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Op de cover

Word je ook orgaandonor?

Deze maand staat Jasper Durnez op de cover van deze infokrant. Hij is

Jaarlijks sterven in België ongeveer 100 mensen die wachten op een

één van de herstellers die op 25 september tijdens het Repair Café jouw

nieuw orgaan. Door vooraf je mening over orgaandonatie kenbaar te

klein elektro zal (helpen) herstellen. (Meer info p.3)

maken en je te laten registreren als donor, kan je helpen dit aantal te
beperken. Je registreren duurt letterlijk enkele minuten, is gratis en kan
je doen bij de dienst burgerzaken.
Orgaandonatie blijft het ultieme gebaar van solidariteit onder mensen.
Het aantal donors in Wevelgem staat momenteel op 561. Maar dat kan
nog altijd beter.
Ben jij nog niet geregistreerd en wil je meer info: www.wevelgem.be/
orgaandonatie. Doen!

561
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Warmtefoto
Wevelgem
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Vacatures
Op zoek naar een leuke job?

Repair café
Dit café is een gratis bijeenkomst waar je defecte spullen kan (laten)
herstellen. In het Repair Café zijn gereedschap en materiaal aanwezig om reparaties uit te voeren aan kleding, elektrische apparaten en
huishoudtoestellen, fietsen en computers.
Je kan van thuis kapotte spullen meebrengen. In het Repair Café zijn
deskundige vrijwilligers die je helpen om de gewenste reparatie uit te
voeren of je tonen hoe je het thuis zelf kan oplossen. Zo valt er altijd wel
wat te leren. Terwijl je je beurt afwacht, kan je genieten van een hapje
en een drankje.
Praktisch
Zondag 25 september | van 14u00 tot 18u00 | Jeugdclub Ten Goudberge
(Deken Jonckheerestraat 5) | Gratis | Organisatie: Gemeentebestuur Wevelgem en JC Ten Goudberge Wevelgem | Herstelling mogelijk van textiel,
elektrische apparaten, fietsen en ict.
Meer info
www.wevelgem.be/repaircafe | duurzaam@wevelgem.be | 056 43 34 60
www.facebook.com/repaircafewevelgem
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Wevelgem zomert
De zomer kwam misschien wat laat op gang, maar zat toch boordevol heerlijke, muzikale, gezellige Wevelgemse evenementen. Een greep uit
het aanbod: Klein Tokyo, BAT, Engie Parkies…en omdat een beeld meer zegt dan 1000 woorden, een overzichtje van al dat leuks in een aantal
foto’s. Leve de zomer!

Speelstraat Plataanstraat Wevelgem

Gullegames

Gullegames

The last parade

Gullegem loopt

Openbare BBQ in het park van Wevelgem

Klein Tokyo

Klein Tokyo

Parkies

Vrijwilligersbedanking

BAT

BAT

Proeven en logeren
Op 15 juni verschenen 2 brochures ‘Intens genieten’ in Wevelgem: ‘Proeven’ en ‘Logeren’. De brochure ‘Proeven’ telt maar liefst 52 eetgelegenheden in Wevelgem en een overheerlijk recept van
Stephanie Coorevits met een streekproduct.
Twee op drie toeristen gaan niet naar het toerismekantoor maar gaan wel op café of restaurant.
De Wevelgemse horecauitbaters zijn dus de beste ambassadeurs voor de gemeente. Samen met
de nieuwe brochures kunnen zij de toerist wegwijs maken in Wevelgem.
De brochures zijn gratis verkrijgbaar op het gemeenteloket, Vanackerestraat 16 in Wevelgem en
bij de toeristische ambassadeurs.
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Nieuw cultuurseizoen van start
September is de eerste maand van het nieuwe cultuurseizoen. CC Wevelgem geeft er meteen een lap op met intiem theater, circus en muzikale
topklasse van Brussels Jazz Orchestra. Tickets en info: www.ccwevelgem.be | 056 43 34 95 | cultuurcentrum@wevelgem.be | webshop.wevelgem.be
21 september | Workshop: Start to Bakfiets

23 september | Petrus en den doodendraad

De bakfiets en andere vervoermiddelen voor kinderen duiken meer en

Theatergroep het Gevolg opent het seizoen. Topacteur Jo De Meyere

meer op in het plaatselijke verkeer. De workshop is op maat van (groot)

speelt met Marit Stocker ‘Petrus en den doodendraad’. De oude Pe-

ouders met kinderen van 0 tot 8 jaar en wordt ondersteund door erva-

trus blikt terug op zijn leven tijdens de Eerste Wereldoorlog. De pas-

ren (bak)fietsouders. Behalve het sprokkelen van inspirerende verhalen

sionele liefde tussen hem en Marie werd gedwarsboomd door toeval,

en tips, kan je ook zelf enkele modellen en merken uittesten.

verschrikkelijke gebeurtenissen en een elektrische draad die gemeen-

Woensdag 21 september om 20u00 in de Porseleinhallen,

schappen gescheiden houdt. Vrijdag 23 september om 20u15 in OC De

Cultuurpad 1 (Wevelgem). Basisprijs: € 20. Begeleiding: Mobiel vzw

Stekke (Moorsele). Basisprijs: € 16.

24 september | Gogol & Mäx

30 september | Jazz Orchestra met zanger David Linx

Een dag later strijken de Duitsers Gogol & Mäx neer in CC Guldenberg.

De laatste vrijdag van september speelt Brussels Jazz Orchestra met zan-

Met meer dan veertig instrumenten brengen ze muzikale en visuele

ger David Linx in Wevelgem. Ze brengen het werk van Jacques Brel in een

fratsen. Het duo reist al ruim twintig jaar de wereld rond om het publiek

swingend jazzy jasje. Een muzikaal project met vijfsterrenkwaliteit.

in vervoering te brengen. Zaterdag 24 september om 19u00 in CC Gul-

Vrijdag 30 september om 20u15 in CC Guldenberg. Basisprijs: € 20.

denberg. Basisprijs: € 14, -12 jarigen € 8.
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Startmaand
verenigingen
September is de maand waarin alle verenigingen starten met een nieuw
werkjaar. Tijdens de Quiz van Gullegem 950 scoorde Davidsfonds Gullegem het best. In ruil voor deze puike prestatie krijgen ze hier ruimte in
de infokrant om hun vereniging in de kijker te zetten.

Zakkendoek
Op 28, 29 en 30 september brengen Wevelgemnaars Manu Stragier en

Davidsfonds Gullegem telt 180 gezinnen die lid zijn en is een culturele
vereniging met een gevarieerd aanbod aan activiteiten. Het Davidsfonds had in het verleden een wat oubollige bijklank maar daar is de
laatste jaren steeds minder sprake van. Wie geïnteresseerd is in muziek,
literatuur, geschiedenis en kunst – de fundamenten van het Davidsfonds – vindt bij het Davidsfonds zijn gading.

Jan Vanaudenaerde de monoloog ‘Zakkendoek’ in de Bib in het park.
Een greep uit het aanbod voor 2016-2017: 7 oktober (Bart Van Loo,
Jan, jij schreef de tekst. Waarover gaat het?

bekend van Chanson), 7 december (Dr. De Marteleire, belang van voe-

Jan: ‘Het is een tekst die opgebouwd is rond het gegeven van zelfdo-

ding), 16 februari (Maarten Boudry, jonge wetenschapsfilosoof).

ding of zelfmoord. Zelf verkies ik eigenlijk de laatste term. Een jonge
man, wiens moeder zelfmoord heeft gepleegd, gaat op zoek naar oor-

En verder: wandeling, 4-daagse reis Duitsland, Toast literair, Nacht van

zaken en voortekenen en probeert zo vrienden, familie en kennissen

de geschiedenis, boekenkijkdag op zondag 25 september (11u00-16u00

aan het praten te krijgen.’

Peperstraat 8 in Gullegem). Kom af en maak kennis met een dynamische vereniging.

