ook cosmetisch en medicinaal gebruikt
worden. In deze sessie gaan we dieper in op het
gebruik van exotische kruiden. Je krijgt veel
informatie, geniet van proevertjes, maakt een
eigen gomashio op basis van sesamzaadjes en
een curry om mee te nemen naar huis.
14u00 - 16u00 | € 12 + € 5 ingrediënten
Wallaysplein 3, Wevelgem | inschrijven via CC
Wevelgem
cultuurcentrum@wevelgem.be,
056 43 34 95
WO 13 M

FILM | BRABANÇONNE

MA 11 MEI

ACTIEF | WANDELCLUB I.S.M. OKRA EN
HEEMKUNDIGE KRING
Wandelhalfuurtje en wandeluurtje. Vertrek
vanuit Het Knooppunt richting Provinciedomein Bergelen. Onderweg halt aan de Meiboom, met een kort woordje uitleg. Voor wie
graag langer dan een halfuurtje wandelt, gaat
de wandeling iets verder. Na de wandeling kan

Romantische komedie over een Vlaamse en
Waalse harmonie. Wanneer de solist van de
Vlaamse harmonie dood neerstort op het podium heeft Elke, dochter van dirigent Jozef,
een idee om hun finale te redden: de trompettist Hugues weghalen bij de Walen.
14u30 | €6 | CC Guldenberg | tickets via CC
13

Wevelgem 056 43 34 95, cultuurcentrum@
wevelgem.be
ZA 16 MEI

JEUGD | SPORT | MINIGOLF
(voor kinderen met en zonder beperking van
3,5 jaar tot 14 jaar) Samen genieten van een
partijtje golf en hopelijk een vleugje zon.
Schrijf snel in.
14u00 - 17u00 | Astridpark (Gr. de Smet de
Naeyerlaan) Kortrijk (*) | € 5 (spelletje golf,
vieruurtje, drankje en begeleiding) | trish.berten@destroom.be of 056 35 30 17 | (*) Vervoer
mogelijk vanuit Wevelgem: afspraak om 13u30
aan het zwembad, geef hiervoor een seintje
ZO 17 MEI, 7, 21 EN 28 JUNI

EXPO | TENTOONSTELLING ZWALUWEN
Doorlopend van 14u00 tot 18u00 | gratis | Provinciedomein Bergelen, NEC De Rand, Rijksweg
MA 18 MEI

ACTIEF | FAMILIE | GULLE SPEEL GOED TIJD WORKSHOP PLAKWAAIER
Kinderen van 10 tot 12 jaar leren een plakwaaier maken. Het is de kans voor senioren om
herinneringen op te halen en kinderen iets bij
te brengen over het speelgoed van toen. Want
ook met weinig materiaal en heel wat vindingrijkheid kan je leuk speelgoed maken.
14u00 tot 16u00 | gratis | Het Gulle Heem
inschrijven via LDC Het Knooppunt
DI 19 MEI

CURSUS | SLAPEN

Voor iedereen is slaap anders, maar wat is slapen nu echt? Wat houdt slaap in en wanneer
kan je spreken van slaapproblemen en slaapstoornissen? In deze voorstelling wordt dieper ingegaan op de facetten van slaap en hoe
slaap wordt beïnvloed door leeftijd, medicatie
en andere factoren.
14

14u00 tot 15u00 | € 3 (koffie met versnapering)
inschrijven vóór 13 mei aan het onthaal van
Elckerlyc

van 14u30 tot 17u30 - Zo 24 mei van 14u30 tot
17u30. I.s.m. SAMW.

WO 20 MEI – 27 MEI – 3 JUNI – 10 JUNI

ONTMOETING | DE GROTE VERLEIEDING

ACTIEF | RUSTIG WANDELEN
4 woensdagen wandel je op een rustig tempo
en ontdek je de vergeten hoekjes van Moorsele.
Stipt om 19u30 | aan de kerk in Moorsele | gratis deelname + verzekering | Info: 056 40 14 63
desplancke.ide@telenet.be

ZA 23 MEI TOT ZO 27 SEPTEMBER

DO 21 MEI

SPORT | WEST-VLAANDEREN BLIJFT BEWEGEN - PROVINCIALE SENIORENSPORTDAG
SPORTELEN. Na een tasje koffie kan je wandelen, fietsen, petanquen , dansen,… met erna
een lekkere maaltijd, muziek en dans.
13u00 - 20u00 € 17 / € 15 / € 6 | Sportcentrum
Bollewerpstraat 92a in Ingelmunster | Inschrijven voor 6 mei via Sportdienst Wevelgem| 056
43 35 60 | sportdienst@wevelgem.be | www.
wevelgem.be/sport
DO 21 MEI EN DO 4 JUNI

CURSUS | 125 JAAR JAZZ, EEN KORTE KENNISMAKING
Doorheen ‘slechts’ 125 jaar jazzgeschiedenis
herbeluister je op 2 namiddagen de vele vlot
herkenbare pareltjes van de allergrootste jazzmuzikanten uit Amerika, Europa tot en met België.
14u30 tot 17u00 | € 3 per activiteit | LDC Elckerlyc | inschrijven vóór 18 mei via LDC Elckerlyc