Manu, jij brengt het verhaal.
Manu: ’Inderdaad, het verhaal van die jonge man en zijn moeder, die

Info

tegelijkertijd ook een vriendin, een buurvrouw, een oma, een collega,…

antoon.parein@telenet.be of mark.gheysen@telenet.be

is of kan zijn.’
Hoe begin je daar aan?
Jan en Manu: ‘Veel samenzitten, veel praten… Veel drinken ook…’ (lachen)
Jan: ‘En genoeg tijd nemen om het stuk te schrijven, in dit geval zelfs
acht maanden.’
Manu: ‘En dan beginnen repeteren… én dat is echt werken. Niet alleen in
’t kopke, maar nog meer fysiek.’
Jan: ‘Tot je op een bepaald moment een klik voelt. Het moment waarop
het persoonlijk verhaal een universeel verhaal wordt, het moment waarop
Manu als acteur echt ‘een personage’ wordt die vertelt over ‘een moeder’
die zelfmoord heeft gepleegd.’
Manu: ‘Dan is het echt beginnen te werken.’
De thematiek is behoorlijk zwaar.
Manu: ‘Ja, ’t is niet om te lachen.’
Jan: ‘Maar af en toe toch wel, vind ik. De intieme setting waarbij het
publiek aan drie zijden van de acteur zit, de cellomuziek en de beperkte
capaciteit zorgen voor een bijzondere sfeer die er voor zorgt dat de
voorstelling zowel meeslepend als verteerbaar is.’
Praktisch
Woensdag 28, donderdag 29 en vrijdag 30 september | 20u15 | Bib
in het park | Basisprijs € 12 | www.ccwevelgem.be | 056 43 34 95
cultuurcentrum@wevelgem.be | webshop.wevelgem.be
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Open Monumentendag
Over trage wegen naar oude kapelletjes. Op zondag 11 september is er in Vlaanderen weer Open Monumentendag. Ook in Wevelgem wordt
plaatselijk erfgoed in de kijker gesteld. De gemeentelijke erfgoedcel speelt in op het thema religieus erfgoed en het feestjaar Gullegem 950. Ze
realiseerden een fietstocht naar kapellen en kruisbeelden in Gullegem en Moorsele.
Fietstocht

gemeentelijke vrijetijdsdiensten en aan het onthaal in het gemeente-

De fietstocht is zowat 17 km lang en is in lusvorm, zodat je op elke plaats

loket. Op de dag zelf kun je het kaartje krijgen aan de Oude Pastorie,

langs het parcours kan starten. De beste rijrichting is aangeduid op de

het kruis van de Meiboom (Bergelen), de Lourdeskapel (Zevenkaven), de

kaart. Plaatselijke gidsen vertellen op vier stops langs het parcours

kapel van de Ieperstraat en de Godelievekapel (bij het kasteel). Ook na

over de geschiedenis van de kapel. Maak kennis met mysterieuze en

Open Monumentendag kun je de fietstocht uiteraard nog maken.

wonderbaarlijke genezingen, laat je verrassen door de sage van de radeloze Godelieve die haar trouwring verloor in de wal van het kasteel

Sint-Amanduskerk

van Moorsele, beluister een tot op heden ongekend verhaal bij de kapel

Op Open Monumentendag wordt de Sint-Amanduskerk (Gullegem) van

van de Ieperstraat of verneem het verhaal achter een opschrift. Aan de

10u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 18u00 opengesteld voor het publiek.

Oude Pastorie stelt de milieudienst de gemeentelijke fietsinitiatieven

Tijdens het bezoek zal vooral het orgel in de kijker worden gesteld. Om

in de kijker. Je kunt er de nieuwe gemeentelijke fietstassen kopen met

10u00 en om 14u30 zal een organist spelen. Het orgel van Gullegem is

een korting van 25 %. Aan de Oude Pastorie kun je ook de fototentoon-

één van de zeldzame nog bewaarde orgels van het befaamde huis Pierre

stelling ‘Viewmaster’ bekijken (zie p. 9).

Schyven uit Brussel. Het dateert uit 1905, maar werd enkele keren hersteld, gerestaureerd en verplaatst.

Praktisch
Open Monumentendag op zondag 11 september | van 13u30 tot 17u30

Meer info

gratis | Het gratis fietskaartje kun je vanaf 3 september ophalen in alle

Cel vrije tijd | 056 43 39 22 | vrijetijd@wevelgem.be

De gemeente en het OCMW
meedoen aan Levensloop op
10 en 11 september
in Kortrijk.

Je de Wevelgemse kadobon
ook kan gebruiken voor
een vrijetijdsactiviteit in de
gemeente?
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Alle info:
wevelgemsekadobon.be

Je in september nog kan inschrijven voor kunst, muziek
en woord. Meer info:
www.wevelgem.be/
plastische-kunsten
en www.menen.be/samw

Viewmaster

GULLEGEM
950

Dit jaar volgen de activiteiten en evenementen in het kader van
de 950ste verjaardag van Gullegem elkaar in snel tempo op. Maar

Gullegemse
Noenefeesten

niet alleen in 2016 werd er gefeest en gevierd.
De voorbije weken stuurden Gullegemnaars allerlei foto’s die een beeld
geven van het gemeenschapsleven in de gemeente. Mensen die in het
midden van de straat en getooid in hun mooiste pak poseren voor de
fotograaf. Mannen en vrouwen die samen met de burgemeester op de
foto gaan voor de gevel van het gemeentehuis. Een optocht of een manifestatie voor betere arbeidsvoorwaarden. Een kampioensviering op

Zondag 4 september: volksfeest met muziek van eigen bodem,

het voetbalveld. Religieuzen op straat en in de carnavalstoet. Veronica’s

hapjes en drankjes, animatie voor jong en oud. De ideale afsluiter

drive-in-show in het VTI.

van de zomervakantie.
De foto’s zijn thematisch verzameld en geven een mooi beeld van een
Met een aperitiefconcert met Fanfare Kunst Veredelt, een muziekoptre-

bruisend gemeenschapsleven in de vroegere gemeente Gullegem.

den van De Thierry’s, een aperitiefconcert met Harmonie Sint-Cecilia,
verrassingsoptreden en een tornooi vrachtwagentrek voor ploegen.

Praktisch

Doorlopend tot 16u30: kinderanimatie & drank- en eetstandjes door Orde

Viewmaster: outdoor expo met foto’s van vroeger | Oude Pastorie Gul-

van de Vlaskapelle en Schuttersgilde Sint-Barbara.

legem | Vrij te bezoeken vanaf het eerste weekend van september tot
Allerheiligen.

Praktisch
11u00 tot 16u30 | Kerkplein Gullegem (parking OC de Cerf) | Gratis
Een organisatie van het gemeentebestuur i.s.m. lokale verenigingen.

Gullegem
beletterd

GULLEGEM
950

Het themajaar Gullegem 950 biedt ook de gelegenheid om door
950 jaar Nederlandse en Vlaamse literatuurgeschiedenis te grasduinen. In samenwerking met heel wat Gullegemse handelaars en
vrije beroepen tekent de culturele raad een poëzieparcours uit
door het dorp.
Op tal van etalages vind je een vleugje poëzie. Onder de naam ‘Gullegem
beletterd’ leer je het dorp beter kennen en maak je kennis met bekende
en minder bekende gedichten uit onze letterkunde.
Praktisch
Gullegem beletterd: poëzieparcours in Gullegem. Vrij te bezoeken vanaf
het eerste weekend van september tot Allerheiligen.
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Infomoment RUP
‘Moorsele kern’
Vlotte dienstverlening
Sinds 2007 is Wevelgem ontvoogd. Dat wil zeggen dat de gemeente zelf
beslist over stedenbouwkundige vergunningen binnen een duidelijke procedure en termijn. Inwoners met bouwplannen worden op die manier sneller geholpen.
Uniformiteit en kwaliteit
In 2013 werd de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van
kracht. Deze somt een aantal werken op waarvoor geen vergunning meer
nodig is. De Vlaamse Overheid bepaalde welke werken dit zijn, vb. afsluitingen plaatsen tot 2 meter hoog in de zij- en achtertuin of de aanleg
onder bepaalde voorwaarden van een terras of tuinhuis in de zij- en achtertuin. De gemeente streeft hiermee naar gelijkheid over het hele grondgebied en een vermindering van de administratieve last. Daarnaast werd
in de verordening ook vastgelegd hoeveel groen er in nieuwe verkavelingen moet komen. Op die manier wordt de kwaliteit van nieuwe woonwijken gegarandeerd.
Ruimtelijk uitvoeringsplan voor de kern van Moorsele
De gemeente wil nu een stap verder gaan door de huidige bijzondere
plannen van aanleg (BPA) op te heffen en te vervangen door één globaal
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Er wordt gestart met de kern van Moorsele. Later volgen ook Gullegem en Wevelgem. In de bebouwde kom van
Moorsele bepalen een 8-tal BPA’s de bouwvoorschriften. Deze zijn allemaal
verschillend. Een aantal BPA’s dateert bovendien van de jaren 80. Vele regels zijn achterhaald of nodeloos streng. Dit leidt vaak tot onduidelijkheden
voor zowel burger als bestuur. Het nieuwe RUP moet zorgen voor dezelfde
eenvoudige en soepele regels voor de hele kern. Woonzones, groenzones

Gemeenteraad
juli

en zones voor gemeenschapsvoorzieningen worden afgebakend. Nodeloos strenge of in de realiteit verouderde regels worden geschrapt. In de

Herinrichting parking Sint-Hilariuskerk

praktijk zal dit plan niet voor grootse veranderingen zorgen. Het vormt

Het grotplein naast de Sint-Hiliariuskerk werd lang gezien als een niet

wel een duidelijk kader om toekomstige bouwaanvragen te beoordelen.

zo mooi plekje binnen de gemeente. Daar komt verandering in. Het
pleintje wordt binnenkort heraangelegd. Voor deze opfrissing werd een
aanzet gegeven in het project ‘Lelijke plekjes, mooie trekjes’ uit 2011.

Infomoment

Deze werken kaderen binnen de beleidsdoelstelling: ‘Wevelgem inves-

De ruimtelijk planners van Leiedal hebben een schetsontwerp van

teert in de centra.’

het ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt. Deze plannen worden voorgesteld aan de inwoners van Moorsele op 14 (14u00), 15

Hans De Pelsmacker zal voor het grotplein, samen met de leerlingen

(19u00) en 19 september (19u00) in OC De Stekke in Moorsele. De

van de basisschool, een kunstige zitbank ontwerpen. De Pelsmacker is

toegang is gratis. Vooraf inschrijven is verplicht: sofie.vanneste@

gespecialiseerd in publieke kunstwerken. Een paar parkeerplaatsen blij-

wevelgem.be of 056 43 34 45 met vermelding: naam en infosessie.

ven. De toegang langs de Lode de Boningestraat wordt breder gemaakt,

Inschrijven kan tot 7/09.

zodat de school en de kerk makkelijker bereikbaar zullen zijn voor de
hulpdiensten. De kerkfabriek is uiteraard ook betrokken in dit project.
Er komen ook fietsbeugels, wat past binnen de inspanningen die Wevelgem doet in het kader van ‘Wevelgem op de fiets’.

10

Activiteiten


Kalender

VRIJE TIJD

www.wevelgem.be/uitinwevelgem ·september - december

Jouw activiteit in de infokrant? Vul hem in via het aanvraagformulier op www.wevelgem.be/infokrant. Of via www.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.

VR. 2 SEPTEMBER

Op deze act krijg je
UiTPAS punten.

ZO. 11 SEPTEMBER

via Sportdienst Wevelgem, 056 43 35 60,
sportdienst@wevelgem.be

MILIEU | NATUURWERKDAG BERGELEN

ONTMOETEN | ROMMELMARKT

Elke eerste vrijdag van de maand kan je mee-

8u00 – 16u30 | gratis | Plein Blauwbloem-

helpen in de vrije natuur.

straat, Wevelgem | info: Wijkcomité Wijk De

16, 17, 18 SEPTEMBER

14u00 | gratis voor iedereen | NEC De Rand,

ZwaeneBloeme, Wevelgem | www.wdzw.be

GOED DOEL | PLANTJESWEEKEND KOM OP

056 41 77 22, gheysens.foulon@skynet.be

ZO. 11 SEPTEMBER

16/09: markt Gullegem, 18/09: centrum Gul-

ACTIEF | GEZINSFIETSZOEKTOCHT

legem, 16/09 en 17/09: rondgang Moorsele en

2, 3, 4 SEPTEMBER

Met eetfestijn van Volleyteam Gullegem.

Wevelgem.

TEGEN KANKER

Rijksweg Gullegem | Info: Patrick Gheysens,

THEATER | MEISJES MET BALLEN

Fietsen: (€ 3 of € 4) start: 9u00 | Eten + fiet-

Een nieuw theaterstuk van Jummies, jeugdaf-

sen: (€20 of € 10) start: 12u30 | Dwarsschuur

deling van De Lustige Slijters Gullegem.

’t Goed te Winkele Gullegem | Kaarten: 0494

JEUGD | JEUGDFEESTEN GULLEGEM

Vr. en za. om 19u30, zo. om 16u00 | € 8 |

80 32 43, karla@volleyteamgullegem.be

www.jfgullegem.be

Reservaties en info: www.delustigeslijters.be

MA. 12 SEPTEMBER

ZO. 18 september

INFO | RUGKLACHTEN

ONTMOETEN | BRADERIE WEVELGEM

ZO. 4 SEPTEMBER

14u30 | gratis | LDC Elckerlyc | inschrijven:

Zie pagina 23 in deze infokrant.

ACTIEF | FIETSDAGUITSTAP GEZINSBOND

Elckerlycplein 1 Wevelgem of 056 43 55 10 of

Naar Quesnoy-sur-Deulen | Afstand: 41,5

ldcelckerlyc@ocmwwevelgem.be

ZO. 18 SEPTEMBER

MA. 12 SEPTEMBER

14u00–16u30 | Braderie Wevelgem | www.

Steiger, Menen | Inschrijven voor 28/08: 056

ONTSPANNING | SPELNAMIDDAG VIVA SVV

wevelgem.be/fietslabelen

42 01 46, marnik.couvreur@telenet.be

14u00 – 16u00 | Porseleinhallen Wevelgem

16, 17, 18 september

Theatercentrum, Poststraat 15, Gullegem |

MOBIEL | FIETSLABELEN

km | 10u30 | € 27, -12j € 15, niet-leden + € 5,
middagmaal en taart inclusief | vertrek: CC De

contact: VIVA-SVV Wevelgem 056 41 95 40

ZO. 18 SEPTEMBER

NATUUR | FRUITPROEFNAMIDDAG

ZO. 4 SEPTEMBER

FIETSEN | FAMILIEHAPPENING

DI. 13 SEPTEMBER

Door te proeven, kan je makkelijker je keuze

Organisatie Rotary Menen | info en inschrij-

ACTIEF | WANDELING OKRA GULLEGEM

maken als je fruitbomen koopt.

ven: www.familie-happening.be

Dwarsschuur ’t Goed te Winkele, Gullegem

14u00–18u00 | gratis | NEC De Rand, Rijks-

4-8-12 km | anita.vanoverberghe@skynet.be

weg Gullegem | info: velt.be/activiteiten/
fruitproef-namiddag

MA. 5 SEPTEMBER

ONTSPANNING | UITSTAP ROZENTUIN

DI. 13 SEPTEMBER

LDC Elckerlyc, Het Knooppunt en MO2 gaan

UITSTAP OUDEREN | BELLEWAERDE

MA. 19 SEPTEMBER

naar Kortrijk voor een begeleide wandeling in

Je maakt een wandeling doorheen het park

ACTIEF | DAGUITSTAP

de rozentuin.

en wie wil kan een attractie uitproberen.

In de voormiddag bezoek je kaasgroothandel

Vertrek vanuit de drie locaties om 13u30:

Vertrek: 13u00, Elckerlyc (Elckerlycplein 1,

Triporteur. In de namiddag doe je een rondrit

Elckerlyc: 056 43 55 10, ldcelckerlyc@ocmw-

Wevelgem) | € 20 | inschrijven vóór 9/09: 056

met de bus ‘over de schreve’.

wevelgem.be | LDC Het Knooppunt: 056 43

43 55 10 of ldcelckerlyc@ocmwwevelgem.be

€ 50 | opstapplaatsen: Gullegem, marktplein
- Moorsele, Sint-Maartensplein - Wevelgem,

20 80, hetknooppunt@ocmwwevelgem.be
Sint Jozef Moorsele:0470 93 67 67 – henk.

DI. 13 SEPTEMBER

parkeerplaats zwembad | inschrijven: cel wel-

vandenbroucke@ocmwwevelgem.be | € 5

SPORT | PROVINCIAAL PETANQUE KAMPI-

zijn 056 43 35 27, welzijn@wevelgem.be

inschrijven voor 2/09

OENSCHAP
€ 13 per warme maaltijd | Sportcentrum
Lendelede, Steuren Ambacht 2 | inschrijven
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DO. 22 SEPTEMBER

28, 29, 30 SEPTEMBER

VR. 30 SEPTEMBER

UITSTAP | BASILIEK DADIZELE

THEATER | KAFKA WEVELGEM: ZAKKEN-

MUZIEK | BRUSSELS

Vertrek: 13u00, Elckerlyc (Elckerlycplein 1, Wevel-

DOEK

JAZZ ORCHESTRA: BREL

gem) | € 3 | Inschrijven vóór 20 september: 056 43

20u15 | € 12, -26j € 10 | Bib in het park |

55 10 of ldcelckerlyc@ocmwwevelgem.be

Tickets: 056 43 34 95, cultuurcentrum@
wevelgem.be

VR. 23 SEPTEMBER

THEATER | HET GEVOLG: PETRUS EN DEN

DO. 29 september

DOODENDRAAD

DUURZAAM | WARMTEFOTO

Een passionele liefde tussen Petrus en Marie
werd gedwarsboomd door koppig toeval, een
reeks gebeurtenissen en een wereldoorlog.
20u15 | € 16, -26j €14 | OC De Stekke | Tickets:

Brel en Brussels Jazz Orchestra is een combi-

056 43 34 95, cultuurcentrum@wevelgem.be

natie die tot de verbeelding spreekt. Voeg daar
de internationaal gerenommeerde vocalist

VR. 23 SEPTEMBER

David Linx aan toe en je hebt een muzikaal

VORMING | KOOKLES VIVA-SVV

project met vijfsterrenkwaliteit.

19u00 – 21u00 | Porseleinhallen Wevelgem
info: 056 41 95 40

20u15| € 20, -26j € 18 | CC Guldenberg |
Infosessie over warmtefoto voor inwoners van

Tickets: 056 43 34 95, cultuurcentrum@

de deelgemeentes Moorsele en Gullegem.

wevelgem.be

ZA. 24 SEPTEMBER

19u30 | gratis | OC de Cerf, Kerkstraat 1, Gul-

HUMOR | GOGOL & MÄX: HUMOR

legem | contact: duurzaam@wevelgem.be

MA. 3 OKTOBER

BIB | SLOW READING

Maestro Gogol en Mäx zijn beiden briljante
komieken, meesterlijke acrobaten en uitste-

DO. 29 SEPTEMBER

19u30 | gratis | Bib in het park | Inschrijven :

kende muzikanten.