De hele zomer lang, van 23 mei tot 27 september, kan je wandelen, fietsen, varen, picknicken
of gewoonweg genieten van markante historische plekken en inspirerende toekomstprojecten langs de Leievallei. Als gemeente aan
het water, viert ook Wevelgem mee.
Op 30 augustus kan je langs de leieboorden
in Wevelgem genieten van een gezellige leiebrunch vanaf 10u30. www.groteverleieding.be
www.summerscreen.be
DO 28 MEI

ACTIEF | KORTE EN TRAGE AFSTANDEN
WANDELEN

VR 22 MEI – ZA 23 MEI – ZO 24 MEI

EXPO | ATELIER PLASTISCHE KUNSTEN AFDELING MOORSELE EN WEVELGEM

Wandelen is een ideale manier om op een rustige, ongedwongen, maar aangename wijze
aan je conditie te werken. Het is de ideale voeding voor je gezondheid.
van 10u00 - 10u45 | Vertrek vanuit LDC Elckerlyc
Inschrijven aan het onthaal in Elckerlyc | Gratis
Tentoonstelling van het 3de kleuter – lagere
graad – jongeren en volwassenen van het Atelier voor Plastische Kunsten. Naast het jaarwerk
is er werk te zien rond het thema “big city”.
Vr vanaf 18u00 - Za van 10u00 tot 12u00 en

VR 29 MEI

ACTIEF | 5DE LENTETOCHT
Schitterende lentewandeling in & rond de
Vlas- en Leiestreek. Volledig nieuw parcours
met verzorgde rustpost. Honden welkom. 6-12

of 18 km.
Vrije start vanaf 7u00 tot 15u00 | € 1,50 / € 1,10
Sporthal De Vlaschaard, Menenstraat 122,
Wevelgem | Info: Rudy De Jode, 0472 41 13 11

weg, Gullegem | Inschrijven via CC Wevelgem
056 43 34 95 of cultuurcentrum@wevelgem.be
DO 11 JUNI

SPORT | PETANQUE 50+ SPORTELEN

JUNI
DO 4 EN VR 5 JUNI

CULTUUR | SEIZOENSVOORSTELLING CC
WEVELGEM
De traditie wordt in stand gehoudn: de programmatoren vertellen je in primeur het aanbod voor seizoen 2015-2016. Kom het horen,
kom het zien … en beleef het mee met vele
andere cultuurliefhebbers. Achteraf kan je gezellig napraten en een dj van dienst zorgt voor
een passende soundtrack.
20u15 | gratis | OC De Stekke | Inschrijven via
CC Wevelgem, 056 43 34 95 of cultuurcentrum@wevelgem.be
ZA 6 EN ZO 7 JUNI

JEUGD | OMMEGANCKFEESTEN GULLEGEM
Op zaterdag vanaf 14u00 ‘Gullegem speelt’
met kinderrommelmarkt. Handelsbeurs en
oldtimer-event in het centrum. Vanaf 20u30 is
er in de feesttent een optreden en aansluitend
Oberbayern in samenwerking met de lokale
cafés. Op zondag is er handelsbeurs, aperitiefconcert en middagmaal. In de namiddag
loopevenement ‘Dwars door Gullegem’.
14u00 | gratis | Centrum Gullegem
ZO 7 JUNI

ACTIEF | NATUUR | VLINDERWANDELING
Gids: Roeland Libeer
15u00 | gratis | NEC De Rand aan de Rijksweg in Gullegem | Info: tel. 0477 75 58 52 of
info@natuurpuntwevelgem-menen.be
DI 9 JUNI

ACTIEF | CULINAIRE WANDELING IN BERGELENPUT
Wandelen met een herboriste. Je krijgt informatie over de wilde bloemen en struiken die je
op je weg tegenkomt. Bovendien word je getrakteerd op een aantal lekkere ‘plantenhapjes’. Wandeling aan een rustig tempo.
14u00 - 16u00 | €5 + €5 ingrediënten | Provinciaal Domein Bergelen, NEC De Rand, Rijks-

bekend, maar het zal sowieso weer top zijn.
Geniet van het straattheater en de fanfare,
nuttig enkele hapjes en drankjes,…
19u00 – 22u00 | aan de ingang van het KBCgebouw op het Schouwburgplein in Kortrijk
€15 | Inschrijven: info@destroom.be of 056 35
30 17 | Max. 10 deelnemers
ZO 28 JUNI

14u00 (aanmelden om 13u15) | € 2 ter plaatse
te betalen | Petanqueterreinen, Kwadries 78,
Gullegem | Inschrijven: Sportdienst Wevelgem, 056 43 35 60, sportdienst@wevelgem.be,
www.wevelgem.be/sport, www.sportelen.be
ZA 13 JUNI

G-SPORT | SNOWTUBEN
Snowtuben of bandenglijden doe je op een
helling van echte sneeuw. Al liggend of zittend op de band glij je naar beneden. Dolle
sneeuwpret voor mensen met een beperking.
Telkens sessies van 1 uur tussen 10u00 en
16u00 | € 5 (eigen begeleider mag gratis mee
op de piste) | Ice Mountain Komen | Inschrijven vóór 5 juni via Sportdienst Wevelgem,
056 43 35 60, sportdienst@wevelgem.be,
www.wevelgem.be/sport
ZA 13 JUNI

KUNST | LINDA MOLLEMAN – BEGRAAFPLAATS MOORSELE
De bewondering voor het kunstwerk van Linda
Molleman op de begraafplaats in Wevelgem,
vertaalde zich al snel in een nieuwe vraag. Op
13 juni wordt een nieuw kunstwerk onthuld op
de begraafplaats in Moorsele ter nagedachtenis van Wereldoorlog I. In september volgt het
derde werk in Gullegem.
16u00 | gratis | www.wevelgem.be
ZA 23 MEI

ONTMOETING | SINKSEN: STRAATTHEATER
EN MULTICULTURELE FEESTFANFARE
(activiteit voor volwassenen met een beperking vanaf 21 jaar) Het programma is nog niet

ACTIEF | LEIE LEKKER ZOETETOCHT
Gezinsvriendelijke fietstocht met 3 haltes en
veel lekker zoets uit de Leiestreek
Fietsen met hapjes € 7/persoon (1 consumptie
inbegrepen), Leie Lekker Menu: beenhesp met
Omersaus, rauwe groentjes en frietjes € 10/persoon | toerisme@wevelgem.be | 056 43 34 00
ZO 28 JUNI

ACTIEF | FAMILIE | GEZINSDAG BERGELEN
De gezinsdag laat je op een actieve en originele wijze kennis maken met het domein.
De bezoekers worden op een belevingsparcours ondergedompeld in tal van creatieve
doe-activiteiten, verhalen worden verteld,
er is kinderanimatie voor de allerkleinsten…
Traditioneel wordt aan het NEC De Rand het
Bergelencafé opgebouwd waar je kan genieten van een natje en een droogje onder begeleiding van sfeervolle lokale volksmuziek.
De gezinsdag is een initiatief van de Provincie
West-Vlaanderen, de gemeente Wevelgem,
de Gezinsbond van Moorsele en Gullegem,
Natuurpunt Wevelgem – Menen en VELT
14u30 - 18u00 | gratis | Provinciedomein Bergelen, NEC De Rand, Rijksweg in Gullegem
Info: tel. 0472 59 24 05, johan.vandenberghe@
west-vlaanderen.be
JULI
JULI

JEUGD | SPEELPLEINWERKING KATJEDUK
Zomerwerking voor kleuter en lager onderwijs
in juli | Meer info: www.katjeduk.be
VR 3 JULI

JEUGD | PAR8
Iedereen die met een beatwagon wil deelnemen aan de par8 kan zich inschrijven. Je truck
moet wel aan de nodige veiligheidsvoorschriften
voldoen. De Par8 start traditiegetrouw op het
15

ZA 18 JULI

Marktplein in Gullegem, daarna gaat de optocht
via enkele grote centrumstraten naar de Supra
Bazar waar om 21u00 de afterparty losbarst.
19u00 | gratis | Start Marktplein Gullegem
www.par8.be

ACTIEF | ITALIAANSE NOCTURNE
Idyllische avondtocht op de Leie met authentieke Italiaanse maaltijd. Ciao Italia!
€ 45 | toerisme@wevelgem.be | 056 43 34 00

ZO 5 JULI

DO 30 JULI

NATUUR | EETBARE PLANTEN EN GROENE
SMOOTHIES
Smoothies, lekker en gezond! Laat je verrassen door eetbare planten in het domein te
verwerken tot erg originele smoothies… Wild
en smakelijk!
15u00 | gratis | NEC De Rand aan de Rijksweg
in Gullegem | Contact: 0472 59 24 05, johan.
vandenberghe@west-vlaanderen.be, info@
natuurpuntwevelgem-menen.be
ELKE DO VAN 9 JULI TOT EN MET 20 AUGUSTUS

MUZIEK | ONTMOETING | PARKIES
De donderdagse concerten komen terug naar
Wevelgem. Dit jaar beleef je de Parkies op het
(festival)terrein van Sint-Pauluscollege. Een
nieuwe locatie, maar evenveel sfeer en muziek. De eerste is er op 9 juli.
vanaf 19u00 | gratis | Sint-Pauluscollege Wevelgem
ZA 11 EN ZO 12 JULI

FESTIVAL | KLEIN TOKYO
In Moorsele centrum wordt weer een weekend
lang gefeest. Op zaterdagavond kan je genieten van rock en comedy. Zondagmiddag is er
een familie- en ambiance dag.
Gratis (enkel comedyvoorstellingen kosten € 2)
Centrum Moorsele | www.ccwevelgem.be
MA 13 JULI