BIB | BOTERHAMMEN IN DE BIB: DE JIHAD-

bibliotheek@wevelgem.be

19u00 | € 14, -26j € 12 | CC Guldenberg |

KARAVAAN

Tickets: 056 43 34 95, cultuurcentrum@

Journalist Pieter Stockmans vroeg zich af

wevelgem.be

waarom jongeren in Molenbeek en Vilvoorde

ACTIEF | WANDELEN

radicaliseren en sympathiseren met nietsont-

14u30–16u30 | LDC Het Knooppunt, Gulle-

Zo. 25 september

ziende terreurbewegingen.

heemlaan 20, Gullegem | inschrijven: 056 43

MUZIEK | VERBROEDERINGSCONCERT

12u00-13u15 | € 5 (soep inbegrepen) | Bib

20 80 of hetknooppunt@ocmwwevelgem.be

Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Gullegem

in het park | Inschrijven via 056 43 35 40 of

speelt samen met de Duitse muziekvereni-

bibliotheek@wevelgem.be

WO. 5 oktober

DO. 29 SEPTEMBER

19u30 | gratis | OC De Stekke, Sint-Maar-

FILM | PRAATCAFÉ DEMENTIE – FILM

tensplein 12, Moorsele | contact: duurzaam@

‘VOOR EEUWIG DE JOUWE’

wevelgem.be

DUURZAAM | INFOSESSIE DAKISOLATIE

ging “Die R(h)einbläser” .
11u00 | Inschijven: 0475 52 80 88, ceciliagullegem@telenet.be | € 5 | OC De Stekke

MA. 3 OKTOBER

DI. 27 september

Deze documentaire volgt negen jaar een koppel,

DUURZAAM | WARMTEFOTO

waarvan de man de ziekte van Alzheimer heeft.

WO. 5 OKTOBER

Infosessie over de warmtefoto voor inwoners

Na de film kan je nog napraten.

BIB | LEESCLUB: GODENSLAAP (ERWIN

van de deelgemeente Wevelgem.

19u30 | gratis | Het Gulle Heem, Gulleheem-

MORTIER)

19u30 | gratis | Bib in het park | contact: duur-

laan 20, Gullegem | Inschrijven: 056 43 20 80

19u30 | gratis | Bib in het park

zaam@wevelgem.be

of dementie@ocmwwevelgem.be
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VR. 7 OKTOBER

VR. 21 OKTOBER

CC Guldenberg | Tickets: 056 43 34 95, cul-

MUZIEK | SIMPLE PIGEONS

CIRCUS | ALEXANDER VANTHOURNOUT:

tuurcentrum@wevelgem.be

ANECKXANDER
20u15 | € 14, -26j € 12 | OC De Stekke |

DO. 3, VR. 4 NOVEMBER

Tickets: 056 43 34 95, cultuurcentrum@

MUZIEK | HANNELORE BEDERT:

wevelgem.be

HUISKAMERCONCERTEN

ZO. 23 OKTOBER

FAMILIE | 4HOOG: KONING ZONDER
SCHOENEN
14u30 | € 8 | CC Guldenberg | Tickets: 056 43
20u15 | € 10, -26j € 8 | OC De Stekke | Tickets:

34 95, cultuurcentrum@wevelgem.be

056 43 34 95, cultuurcentrum@wevelgem.be
DI. 25 OKTOBER
VR. 7 OKTOBER

ONTMOETING | T-DANSANT

MILIEU | NATUURWERKDAG BERGELEN

Met optreden van Willy de coiffeur.

20u15 |€ 5 | Gullegem | Tickets: 056 43 34 95,

14u00 | gratis | NEC De Rand, Rijksweg Gul-

Elckerlyc | 14u00 tot 16u30 | € 3 euro met kof-

cultuurcentrum@wevelgem.be

legem | Info: Patrick Gheysens, 056 41 77 22,

fie en taart

gheysens.foulon@skynet.be
ZA. 8 OKTOBER

VR. 4 NOVEMBER
DO. 27 OKTOBER

MILIEU | NATUURWERKDAG BERGELEN

BIB | BOTERHAMMEN IN DE BIB: ETEN:

14u00 | gratis | NEC De Rand, Rijksweg Gul-

BIB | VERWENDAG IN DE BIBLIOTHEEK

VROLIJK GEZOND IS VROLIJK GEZIND

legem | Info: Patrick Gheysens, 056 41 77 22,

9u00-12u00 | gratis | Bib in het park, filiaal

(HILDE DEMURIE)

gheysens.foulon@skynet.be

Gullegem en filiaal Moorsele

12u00-13u15 | € 5 (soep inbegrepen) | Bib in
het park | Inschrijven: t.e.m 25/10 (in de bib,

WO. 12 OKTOBER

056 43 35 40 of bibliotheek@wevelgem.be)

FILM | CAFÉ DERBY

ZA. 5 NOVEMBER

MUZIEK | NOT THE BEATLES: ON TOUR
20u15 |€16, -26j €14 | CC Guldenberg | Tickets:

20u15 | € 6, 10 UiTPASpunten = gratis film | CC

ZA. 29 OKTOBER

Guldenberg | Tickets: 056 43 34 95, cultuur-

HUMOR | HAN SOLO: KLOENKE

centrum@wevelgem.be

20u15 | € 16, -26j € 14 | CC Guldenberg |

WO. 9 NOVEMBER

Tickets: 056 43 34 95, cultuurcentrum@

THEATER | NICO BOON

wevelgem.be

20u15 |€ 16, -26 € 14 | CC Guldenberg |

DO. 13 OKTOBER

LEZING | RUDOLF HECKE & NATHALIE:

056 43 34 95, cultuurcentrum@wevelgem.be

Tickets: 056 43 34 95, cultuurcentrum@

RELATION DE TROTTOIR

ZO. 30 OKTOBER

20u15 | € 8 | Bib in het park | Tickets: 056 43

MUZIEK | HERMAN VAN HOVE & LISSA

34 95, cultuurcentrum@wevelgem.be

MEYVIS: IN DE SCHADUW VAN TOON HER-

ZA. 12 NOVEMBER

MANS

HUMOR | PIET DE PRAITERE: DE MILFMAG-

wevelgem.be

ZA. 15 OKTOBER

14u30 | € 16, € 14 | CC Guldenberg | Tickets:

NEET

THEATER | T,ARSENAAL: DOOD VAN EEN

056 43 34 95, cultuurcentrum@wevelgem.be

20u15 | € 14, -26j € 12 | CC Guldenberg

HANDELSREIZIGER
20u15 | € 20, -26j € 18 | CC Guldenberg |

Tickets: 056 43 34 95, cultuurcentrum@
DO. 3 NOVEMBER

Tickets: 056 43 34 95, cultuurcentrum@

KINDERFILM | ZOOTROPOLIS

wevelgem.be

14u30 | € 3, 5 UiTPASPUNTEN = gratis film |

wevelgem.be
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DI. 15 NOVEMBER

056 43 34 95, cultuurcentrum@wevelgem.be

ONTMOETING | ONTBIJTBUFFET

ZA. 17 DECEMBER

THEATER | BOB DE MOOR: KNOCK OUT

8u00-10u00 | € 8 | LDC Het Knooppunt, Gul-

ZA. 26 NOVEMBER

leheemlaan 20, Gullegem | inschrijven: 056 43

MUZIEK | JAN DE WILDE: DAG MENEER DE

20u15 | € 14, -26j € 12 | CC Guldenberg |

20 80 of hetknooppunt@ocmwwevelgem.be

WILDE

Tickets: 056 43 34 95, cultuurcentrum@

20u15 | € 20, -26j € 18 | CC Guldenberg |

wevelgem.be

ZA. 19 NOVEMBER

Tickets: 056 43 34 95, cultuurcentrum@

ONTMOETING | ZORGZAAM GULLEGEM

wevelgem.be

ZA. 17 DECEMBER

ONTMOETING | AFSLUIT GULLEGEM 950

Bedankingsfeest.
Info: 056 43 20 80 of zorgzaam@gulle-

VR. 2 DECEMBER

gem950.be.

MILIEU | NATUURWERKDAG BERGELEN

www.wevelgem.be/g950

14u00 | gratis | NEC De Rand, Rijksweg Gul-

ZO. 18 DECEMBER

ZO. 20 NOVEMBER

legem | Info: Patrick Gheysens, 056 41 77 22,

MUZIEK | BRUXELLO: APERO CLASSICO

MILIEU | AANPLANT GEBOORTEBOSJE

gheysens.foulon@skynet.be

Voor de kinderen geboren van 1 september
2015 tot 31 augustus 2016.

ZA. 3 DECEMBER

9u00–12u00 | gratis | Provinciedomein Ber-

THEATER | BERT OF ROY: SKETCH 1

gelen, Hemelhofweg – afspraak aan parking

20u15 | € 14, -26j € 12 | OC De Stekke |

Hemelhofweg | contact: duurzaam@wevel-

Tickets: 056 43 34 95, cultuurcentrum@

gem.be of 056 43 34 60

wevelgem.be

DO. 24 NOVEMBER

ZO. 4 dec

BIB | BOTERHAMMEN IN DE BIB: BEL-

MUZIEK | WINTERCONCERT G950

De missie van de leden van Bruxello bestaat

GEN MAKEN BOMMEN: VLUCHTELINGEN

www.wevelgem.be/g950

erin hun liefde voor de cello en de veelzijdig-

TIJDENS WOI IN ENGELAND (DIRK MUS-

heid van dit prachtige instrument met een zo

SCHOOT)

WO. 7 december

breed mogelijk publiek te delen.

12u00-13u15 | € 5 (soep inbegrepen) | Bib in het

BIB | LEESCLUB: GEDOOFDE KAARSEN EN UIT-

11u00 | € 12, -26j € 10 | CC Guldenberg |

park | Inschrijven kan t.e.m. 22/11: in de bib, 056

SLAANDE VLAMMEN (WALTER WEYNS)

Tickets: 056 43 34 95, cultuurcentrum@

43 35 40 of bibliotheek@wevelgem.be

19u30 | gratis | Bib in het park

wevelgem.be

DO. 24 NOVEMBER

ZA. 10 DECEMBER

WO. 28 DECEMBER

DE BIECHT VAN MAAIKE CAFMEYER

HUMOR | DRIES HEYNEMAN: JENNY

FAMILIE | THEATER DE SPIEGEL: NIET

20u15 | € 14, -26 € 12 | CC Guldenberg |

DRUMMEN

Tickets: 056 43 34 95, cultuurcentrum@

Schaduwspel vol ritmische muziek voor kin-

wevelgem.be

deren van één tot drie jaar.
14u30 | € 8 | CC Guldenberg | Tickets: 056 43

ZO. 11 DECEMBER

FAMILIE | DE ZINDERIJ: VLEK
14u30 | € 8 | CC Guldenberg | Tickets: 056 43
34 95, cultuurcentrum@wevelgem.be
20u15 | € 12, -26j € 10 | OC De Stekke| Tickets:
14

34 95, cultuurcentrum@wevelgem.be

Kalender


vormingen

www.wevelgem.be/uitinwevelgem · september - december

Jouw activiteit in de infokrant? Vul hem in via het aanvraagformulier op www.wevelgem.be/infokrant. Of via www.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.

Op deze act krijg je
UiTPAS punten.

WO. 21 SEPTEMBER

DI. 4 OKTOBER

WO. 19 OKTOBER

MOBIEL | START TO BAKFIETS

CULINAIR | KOOKWORKSHOP ‘VERGETEN

CULINAIR | DE SMAKEN VAN BRETAGNE

20u00 – 21u30 | € 20 | Porseleinhallen, Cul-

GROENTEN’

19u00–22u30 | € 39 (ingrediënten en drank

tuurpad 1, Wevelgem | Tickets: 056 43 34 95,

14u00–16u30 | € 7 | 5 UiTPASpunten = € 3

inbegrepen) Porseleinhallen, Cultuurpad 1,

cultuurcentrum@wevelgem.be

korting | LDC Het Knooppunt, Gulleheemlaan

Wevelgem | Tickets: 056 43 34 95, cultuurcen-

20, Gullegem | inschrijven 056 43 20 80 of

trum@wevelgem.be

ZA. 24 SEPTEMBER

hetknooppunt@ocmwwevelgem.be

DIGIDOKTER | JE TELECOMFACTUUR

ZA. 22 OKTOBER

Je overloopt diverse aanbieders en krijgt

8 - 16 OKTOBER

DIGIDOKTER | BESTANDEN IN DE CLOUD

uitleg bij enkele begrippen, zodat je een pas-

DIGITALE WEEK

10u00 – 12u00 | € 5, 7 UiTPASpunten = gratis

sende en interessante keuze kan maken.

www.wevelgem.be/digitaleweek

Bib in het park | inschrijven via de bib

WO. 12-19-26 OKTOBER – 16 NOVEMBER

DO. 10-17-24 NOVEMBER

MUZIEK | GITAARCURSUS - BEGINNERS

HUMOR | IMPROVISEREN

ZO. 25 SEPTEMBER

20u00 – 21u00 | € 40, € 30 voor leden JC

19u30 – 22u00 | € 60 | OC de Cerf, Kerkstraat

DUURZAAM | REPAIR CAFÉ

JC Te Goudberge, Deken Jonckheerestraat 5,

z/n, Gullegem | Tickets: 056 43 34 95, cultuur-

Wevelgem | Tickets: 056 43 34 95, cultuurcen-

centrum@wevelgem.be

10u00–12u00 | € 5, 7 UiTPASpunten = gratis
Bib in het park | inschrijven via de bib

trum@wevelgem.be
WO. 23 NOVEMBER
DI. 18-25 OKTOBER – 8-15-22-29 NOVEMBER

CULINAIR | VANDAAG “SOEPEN WE”

CREATIEF | TEKENEN IN KLEUR MET

19u00 – 22u30 | Porseleinhallen, Cultuurpad

VERSCHILLENDE MATERIALEN

1, Wevelgem | € 39 (ingrediënten en drank
inbegrepen) | Tickets: 056 43 34 95, cultuurcentrum@wevelgem.be

In het Repair Café zijn gereedschap en ma-

25 OKTOBER, 24 NOVEMBER en 20 DECEMBER

teriaal aanwezig om kleine reparaties uit te

CREA | BLOEMSCHIKKEN

voeren op kleding, elektrische apparaten en

14u00–16u30 | € 15 (incl. materiaal), 5 Uitpas-

huishoudtoestellen, fietsen, computers…

punten = € 3 korting | LDC Het Knooppunt,

14u00–18u00 | Gratis | JH Ten Goudberge,

Gulleheemlaan 20, Gullegem | inschrijven: 056
43 20 80 of hetknooppunt@ocmwwevelgem.be

Deken Jonckheerestraat 5, Wevelgem
19u00 – 21u00 | € 99 + Werkmateriaal (max.
WO. 28 SEPTEMBER, 5, 12 en 19 OKTOBER

€ 10) | 15 Uitpaspunten = € 9 korting | Atelier

ZA. 26 NOVEMBER

CULTUUR | KLASSIEKE MUZIEK

Plastische Kunsten, Hoogstraat 10, Wevelgem

DIGIDOKTER | PC, LAPTOP OF TABLET?

Musicologe Katelijne Dessein brengt een

Tickets: 056 43 34 95, cultuurcentrum@

10u00 – 12u00 | € 5, 7 UiTPASpunten = gratis

gevarieerd aanbod mee en besluit traditiege-

wevelgem.be

Bib in het park | inschrijven via de bib

€ 35 voor 4 sessies | 5 UiTPASpunten = € 3

Di. 25 OKTOBER

ZA. 10 DECEMBER

LDC Het Knooppunt, Gulleheemlaan 20, Gulle-

LIFESTYLE | OP ZOEK NAAR DE JUISTE

UITSTAP | MAASTRICHT EN VALKENBURG

gem | inschrijven: 056 43 20 80 of hetknoop-

KLEDING

7u30–22u15 | Vertrek: Vanackerestraat We-

punt@ocmwwevelgem.be

19u30-21u30 | € 12, 15 UiTPASpunten = gratis

velgem | € 60 zonder Bonnefantenmuseum,

OC De Stekke | Tickets: 056 43 34 95, cultuur-

€ 75 met | Tickets: 056 43 34 95, cultuurcen-

centrum@wevelgem.be

trum@wevelgem.be

trouw met een namiddag à la carte.
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Nieuwe
Sportreeksen
Vanaf 1 augustus kan je het nieuwe aanbod sportreeksen ontdekken. Je kan kiezen uit sport voor jongeren en volwassenen, kleuters en kinderen van het lager
onderwijs, 50-plussers en personen met lichte tot matige beperking. Er is keuze
uit badminton, tennis, yoga, zwemlessen naar paardrijden en zoveel meer.
Nieuwe reeksen zwemlessen september-december
Vanaf oktober kan je inschrijven voor zwemreeksen. Je kan je kind (vanaf geboortejaar 2011) inschrijven in verschillende niveaugroepen: watergewenning, initiatie I
(aanleren van schoolslag coördinatie met hulpmiddelen), initiatie II (mogelijkheid
om het zwembrevet van 25 m te behalen) of vervolmaking. Maar je kan ook zelf
een cursus start to crawl of initiatie schoolslag volgen.
Testlesjes: watergewenning of zweminitiatie I (gratis)
Kinderen die geen brevet van watergewenning van de Wevelgemse sportdienst
hebben, moeten starten in de watergewenning, tenzij ze slagen voor een testje
van eenvoudige motorische vaardigheden. Dit testje kan op maandag 5 of woensdag 7 september tussen 16u30 en 18u30. Inschrijven is noodzakelijk voor 1 september. Deze testlessen zijn gratis.
Inlichtingen en inschrijvingen
Je vindt alle info in de folder op www.wevelgem.be/sport of je kan er één afhalen
op de sportdienst - Vanackerestraat 16 (bureel zwembad) – 056 43 35 60 - sportdienst@wevelgem.be