ACTIEF | OP DE KOFFIE MET 75-PLUSSERS…
thema: oud speelgoed. I.s.m. heemkundige
kring De Meiboom. Tijdens dit ontmoetingsmoment voor 75-plussers haal je met een kopje
koffie en een stukje taart herinneringen op aan
de kindertijd. Met wat werd vroeger gespeeld?
Hoe werd het speelgoed gemaakt? Waar
werd gespeeld? Met wie werd er gespeeld?
Kreeg men speelgoed van Sinterklaas …
14u00-16u00 | € 3 | LDC Het Knooppunt
inschrijven via LDC Het Knooppunt |
056 43 34 00
16

ACTIEF | BOOTTOCHT WEVELGEM-RIJSEL

DI 18 AUGUSTUS

CURSUS | ‘ARGENTINIË: TANGO DER CONTRASTEN’ Willy Sieuw laat je kennismaken met
verschillende facetten van het fantastische land
Argentinië: de Tango, haar Spaanse taal, haar
temperament, de wijn en de smullende steaks:
bife de lomo. Maar ook met de wereld- en miljoenenstad Buenos Aires, de Tigre Delta, pittoreske plaatsjes in Salta, de ongerepte natuur in
het rustige Patagonia met de Perito Morenogletsjers. Hij neemt je mee in al zijn enthousiasme
naar de schitterende watervallen in Iguazu aan
de grens met Brazilië.
14u00-16u00 | gratis | LDC Het Knooppunt | inschrijven via LDC Het Knooppunt | 056 43 20 80
WO 19 AUGUSTUS

Boottocht met varkentje aan ‘t spit
€ 51/ € 41 (- 12j) | toerisme@wevelgem.be
056 43 34 00
AUGUSTUS
AUGUSTUS

JEUGD | SPEELPLEINWERKING HAASJE-OVER
Zomerwerking voor kleuter en lager onderwijs
in augustus.
Meer info: www.wevelgem.be/jeugd/doewa

ACTIEF | MET DE FIETS NAAR MACHELENAAN-DE LEIE
Met bezoek aan Texture, met de boot terug naar
Menen. Onderweg vertelt de gids je meer rond
het project De Grote VerLEIEding. In Machelenaan-Leie kan je een bezoek brengen aan de
Kunstzomer 2015 of het Roger Raveelmuseum.
€ 36/ € 26 (-12j) | toerisme@wevelgem.be
056 43 34 00
ZO 30 AUGUSTUS

ONTMOETEN | LEIEBRUNCH

ZO 2 AUGUSTUS

ACTIEF | NATUUR | VLEERMUIZEN
Vleermuizen. De ‘mannen van de nacht’… Het
domein met haar vele oude bomen is een uitstekende plaats om vleermuizen in actie te
zien. Met bat-detectoren ga je op zoek naar
de verschillende soorten die in het domein
wonen en neem je een kijkje in de ijskelder.
20u30 | gratis | NEC De Rand aan de Rijksweg in Gullegem | Info: tel. 0472 59 24 05,
johan.vandenberghe@west-vlaanderen.be of
info@natuurpuntwevelgem-menen.be
DO 6 AUGUSTUS

ACTIEF | MET DE FIETS NAAR RIJSEL, MET
DE BOOT TERUG NAAR WERVIK
Je fietst vanuit Wervik naar Rijsel. Tijdens de
tocht vertelt de gids je meer over de charmante Noord-Franse dorpjes.
€ 31, € 21 (-12j) | toerisme@wevelgem.be
056 43 34 00

Dit jaar gaat Summerscreen mee in alle activiteiten op en rond de Leie. De zomervakantie
wordt afsloten op zondag 30 augustus met een
grote 'Bring Your Own' Brunch. Er wordt animatie voorzien langs de Leieboorden voor jong en
oud. Er worden naar goede gewoonte wel brandende kolen, een bbq-team dat je vlees bakt
en een vleestiaire voorzien. Zin om zelf iets te
doen? Mail je idee naar info@summerscreen.be
en je krijgt de nodige ondersteuning.
10u30 | gratis | Leieboorden | Meer info: www.
summerscreen.be en op de facebookpagina!

Inschrijvingen Roefel
Na een jaartje Ketnet-Cup is Roefel er dit jaar terug. Ben je tussen 6 en 12 jaar? Stip dan zeker zaterdag 27 juni aan in je agenda. Dit jaar bestaat
Roefel trouwens 25 jaar. Dat wordt gevierd met een festival: Roefelrock.
Niemand minder dan de Ketnet-band mag Roefelrock om 16u00 afslui-

Vanaf maandag 11 mei (10u00) kan je inschrijven:

ten. Kinderen kunnen ook dit jaar een heleboel interessante bedrijven

• via de webshop (www.wevelgem.be/jeugd)

bezoeken. De plaatsen zijn beperkt. Op tijd inschrijven is dus een must.