Maand van de
sportclubs
Van 1 tot en met 30 september organiseren de sportdienst en de Wevelgemse
sportverenigingen ‘De Maand van de Wevelgemse Sportclubs’.
Bedoeling van deze maand is kinderen, jongeren en volwassenen te laten proeven
van de verschillende sporten in clubverband in de gemeente. Een opendeurmaand
waarbij alle activiteiten gratis toegankelijk zijn.
Inlichtingen en inschrijvingen
• Sportdienst Wevelgem (bureel zwembad)
• Vanackerestraat 16
• 056 43 35 60
• sportdienst@wevelgem.be
• www.wevelgem.be/sport
16

10 000
stappenclash
Wevelgem behaalt 15de en 2de plaats!
» De clash liep van zaterdag 30/04 tot en met zaterdag 28/5.
» 112 gemeenten namen deel.
» Wevelgem telde 312 deelnemers (helaas waren er slechts 241 die
zich ook aansloten bij de groep ’10 000 stappenclash Wevelgem’. Van
71 inwoners telden de stappen dus niet mee voor onze gemeente,
ook al wonen ze in de gemeente).
» De Guldenbergstappers en de 7 Mijlstappers (2 wandelverenigin-

Gratis
abonnementen

gen uit Wevelgem) werkten heel actief mee aan deze actie.

Gratis ijsschaatsen: voor kinderen geboren in 2006

» Wevelgem eindigde 15de in de relatieve ranking (= aantal kilometers

De gemeente en ijsschaatspiste Finlandia schenken alle kinderen die

afgelegd door alle leden van de groep, gedeeld door het totaal aantal

geboren zijn in het jaar 2006 en die in Wevelgem wonen een gratis jaar-

volwassen inwoners in de gemeente).

abonnement ijsschaatsen.

» Maar de gemeente eindigde 2de in de absolute ranking (= totaal
aantal gezette stappen met de gemeente).

Gratis zwemabonnement voor kinderen geboren in 2010

» De gemeente zette met de groep samen maar liefst 76 774 365

Wevelgemse kinderen,geboren in 2010 krijgen een gratis zwemabon-

stappen.

nement. Dit abonnement is strikt persoonlijk. Het is geldig van 1 sep-

» Dat komt neer op ongeveer 53 742 km.

tember 2016 tem 30 juni 2017, enkel tijdens de publieke openingsuren

» Gemiddeld aantal stappen met de groep: 15 315 (= ruim boven het

van het zwembad. Je kan het vanaf 24 augustus afhalen in de sport-

aanbevolen aantal van 10 000 stappen per dag).

dienst (in het zwembad, Vanackerestraat 14 in Wevelgem). Breng een

» Patrick Doornaert zette tijdens de clash het meeste stappen van

pasfoto van je kindje mee.

alle Wevelgemse deelnemers: maar liefst 1 292 528 stappen of gemiddeld 44 569 stappen per dag (hij wandelde op dat moment naar
Compostella).
» De 10 000 stappen-organisatie verlootte elke week een aantal prijzen. Ook in Wevelgem vielen 2 deelnemers in de prijzen: Lieve Theys
en Jan Peirs.
Maar ook de gemeente reikte aan 3 deelnemers een prijs uit. Hoeveel
stappen die per dag zetten was niet zo belangrijk. Wel dat ze deelnamen én consequent de stappen registreerden.
Er werden 3 willekeurige stappers uit onze gemeente geloot, die een
Wevelgemse kadobon van 20, 40 of 60 euro kregen: Etienne Cottyn,
Lydia Dejaegher en Lynda Goethals waren de gelukkigen. Proficiat!

Daguitstap maandag 19 septemb
Daguitstap
ouderenraad
Bezoek kaasmakerij Flandrien

In 1934 startte André Desmet een kaasgroothandel (Triporteur), jawel … met een bakfi
3de generatie binnen het familiebedrijf aan het roer en worden niet langer enkel kaz
geproduceerd. En met succes want hun Flandrienkaas viel recent nog internationaa
je bezoek ontdek je het volledige productieproces van a tot z en bezoek je de kaasm
Interessante
anekdotes en
straffe
verhalen
doorspekken
de rondleiding.
Je bezoek s
Zin om
op 19 september
een
leuke
daguitstap
te doen?
De uitstap
gebreide degustatie van de gesmaakte Flandrienkaas met een passend drankje erb
gaattwee).
richting
Wervik
een
tochtje
‘over
schreve’
en
Op de
Worldvoor
Cheese
Awards
2014
is dede
Flandrien
tot met
bestegids
goudakaas
ter w

een bezoek aan kaasmakerij Flandrien.

‘Over de schreve’ tocht met gids
Kostprijs:
50 en
euro
(bezoek,
gidstoer,
Picon-stop,
middagen‘blauwers’
avond- (smokke
Het katmuisspel
tussen
de ‘kommiezen’
(douaniers)
en de

de land- en taalgrens speelden een grote rol in het kleurrijke verleden van de
maalen
inbegrepen).
Wees er snel bij. Er zijn nog maar enkele plaatsen vrij.

Via landelijke stadjes als Comines-France, Linselles, Bousbecque en Wervicq-Sud m
bustochtje aan de andere kant van de grens. Afsluiten kan met dé grensdrank bij ui

Inschrijven
Via cel
welzijn:
056 43 35 27 of welzijn@wevelgem.be.
Spijs
en drank

Over de middag is er een warm middagmaal (verse soep, hoofgerecht, dessert),
dra
17
pen. ’s Avonds is er ook een koude maaltijd voorzien, dranken niet inbegrepen.

Zonnepanelen
tegen een
scherpe prijs
Een verdere daling van de materiaalprijzen en de stijgende kost
van elektriciteit zorgt ervoor dat een (samen)aankoop van fotovoltaïsche zonnepanelen opnieuw interessant is, ondanks de invoering van een prosumententarief. (Prosumenten zijn consumenten die
zelf (een deel van) hun energie opwekken.)

Zwerfvuil
ort
Afval ho

rs
vervuile
trole op

xtra con

bak! E
e vuilnis

in d

19-25 september: Week van de handhaving. Wie afval op
de grond
16

R 20

E Maar toch zijn er
gooit, riskeert een sanctie. Dat
geweten.
TEMB
EisPalgemeen

19

-25 S

nog altijd mensen die hun afval niet in de vuilnisbak gooien.
e

enoeg.b

schoong

Vorig jaar organiseerde het Autonoom Gemeentebedrijf EOS van Oos-

In de Week van de handhaving kijken we extra toe op het naleven van

tende voor het eerst een samenaankoop van PV-panelen waar alle

de regels. Overtreders zijn dus gewaarschuwd. Agenten, boswachters,

West-Vlaamse gemeenten aan deelnamen. 328 Wevelgemse gezinnen

gemeenschapswacht… zullen berispen en/of beboeten. Laat het niet

schreven in en uiteindelijk werd er bij 130 Wevelgemse gezinnen een

zover komen en gooi je afval waar het thuishoort. Samen maken we

installatie geplaatst.

werk van een proper West-Vlaanderen.

Via de samenaankoop kan je tegen een scherpe prijs een kwalitatief

Meer info

hoogwaardig en compleet systeem aankopen. Hierbij word je objectief

www.schoongenoeg.be

imo

geïnformeerd, zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen. Gedurende het hele traject staat een helpdesk ter beschikking om je te
begeleiden. De kwaliteit van de producten en leveranciers wordt gewaarborgd en goede garantievoorwaarden worden verzekerd.
Inschrijven voor de samenaankoop kan van 1 september tot 4 oktober
via www.wijkiezen.be. Op 5 oktober vindt een veiling plaats waarbij alle
gekwalificeerde leveranciers kunnen bieden. Vanaf 24 oktober ontvangen ingeschreven inwoners van de winnende leverancier een persoonlijk voorstel en tot 5 december kan je beslissen hier al dan niet op in
te gaan. In deze periode worden ook infoavonden georganiseerd. Als je
het voorstel accepteert, wordt jouw installatie geplaatst voor 1 mei 2017.
Meer info
Dienst milieu, 056 43 34 60 of milieubeleid@wevelgem.be.

Week van de
mobiliteit
De gemeente wil naar aanleiding van de week van de mobiliteit van
16 tot en met 22 september de veiligheid van de zwakke weggebruiker in de kijker zetten.
Er komen bij de gemeente geregeld meldingen binnen van inwoners dat
voertuigen op het voetpad geparkeerd staan.
Voor de zwakke weggebruikers en in het bijzonder voor rolstoelgebruikers, blinden en slechtzienden en jonge ouders met een kinderwagen kan
dit voor gevaarlijke situaties zorgen.
Het is verboden gedeeltelijk of helemaal op het voetpad te parkeren. Bedankt om je hieraan te houden. Er werd opdracht gegeven aan de wijkagenten en de politie om hier extra op te letten.
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Veilige schoolomgeving
Sinds 1977 is het aantal gemotoriseerde voertuigen meer dan verdubbeld. Dit vereist een aangepast mobiliteitsbeleid. De gemeente kiest in
haar beleid voor het verhogen van het aantal verplaatsingen volgens het STOP-principe. Dit wil zeggen, eerst kiezen voor Stappen en Trappen, daarna Openbaar Vervoer en pas in laatste instantie privé-vervoer. Dit werd vertaald in het fiets- en parkeerplan waarin Wevelgem extra
wil inzetten op het creëren van veilige schoolomgevingen voor de kinderen.
In oktober 2015 werden daarvoor een aantal maatregelen ingevoerd op proef (fietsstraten, schoolstraten en knippen van straten.) Deze maatregelen werden geëvalueerd en de meeste werden zeer positief onthaald. Op de plaatsen waar de meningen verdeeld waren of er nieuwe knelpunten
ontstonden, werd advies gevraagd aan een extern mobiliteitsdeskundige. Dit wordt de situatie vanaf het nieuwe schooljaar:
» Schoolstraten

Rozenstraat

allen tijde achter de fietsers moet blijven. In

Hier zal enkel ’s morgens de schoolstraat in-

een fietsstraat mag je 30 km/u rijden.

gevoerd worden. De tweede toegang naar
de school via de Minister de Taeyelaan blijft

Poststraat

(naast woningen De Vlashaard), zodat de ver-

Hier wordt de fietsstraat definitief ingevoerd.

keersstroom verdeeld wordt.
Deken Jonckheerestraat
Hoogstraat

Hier wordt de fietsstraat definitief ingevoerd.

Dit zijn straten waarin een school gevestigd is en

Hier wordt de schoolstraat definitief inge-

Aan de noordzijde tussen de Acaciastraat en

die tweemaal per dag voor een half uur worden

voerd. Het zebrapad in de Hoogstraat (kant

het OCMW-gebouw wordt definitief een par-

afgezet voor ingaand gemotoriseerd verkeer

Lode de Boningestraat) en de zoen- en

keer- en stationneerverbod ingevoerd.

(begin en einde schooldag) . De nadars van de

vroemzone in de Stationsstraat verdwijnen.

schoolstraten worden systematisch vervangen

Er komt een overrijdbare voetpaduitstulping

door een octopuspaal met telescopische arm.

aan het kruispunt Hoogstraat – Stations-

» Knippen van een straat

straat, zodat de oversteeklengte voor voetKleine Wijnbergstraat

gangers beperkt wordt en de zichtbaarheid

Hier wordt de schoolstraat definitief inge-

verbetert. De parkeerplaatsen in de Lode de

voerd. Het voetpad zal verbreed worden aan

Boningestraat verdwijnen in het gedeelte tus-

de schoolpoort zodanig dat wachtende ou-

sen spoorweg en Hoogstraat. Momenteel leidt

ders meer plaats hebben. De verkeersstroom

dit tot een zeer gevaarlijke situatie voor de

in de Wijnbergstraat wordt verder onderzocht.

jonge fietsers die hier moeten uitwijken. Ter

Het autoverkeer kan definitief niet meer door.

compensatie komen er 3 plaatsen voor kortGoudenregenstraat

parkeren (shop&stop) aan de noordzijde van

Normandiëstraat

Hier wordt de schoolstraat definitief inge-

de parking naast het zwembad.

De straat wordt definitief geknipt. De rijbaan-

voerd. De zuidelijke arm van de Goudenregenstraat wordt afgesloten, fietsers zullen wel

versmalling ter hoogte van de fietstoegang van
» Fietsstraten

de school in de Lijnwaadstraat wordt aangepast.

nog door kunnen. Er komt een nieuw zebrapad
tussen de parkeerplaatsen aan de kerk en de

De ruimte langs de overkant van de school wordt

Goudenregenstraat. Het voetpad wordt bre-

wachtruimte voor (groot)ouders die hun kinde-

der gemaakt ter hoogte van de schoolpoort in

ren komen afhalen. Eerst met enkele banken om

de Oleanderstraat, zodat de oversteeklengte

in een latere fase definitief aan te leggen.

beperkt wordt en de voetgangers die willen
oversteken beter zichtbaar worden. Er komt
een ruimer parkeerverbod.

Fietsstraten zijn straten waar de auto ten
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Sociale toelagen
voor personen met een handicap
1. De sociaal-pedagogische toelage.

tietoelage 2016 moeten ingediend worden uiterlijk op 31 maart 2017.

Jaarlijks wordt, onder bepaalde voorwaarden, een sociaal-pedagogi-

Het indienen van de aanvragen kan:

sche toelage verleend aan de gezinnen waarvan de moeder en/of vader

• schriftelijk: Gemeente Wevelgem, loket sociale zaken, Vanackere-

de verzorging en opvoeding op zich nemen van een kind met een handicap (tot de leeftijd van 21 jaar). De toelage wordt ook uitbetaald aan
de gezinnen waarvan een ander lid dan de moeder en/of vader voor de

straat 16, 8560 Wevelgem
• persoonlijk bij het loket sociale zaken:
1.

verzorging en opvoeding van het kind instaat.
2. De toelage voor thuisverzorging.
Jaarlijks wordt, onder bepaalde voorwaarden, een sociale bijdrage toege-

Gemeenteloket - gelijkvloers, loket ‘sociale zaken’, Vanackerestraat 12

2.

Gemeentehuis Gullegem, Peperstraat 10

3.

OC De Stekke, Sint-Maartensplein 12

• (ingescand) per mail naar doris.verstraete@wevelgem.be

kend aan de personen met een handicap (vanaf de leeftijd van 21 jaar) die,
vanaf 1 januari van het jaar waarin de toelage voor thuisverzorging wordt

Wie voor het dienstjaar 2015 de sociaal-pedagogische toelage of de

aangevraagd, een tegemoetkoming genieten van de Federale Over-

toelage voor thuisverzorging heeft ontvangen en mogelijks in aan-

heidsdienst Sociale Zekerheid en die permanent thuis verzorgd worden.

merking komt voor een toelage voor het dienstjaar 2016, krijgt voor
2016 automatisch een aanvraagformulier toegestuurd.

3. Vakantietoelage.
Jaarlijks wordt, onder bepaalde voorwaarden, een toelage toegekend

Openingsuren loket sociale zaken

aan de personen met een handicap en langdurig zieken als tussen-

Wevelgem

komst in de kosten van een aangepast verblijf van minimum 5 dagen in

Ma: 9u00 - 12u00 & op afspraak: 16u00 - 18u30

het binnen- of buitenland voor zieken of personen met een handicap.

Di: 9u00 - 12u00						

Deze vakantie dient georganiseerd te zijn door een sociale vereniging,

Wo: 9u00 - 12u00 & 13u30 - 18u30				

erkend ziekenfonds, medisch-pedagogisch instituut of dagcentrum.

Do: gesloten						
Vr: 9u00 - 12u00						

De aanvraagformulieren en meer informatie over de voorwaarden
kan je krijgen bij de dienst burgerzaken of op www.wevelgem.be/

Gullegem & Moorsele

toelagen of via mail: doris.verstraete@wevelgem.be.

Ma: gesloten
Di: gesloten						

De aanvragen voor een sociaal-pedagogische toelage 2016 en de aan-

Wo: 9u00 - 12u00 (enkel Gullegem)				

vragen voor een toelage voor thuisverzorging 2016 moeten ingediend

Do: gesloten						

worden uiterlijk op 30 september 2016. De aanvragen voor een vakan-

Vr: 9u00 - 12u00 (enkel Moorsele)
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Warmtefoto
Wevelgem
In de nacht van donderdag 21 januari op vrijdag 22 januari 2016 maakte
een vliegtuig opnames met een thermografische camera boven Wevelgem. Dankzij die foto krijg je een idee van de warmte die via het dak
van jouw woning verloren gaat.
Van 17 september tot 1 oktober kan je naar een tentoonstelling in de Bib
in het park over de warmtefoto. Op 18 september (op de braderie) kan je
de warmtefoto raadplegen van 14u00 tot 17u00.

MyHandicap:
online aanvraag

Je kan ook naar één van de infosessies komen op 27 september in de
Bib in het park (Vanackerestraat 20 in Wevelgem) om 19u30 of op 29
september in OC de Cerf (Kerkstraat 1 in Gullegem) om 19u30.
Ook welkom op het gemeenteloket van begin september tot eind december telkens op dinsdag-, woensdag- of vrijdagvoormiddag van
9u00 tot 12u00 of woensdagavond van 17u00 tot 18u30.