• telefonisch 056 43 35 50
• op de jeugddienst zelf

Via de lagere scholen van onze gemeente werd het Roefelkrantje al
verdeeld. Heb je nog geen exemplaar ontvangen, kom gerust één afha-

Denk er aan: Roefelkaartjes moeten voor 22 juni afgehaald worden op

len op de jeugddienst of in het gemeenteloket.

de jeugddienst. Anders vervalt de inschrijving.

Op zaterdag 9 mei organiseren we een inschrijfvoormiddag. Opgepast!

Een dagje Roefel kost 4 euro (drankje, ijsje en optreden Ketnet-band

Dit jaar vindt deze inschrijfvoormiddag plaats op een nieuwe locatie:

inbegrepen). Vanaf 9 mei zijn er ook afzonderlijke tickets voor het op-

de centrale hal van SPWE in de Deken Jonckheerestraat 16, Wevelgem.

treden van de Ketnet-band te verkrijgen. Een ticket kost 1 euro.

Van 9u00 tot 11u00 kan je jouw droombezoek komen uitkiezen. Die dag

Voor het optreden zelf is er geen leeftijdsbeperking.

is telefonisch inschrijven niet mogelijk.
Meer info kan je terugvinden op www.wevelgem.be/jeugd.
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kalendertip

Dienstenaanbod Lokale Dienstencentra en woonzorgproject
Het Lokaal Dienstencentrum biedt naast het activiteitenaanbod ook diensten aan om de individuele zelfredzaamheid van mensen te behouden of te verhogen. Hieronder een greep uit het aanbod activiteiten en hulp- en dienstverlening op maat van de gebruiker.
Bad of douche

Reservatie is noodzakelijk: LDC Elckerlyc van

Zitdag dienst thuiszorg

Angst om te vallen, geen aangepaste badka-

11u45 tot 12u30, reserveren voor 12u00 de dag

Gratis info/advies voor zorgbehoevende per-

mer,… Het zijn obstakels waarmee senioren

voordien, LDC Het Knooppunt van 11u45 tot

sonen, mantelzorgers en zorgverstrekkers over

geconfronteerd worden als ze thuis een bad of

12u30, reserveren voor 16u30 de dag voordien;

thuiszorgmogelijkheden, tegemoetkomingen

douche nemen. In het LDC kan je voor € 2 een

MO2 om 11u30, aanvraag 10 dagen vooraf.

en premies aan zorgbehoevenden.

bad/douche nemen met ondersteuning van

LDC Elckerlyc: op afspraak, LDC Het Knoop-

een geschoolde vrijwilliger. Handdoeken en

Voedingsadvies

punt: donderdag van 15u30 tot 16u30, MO2 in

zeep zijn voorzien in de LDC’s, bij MO2 breng

Een voedingsconsulent maakt een persoonlijk

WZC Sint Jozef: donderdag van 9u00 tot 10u00.

je je eigen wasgerief mee.

plan voor een gezond voedingspatroon. Een

LDC Elckerlyc: 4de donderdag van de maand,

eerste gesprek kost € 36, een opvolgingsge-

Meer informatie? Contacteer de centrum-

LDC Het Knooppunt: elke donderdag, van

sprek € 16.

leider:

13u30 tot 16u00, MO2: elke donderdag, op af-

LDC Het Knooppunt: 3de vrijdagnamiddag van

• LDC Elckerlyc (Elckerlycplein 1, Wevelgem):

spraak tussen 14u00 en 15u00

de maand, MO2: 1ste woensdagnamiddag van
de maand.

Bloeddrukmeting en wegen

Anne Vanhove 056 43 55 10 of
ldc.elckerlyc@ocmwwevelgem.be
• LDC Het Knooppunt (Gulleheemlaan 20,

Heb je zelf geen weegschaal of bloeddrukme-

Gebruik kineruimte

Gullegem): Hannelore Herman 056 43 20 80

ter? Een vrijwilliger weegt je of neemt je bloed-

LDC Elckerlyc en WZC Sint Jozef stellen hun

of hetknooppunt@ocmwwevelgem.be

druk gratis en houdt alles bij op een steekkaart.

kineruimte ter beschikking voor mensen die

• Woonzorgproject MO2 (Sint-Maartensplein

Er wordt hier geen medisch advies gegeven.

revalideren en thuiswonende senioren die extra

15, Moorsele): Inge Goemaere 0470 93 67 67

LDC Elckerlyc: 4de donderdag van de maand,

beweging wensen. Reserveren, noodzakelijk.

of inge.goemaere@ocmwwevelgem.be

LDC Het Knooppunt: 1ste maandag van de

LDC Elckerlyc: 2de dinsdag en 4de donderdag

maand, van 14u30 tot 15u30, MO2: elke don-

van de maand van 10u00 tot 11u00 (€ 1,5 met

Lokaal aanspreekpunt MO2

derdag, op afspraak tussen 14u00 en 15u30

ondersteuning), WZC Sint Jozef: elke weekdag

Heb je vragen over wonen, zorg, ziekenver-

in de namiddag (gratis, zonder ondersteuning)

voer, vrijetijdsbesteding, Moorsele, Let’s Get

Restaurant

Fit!, welzijn,…? Kom langs op het Lokaal aan-

Kan je niet meer zelf je maaltijd bereiden of

Hulp bij boodschappen

spreekpunt! Elke maandag (behalve op feest-

eet je liever samen? Dan kan je elke dag (ook

Je kan je boodschappen laten doen of zelf

en brugdagen) tussen 17u00 en 18u00 in OC

weekend en feestdagen) naar het restaurant

mee op boodschap gaan met een vrijwilliger.

De Stekke (Sint-Maartensplein 12 in Moorsele,

van de LDC’s of WZC Sint Jozef. Een maaltijd

Meer info in de Lokale Dienstencentra en de

bureau van de burgemeester)

kost € 8, sociaal tarief is mogelijk.

dienst thuiszorg (OCMW).
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Dansen met Derek
In het kader van 20 jaar ouderenraad Wevelgem wordt 6 mei een echte feestdag. Naast heel wat andere activiteiten organiseert de ouderenraad i.s.m. het cultuurcentrum een heuse ‘Bal Musette’ in OC De Stekke in Moorsele. Vandaar een interview met Derek, de man achter het
‘Bal Musette’.
Vanwaar het idee om een voorstelling te

Waarschijnlijk ben je zelf een groot liefheb-

volgorde van het alfabet te blijven... Allemaal

maken geïnspireerd op de Bal Musettes?

ber van het Franse chanson?

zangers die opgenomen zijn in het repertoire

Derek: ‘Het idee is gegroeid op de Place Mu-

Derek: ‘Ik hou van veel muziekjes en ik heb

van onze ‘Bal Musette’.’

sette (Beverhoutplein) op de Gentse Feesten.

inderdaad ook zelf twee Franstalige cd’s ge-

Ik programmeer daar zelf al zeven jaar en mag

maakt. In ‘99 brachten we de cd ‘Cabaret Sau-

Kan je iets vertellen over hoe de voorstelling

er in het Frans zingen en musiceren met be-

vignon’ uit met Derek & Vis met daarop de sin-

opgebouwd wordt?

vriende muzikanten (les amis de Derek). Met

gle ‘Petit Lapin’ die veel airplay kreeg op Radio

Derek: ‘Rony Verbiest trekt de voorstelling op

topaccordeonist Rony Verbiest en onze drie

1 en Radio 2. In 2008 maakte ik nog een tweede

gang met enkele accordeonklassiekers en dan

andere bandleden (Mario Vermandel op con-

full cd “ça va mon ami” met de radiohit ‘Oui je

spelen we gewoon het ene bekende Franse

trabas, Luc Vanden Bosch op drums, Hans Van

t’aime’. Ik kende natuurlijk zelf wel Brel, Bras-

chanson na het andere. De herkenbaarheid

Oost op gitaar), spelen we sedert een drietal

sens, Bécaud, Gainsbourg..., maar het is vooral

van een liedje is natuurlijk belangrijk om de

jaar ‘Bal Musette op zondag’. We spelen als

via mijn collega ‘Vis’ (alias voor pianist Yves

mensen op de dansvloer te krijgen, want als

een echt balorkest, twee trage, twee rappe,

Meersschaert) dat ik het Frans chanson beter

ze het kennen, weten ze hoe ze er op kun-

en af en toe een walske en een tango.

leerde kennen. Hij is afkomstig uit Ronse en zijn

nen dansen. Tussendoor spelen we ook een

ouders zijn Franstalig. Yves kende dat repertoi-

paar instrumentale walskes en tangos. Maar

re dan ook als huis-, tuin- en keukenmuziek.’

er zitten vanzelfsprekend ook leuke meezin-

Place Musette is op de andere dagen van de
Gentse feesten voor een hoofdzakelijk zittend

gers in het repertoire zoals onder andere ‘Aux

publiek, maar op zondag leggen we een dans-

Wat trekt jou daar precies zo in aan?

vloer en dat is altijd een groot succes. Iedereen

Derek: ‘De Franse taal ligt me wel goed in de

amuseert zich, zowel zij die zelf dansen, als zij

mond. Ik zing het graag en het heeft een to-

Tot slot, hoe zou je onze lezers nog willen

die alleen komen luisteren en kijken. Omdat

taal andere poëzie dan het Nederlands of het

overtuigen om zeker te komen kijken?

het voor ons als muzikanten zo leuk is om te

Engels. We moeten ook niet altijd per se naar

Derek: ‘Ik kan jullie echt garanderen: Wie

kunnen spelen voor mensen die dansen, wil-

Frankrijk om het goede Franse chanson te vin-

komt, zal zich amuseren! Het wordt een echte

den we dat ook op andere locaties gaan doen

den, want ook in ons land hebben we een aan-

feelgoodnamiddag, voor dansers, meezin-

en op die manier het bal musette een beetje in

tal grootmeesters in dat genre: Adamo, Brel...

gers, kijkers en luisteraars. De mensen zullen

ere herstellen.’

om nog maar de eerste twee letters van het

ervaren topmuzikanten horen en zien die dit

alfabet te gebruiken. Of om verder te gaan,

repertoire met volle goesting spelen. We ‘jeu-

nog Maurice Chevalier en Joe Dassin om in de

nen’ ons zelf ook enorm!’