Een tegemoetkoming of parkeerkaart aanvragen bij de Directie-generaal Personen met een handicap (FOD Sociale Zekerheid) kan voortaan

Meer info

via een online vragenlijst. De nieuwe manier van werken zorgt voor

www.wevelgem.be/wevelgemisoleert

een snellere, eenvoudige en persoonlijke behandeling van je aanvraag.
Je doet zelf de aanvraag:
• Je kan zelf (of met hulp van een familielid of kennis) je aanvraag indienen door in te loggen op myhandicap.belgium.be en daar een online vragenlijst in te vullen. Inloggen gebeurt aan de hand van je eID
en persoonlijke PIN-code.
• Je geeft de naam van je behandelend arts op. Zo kan de DG Personen
met een handicap rechtstreeks bij je arts de medische informatie opvragen. Heeft je arts geen recente informatie over je medische situatie,
dan maak je best een afspraak met hem/haar.
Je wil ondersteuning bij de aanvraag of bent op zoek naar meer informatie:
• Je kan terecht bij het loket sociale zaken van de gemeente voor het
indienen van een aanvraag: Gemeenteloket, Vanackerestraat 12, burgerzaken@wevelgem.be, 056 43 34 00 of bij de dienst thuiszorg van
het OCMW: Deken Jonckheerestraat 9, thuiszorg@ocmwwevelgem.
be, 056 43 55 00.
• Ook de maatschappelijk werkers van de DG Personen met een handicap helpen je graag verder. Maak hiervoor een afspraak via het
contactformulier op www.handicap.belgium.be of bel naar het gratis
nummer 0800 987 99 (bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8u30
tot 13u00). Je kan ook terecht op een zitdag van de DG Personen met
een handicap in jouw buurt. Een overzicht van de zitdagen vind je op
www.handicap.belgium.be.
Breng mee:
je eID, bankrekeningnummer en naam van je behandeld arts.
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Vacatures
Dakwerker (m/v) |

Redder (m/v)

voltijds, niveau D1-D3, contractueel onbepaalde duur

voltijds, niveau D1-D3 (m/v), contractueel onbepaalde duur

Functie-inhoud

Functie-inhoud

Dakwerken uitvoeren | polyvalent meewerken aan diverse opdrachten.

De redder staat in voor de veiligheid van de baders/bezoekers en een
kwaliteitsvolle/hygiënische zwembadinfrastructuur.

Verloning
Een brutomaandwedde van 1818,33 euro, een interessante verlofrege-

Verloning

ling, extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering

Een brutomaandwedde van 1818,33 euro, een interessante verlofrege-

en fietsvergoeding), terugbetaling vervoersonkosten openbaar vervoer.

ling, extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering
en fietsvergoeding), terugbetaling vervoersonkosten openbaar vervoer.

Selectieprocedure + Uiterste inschrijvingsdatum
Een praktische en mondelinge proef (data nog vast te leggen).. Je kan je

Selectieprocedure + Uiterste inschrijvingsdatum

inschrijven t.e.m. 28 september 2016.

Een praktische en mondelinge proef (data nog vast te leggen).. Je kan je
inschrijven t.e.m. 28 september 2016.

Hulptechnieker dienst gebouwen (m/v)
voltijds, niveau E1-E3, contractueel onbepaalde duur

Medewerker sportdienst toezicht en onderhoud (m/v)

Functie-inhoud

voltijds of deeltijds, niveau D1-D3, contractueel onbepaalde duur

Uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken | polyvalent meewer-

Functie-inhoud

ken aan diverse opdrachten.

Toezicht houden op het gebruik van de sportinfrastructuur | onderhouden van de sportinfrastructuur | klaarzetten van de beschikbare sport-

Verloning

materialen | uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken.

Een brutomaandwedde van 1811,50 euro, een interessante verlofregeling, extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering

Verloning

en fietsvergoeding), terugbetaling vervoersonkosten openbaar vervoer.

Een brutomaandwedde van 1818,33 euro, een interessante verlofregeling, extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering

Selectieprocedure + Uiterste inschrijvingsdatum

en fietsvergoeding), terugbetaling vervoersonkosten openbaar vervoer.

Een praktische en mondelinge proef (data nog vast te leggen). Je kan je
inschrijven t.e.m. 28 september 2016.

Selectieprocedure + Uiterste inschrijvingsdatum
Een praktische en mondelinge proef (data nog vast te leggen).. Je kan je
inschrijven t.e.m. 28 september 2016.

Meer info
Alle verdere inlichtingen over deze functies en de selectieprocedures: www.wevelgem.be/vacatures-gemeente, Chris Vanderbeke, 056 43 34 30
chris.vanderbeke@wevelgem.be.
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De UiTPAS bestaat 1 jaar!

Braderie Wevelgem

Tijd voor enkele cijfers. Wist je dat er in de regio, gespreid over 11 ge-

Van 16 tot en met 19 september: tijdens deze vierdaagse zijn er koop-

meenten, 11 126 UiTPAS gebruikers zijn? Elke maand komen er onge-

jes bij alle handelaars op de Grote Markt, Lode de Boningestraat-Roe-

veer 1000 nieuwe UiTPASSEN bij. Samen spaarden jullie al 67 788 UiT-

selarestraat, Lauwestraat, Brugstraat en Kortrijkstraat.

PASpunten. In Wevelgem wonen 1255 UiTPAS gebruikers, dat is gelijk
aan 4% van de Wevelgemnaren.

Op zondag 18 september is er vanaf 10u00 rommelmarkt in het begin
van de Lauwestraat. Inschrijven kan via vicky.claeys@bondmoyson.

Als je een UiTPAS koopt, krijg je onmiddellijk 3 welkomstvoordelen.

be. Vanaf 12u00 kan je in het verkeersvrije centrum genieten van ani-

Dat is voor de hele regio samen goed voor 33 378 welkomstvoordelen.

matie met onder andere Les Figurettes Fénomenables, Tres Loco’s, De

Daarvan zijn er nog maar 4 693 verzilverd! Vergeet ze dus niet. Geniet

Marionette, Troupe Rouge & Blanc, De Fanfare, Des Heeren Orrfriedt,

van je gratis zwembeurt, € 2,5 korting in een cultuurcentrum en een

Latin Street band en de plaatselijke muziekkorpsen De Eendracht en

gratis museumbezoek. Door je UiTPAS aan de kassa aan te bieden,

Concordia. Om 13u00 treden de MG’s Brothers op om 15u30 is er Kor-

kan je je welkomstvoordeel verzilveren. Wil je gespaarde punten om-

trijk got talent.

ruilen? Alle info over de omruilvoordelen vind je op www.wevelgem.
be/uitpas. Vanaf nu kunnen ook verenigingen en andere organisaties

Info: Menenstraat 1, Wevelgem, 056 41 19 68

UiTPASaanbieder worden. Femma Wevelgem start vanaf september

Facebook: wevelgembraderie

als eerste Wevelgemse vereniging! Wil je ook UiTPASaanbieder wor-

Verkeersinformatie: www.wevelgem.be/verkeershinder

den? Mail naar uitpas@wevelgem.be.

Zorgzaam Gullegem

Doewa/Checkta in het najaar

Alle inwoners van Gullegem kregen een ‘helpende hand’ kaartje. Het is

In de tweede of derde week van september krijgen kinderen die

duidelijk: veel mensen zijn om een of andere reden (tijdelijk) beperkt

in Wevelgem naar school gaan een nieuwe Doewa/Checkta mee

om dagelijkse handelingen uit te voeren, maar veel stille helpende

naar huis. Je vindt er vanalles om te doen voor en met kinderen

handen van buren of kennissen brengen een beetje zon.

van oktober tot en met december. Ook tips voor de herfst- en
kerstvakantie dus.

Verenigingen die achter Zorgzaam Gullegem staan en willen meewerken kunnen met hun voltallige bestuur een engagementsverklaring

Kreeg je geen Doewa/Checkta najaar of wil je die van september/

ondertekenen. Hiermee tonen ze de bereidheid een Zorgzaam Gul-

start schooljaar 2016 nog eens inkijken?

legem te helpen realiseren.

1 adres: www.wevelgem.be/doewa of haal een exemplaar in één
van de gemeentelijke gebouwen.

In november krijgt elke Gullegemnaar een boekje in de bus. Hierin zijn
mooie voorbeelden gebundeld van hoe mensen elkaar bijstaan en hoe
verenigingen zich inzetten zodat iedereen meetelt.
Info: Het Gulle Heem, 056 43 20 80, zorgzaam@gullegem950.be
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Contacteer je gemeente
Gemeentebestuur
Vanackerestraat 16
8560 Wevelgem
056 43 34 00
@ gemeentebestuur@wevelgem.be
www.wevelgem.be
@Rita Maes_verpleegster naar de patient
brengen in een overstroomde straat

@andydebrouwereNamid dagje fietsen en wandelen naar Bergelen

@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
@jonasdoornaert Zomeren in centrum
Wevelgem! #bbqtime #summer

@dieterbreughe_Droom komt uit
#demens#kleintokyo#igwevelgem

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
@deborahlosfeldVoelt toch al een
beetje als congé-inzet #parkies

@ursie.clausEen flesje kraken in den
tuin van Gullegem #Bergelen

056 43 34 33
@ meldpunt@wevelgem.be
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