Champs Elysées’ en ‘Pour un flirt’,…’

Derek & Rony Verbiest (met orkest) - Bal Musette
woensdag 6 mei - OC De Stekke Moorsele | € 10 | org. ouderenraad Wevelgem i.s.m. CC Wevelgem | www.wevelgem.be/nieuws/een-dagje-uit
tickets: balie CC Wevelgem, Acaciastraat 1, 8560 Wevelgem of tel. 056 43 34 96 of cultuurcentrum@wevelgem.be of via www.ccwevelgem.be
TIP: Er zijn ook nog tickets voor ‘een dagje uit in Wevelgem’ waarbij je de dag afsluit met dit Bal Musette (zie vrijetijdskalender voor meer info)

1 mei

a
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Traditiegetrouw een actieve dag in Wevelgem.
Welkom om zoveel meer te ontdekken!
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Meer info: www.wevelgem.be/1-mei
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Wat eens begon als enkel een bloemenmarkt…
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Wat, waar
1. Steps Shopping Day – promostand
2.Tuin- en hobbysalon | Stellingen fiets- en parkeerplan
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3. Bloemenmarkt
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4 West-Vlaams kampioenschap kubb
5. Fietskoerierdienst (vervoer naar parking a,d,e en g)
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Gemeentepark
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Parking
a. Parking Nieuwe Markt
b. Parking Stationsstraat
c. Parking Lode de Boningestraat
d. Parking Gemeentehuis
e. Parking Lauwestraat
f. Parking Kortrijkstraat / Brugstraat
g. FIETSparking Cultuurpad / SPWE

Geniet je een Frans pensioen en ben je belastingplichtige in België?

Thuiszorg Informatie Punt (TIP)
Bij TIP kan iedereen, ongeacht leeftijd of inkomen, gratis informatie

Het jaarlijkse fiscale attest van je Frans pensioen voor de belastingaan-

en advies krijgen over:

gifte in België wordt vanaf dit jaar niet meer opgestuurd. Je kan het fiscaal

• alle thuiszorgmogelijkheden

attest enkel digitaal aanvragen op www.lassuranceretraite.fr. Ongeveer 4

• tegemoetkomingen en extra voordelen voor hulpbehoevende

dagen na aanvraag krijg je per mail bericht dat je het attest via je account

personen

kan downloaden.
Waar kan je terecht?
Voor meer info of hulp kan je terecht bij de dienst burgerzaken- sociale
zaken: ann.verhaeghe@wevelgem.be - doris.verstraete@wevelgem.be
tel. 056 43 34 00

• Dienst Thuiszorg OCMW, Deken Jonckheerestraat 9 in 8560 Wevelgem – 056 43 55 00 – elke werkdag
• MO2 - WZC Sint Jozef, Sint Maartensplein 15 in Moorsele – 056 41
22 51 - elke donderdag van 9u00 tot 10u00

Gemeenteloket Wevelgem: op ma-, di, woe- en vrijdagvoormiddag van
9u00 tot 12u00 en op woensdagnamiddag van 13u30 tot 18u30.
Gemeentehuis Gullegem: op woensdagvoormiddag van 9u00 tot 12u00
Gemeentehuis Moorsele: op vrijdagvoormiddag van 9u00 tot 12u00

• LDC Het Knooppunt, Gulleheemlaan 20 in Gullegem - 056 43 20
80 - elke donderdag van 15u30 tot 16u30
• LDC Elckerlyc, Elckerlycplein 1 in Wevelgem – 056 43 55 10 - op
afspraak

KORT KORT KORT KORT KORT KORT KORT KORT KORT KORT KORT KORT KORT KORT KORT

Infoavond samenaankoop spouwmuurisolatie

Vekeershinder sportevenementen

Voor het 3de jaar op rij organiseert de gemeente een samenaankoop

In mei en juni vinden er in Wevelgem opnieuw sportevenementen

voor spouwmuurisolatie. Vorig jaar werden zo 42 Wevelgemse wo-

plaats die voor wat verkeershinder kunnen zorgen.

ningen extra geïsoleerd.
Inwoners die langs het parcours wonen, zullen de weken voor het eveOm niet-geïsoleerde spouwmuren na te isoleren worden gaten ge-

nement een brief van de organisatoren ontvangen met meer specifieke

boord in de gevelsteen en wordt de tussenruimte opgespoten met een

informatie over de verkeersmaatregelen die zullen getroffen worden.

geschikt isolatiemateriaal. Het is heel dikwijls een zinvolle investering.
Meer informatie: www.energiesparen.be/spouwmuur. De gemeente

15 mei: 1000 km van Kom op tegen Kanker | www.wevelgem.be/1000km

treedt op als tussenpersoon tussen een groep inwoners en een leve-

25 mei: Wielerwedstrijd De Barakken

rancier, om door het grotere volume een betere prijs te bedingen.

2 juni: 71ste Gullegem Koerse | www.gullegemkoerse.be
5 juni: 27ste Grote Prijs EH. Lahousse | www.gullegemkoerse.be

Info-avond op 1 juni om 19u00 in de cafetaria van CC Guldenberg,

7 juni: Dwars door Gullegem | www.dwarsdoorgullegem.be

Acaciastraat in Wevelgem. Je leert er alles over de technische kant

(zie pagina 6 van deze infokrant)

en de aanpak en timing van de samenaankoop. Graag inschrijven:
dienst milieu: tel. 056 43 34 60 of milieubeleid@wevelgem.be.
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Parkeren en fietsen in Wevelgem
Jouw stemt telt
Het gemeentebestuur wil graag jouw mening over een aantal stellingen over parkeren en fietsen in de gemeente. Je maakt met je stem bovendien
kans op mooie prijzen. Kruis bij de stellingen op de volgende pagina het vakje aan bij de stelling waar jij achter staat.
Vul je gegevens in en deponeer je blad in de urne aan het onthaal van het gemeenteloket of vul de vragenlijst online in op www.wevelgem.
be/fiets-parkeerplan. Dit kan tot en met 15 mei.
Op 1 mei kan je je mening ook komen geven op de stand van de gemeente op het tuin- en hobbysalon in de Porseleinhallen. Winnaars worden
persoonlijk verwittigd.
Te winnen: 3 x monkeylights, 3 x hippe fietstassen

3x
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3x

FF Er is nood aan 15 min. kort parkeren in de omgeving van winkels,

OF

FF Het klassieke parkeerregime van twee uren in de blauwe zone

banken,… zodanig dat ik vlot mijn boodschappen kan doen of

is goed.

laden en lossen.
FF Ik wil gerust een omweg maken met de auto zodat er voor

OF

FF Ik wil altijd de kortste weg met de auto kunnen nemen.

OF

FF Ik rij graag tot vóór de schoolpoort zodat mijn kinderen snel ge-

fietsers een veilige fietsroute gemaakt kan worden.
FF Ik wil gerust wat verder parkeren van de school zodat voor mijn
(klein)kinderen een veilige schoolomgeving gemaakt kan worden.

FF Langs de straat moeten vooral parkeerplaatsen voorzien worden.

dropt kunnen worden.

OF

FF Een autoparkeerplaats mag voor mij één worden voor een fiets.

Fietsers moeten hun fiets maar plaatsen op het voetpad of voor

Er staan soms zoveel fietsen tegen de gevels dat ik als voetgan-

het winkelraam.

ger niet meer door kan.

FF Het is goed dat de gemeente fietsers ondersteunt met concrete

OF

FF De gemeente voorziet al genoeg voorzieningen voor fietsers.

OF

FF Waarom moeten er nog meer parkeerplaatsen verdwijnen? Ik

acties zoals fietspompen, fietsbeugels, labelen van fietsen…
FF Mijn straat is afschuwelijk: alleen maar geparkeerde auto’s. Ik
wil meer ruime voetpaden, goede fietspaden of meer groen.
FF Door het nieuwe fietspad dat in mijn straat aangelegd wordt,

parkeer mijn auto graag voor mijn deur.
OF

FF Het is goed om parkeren te centraliseren in parkeerhavens. Zo

zullen veel parkeerplaatsen verdwijnen. Dat is onaanvaardbaar.

staan er minder wagens langs de straatkant geparkeerd.

Vul je gegevens in en deponeer je blad in de urne aan het onthaal van het gemeenteloket of vul de vragenlijst online in op www.wevelgem.be/
fiets-parkeerplan. Dit kan tot en met 15 mei. Er zijn mooie prijzen te winnen.
Naam: ……………………………….......................................................... Familienaam:...................................................................................................................
e-mail: ……………………………………...........................................................................................................................................................................................
tel/gsm: .……………………………………………………………………………............................................................................................................................................
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@De Meerschman Christian
feest in wevelgem

@Nele_Deneut_April_Fool's!

@seelseynhaeve_ samentuinen

Contacteer je gemeente
Gemeentebestuur
Vanackerestraat 16
8560 Wevelgem
056 433 400
@ gemeentebestuur@wevelgem.be
www.wevelgem.be
@Wevelgem8560 · #Wevelgem
www.facebook.com/wevelgem8560

Wachtdiensten
Apothekers
De apotheek van wacht is terug te vinden via:
0903 99 000 (€ 1,5/ minuut)
geowacht.be
Huisartsen
Centraal oproepnummer 056 40 47 48
Tandartsen
Centraal oproepnummer 090 33 99 69
@alexdejonghe

@aaronvanhauw_Zaligen hoogdag!

saint velo

Gent-Wevelgem

@Nathalie_Vandenbulck_1_april

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
@jonasdoonaert_Niet veel zon te zien,
dan doen we maar een beetje alsof!_SPWE

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,
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