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ZITDAG BURGEMEESTER
dinsdag 17u00 – 19u00
andere momenten op afspraak 056 67 32 00
SLUITINGSDAGEN
GEMEENTEDIENSTEN & OCMW
• maandag 20 juli 2020
• dinsdag 21 juli 2020 (Nationale feestdag)
INTERGEMEENTELIJK RECYCLAGEPARK
• zaterdag 11 juli 2020 (Vlaamse feestdag)
• dinsdag 21 juli 2020 (Nationale feestdag)
• zaterdag 15 augustus 2020
(O.L.V.-Hemelvaartsdag)
www.imog.be/intergemeentelijkerecyclageparken

BIBLIOTHEEK - BIBOX
• zaterdag 11 juli 2020 (Vlaamse feestdag)
• maandag 20 juli 2020
• dinsdag 21 juli 2020 (Nationale feestdag)
• zaterdag 1 augustus 2020 tot en met
zaterdag 15 augustus 2020
(zomervakantie)
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Woonzorgcentrum Ter Lembeek bijvoorbeeld kan geleidelijk aan de deuren opnieuw openen voor
bezoekers, tot grote opluchting van zowel de bewoners als familieleden. Ik wil uitdrukkelijk alle
medewerkers, bewoners en familieleden bedanken voor hun begrip tijdens de voorbije moeilijke
periode en voor hun engagement om de maatregelen strikt na te leven. Het mooiste bewijs hiervan:
we hebben in ons woonzorgcentrum geen enkele besmetting gehad bij de bewoners! Op de
coverpagina vindt u een aantal sfeerbeelden vanuit ons woonzorgcentrum uit de voorbije periode.

INFOKRANT EDITIE SEPTEMBER-OKTOBER 2020
DEADLINE VRIJDAG 7 AUGUSTUS 2020

Artikels kunnen gemaild worden naar communicatie@wielsbeke.be of op
drager binnengebracht worden op het redactiesecretariaat.

40 sociale media

en
De openingsur
.
en
kunnen afwijk

BEELDGEBRUIK:
www.shutterstock.com / www.ingimage.com

INFOKRANT EDITIE NOVEMBER- DECEMBER 2020
DEADLINE VRIJDAG 9 OKTOBER 2020

cultuur

Voor een overzicht
van de aangepaste
dienstverlening:

In de voorgaande infokrant riep ik alle inwoners op om vol te houden en de van hogerhand
opgelegde maatregelen te blijven naleven. Ik ben erg blij om vast te stellen dat positief gevolg
is gegeven aan deze oproep: de nodige discipline is aan de dag gelegd waardoor we gunstige
cijfers kunnen optekenen én de maatregelen langzaam kunnen afgebouwd worden. Het leven
kan nu beetje bij beetje opnieuw zijn normale gang volgen.

DEADLINES EERSTVOLGENDE INFOKRANTEN:
Hieronder vindt u de deadlines voor het binnenbrengen van artikels.
Deze deadlines worden strikt en zonder uitzondering toegepast.
Artikels die na de genoemde datum worden aangeleverd,
zullen niet worden weerhouden.

ocmw

22-24 jeugd

31-38

REDACTIESECRETARIAAT:
Gemeentehuis – Werkgroep infokrant
Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke
communicatie@wielsbeke.be

Gelieve teksten aan te leveren in Word – foto’s enkel in JPG, EPS of TIFF.
Foto’s aub afzonderlijk doorsturen in hoge resolutie en niet inwerken in
het Word-document.

NUTTIGE INFO & TELEFOONNUMMERS
GEMEENTEHUIS
Rijksweg 314 - 8710 Wielsbeke
Tel.: 056 67 32 00 - Fax: 056 67 32 47
info@wielsbeke.be - www.wielsbeke.be
Dienst burgerzaken en dienst
omgeving-openbare onderzoeken enkel op
afspraak:
www.wielsbeke/afspraak-maken of 056 67 32 00.

Openingsuren
maandag
8u - 12u
dinsdag
8u - 12u en 15u - 19u
woensdag 8u - 12u en 13u - 17u
donderdag 8u - 12u
vrijdag
8u - 12u
DIENST VRIJE TIJD
Hernieuwenstraat 14 – 8710 Wielsbeke
Tel.: 056 67 32 50
sportdienst@wielsbeke.be
www.wielsbeke.be
Openingsuren secretariaat
maandag
8u30 – 12u en 13u – 18u
dinsdag
8u30 – 12u en 13u – 16u30
woensdag 8u30 – 12u en 13u – 16u30
donderdag 8u30 – 12u
vrijdag
8u30 – 12u en 13u – 18u
zaterdag
9u – 12u
Openingsuren uitleendienst
maandag
17u – 18u45
vrijdag
17u – 18u45
zaterdag
Enkel op afspraak
daags voorafgaand feestdag 17u – 18u45
daags na een feestdag
10u – 11u45
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CULTUUR- EN JEUGDDIENST
Hernieuwenstraat 15 - 8710 Wielsbeke
Tel.: 056 67 32 70 - cultuur@wielsbeke.be
jeugddienst@wielsbeke.be
Openingsuren
elke weekdag van 09u00 tot 12u00
‘s namiddags geopend op maandag,
woensdag en donderdag telkens van
14u00 tot 16u30.
dinsdag van 14u00 tot 19u00.
BIBLIOTHEEK - BIBOX
Markt 1 – 8710 Wielsbeke - Tel.: 056 66 45 11
bibliotheek@wielsbeke.be
www.wielsbeke.be
Openingsuren
maandag
14u – 19u
woensdag 9u – 12u en 13u - 19u
vrijdag
9u – 12u en 14u - 18u30
zaterdag
13u – 15u30
WOONWINKEL
Rijksweg 314 - 8710 Wielsbeke
Openingsuren
dinsdag
16u - 19u
vrijdag
9u00 - 12u00
DCO NET@WORK WIELSBEKE
Molenstraat 61 - 8710 Wielsbeke
Tel.: 056 66 36 40
joke.opsomer@netatwork.be

Ook de vrijetijdsdiensten hebben alles in het werk gesteld om er voor te zorgen dat we toch
een min of meer normale zomer kunnen doormaken. De speelpleinwerking en kleuteropvang
openen bijvoorbeeld hun deuren tijdens de vakantie, zij het wel met de nodige aanpassingen
en beperkingen. En zoals het er nu naar uit ziet zal ook het openluchtbad op 1 juli opnieuw zijn deuren kunnen openen. Meer info
hierover volgt zeker nog via onze website en sociale media. Ook de kalender voor het cultuurseizoen 2020-2021 is ondertussen bekend
gemaakt – inschrijven daarvoor of tickets aankopen kan via de gemeentelijke website.
Stilletjes aan kunnen ook de gemeentelijke gebouwen opnieuw opengesteld worden voor activiteiten van de verenigingen zodat ook
zij hun werking opnieuw kunnen opstarten. Dit is onder meer voor de jeugdverenigingen een erg belangrijke stap omdat ze op deze
manier de voorbereidingen voor hun komende bivak kunnen treffen.
Voor de gemeentelijke diensten blijft nog steeds het systeem van werken op afspraak van toepassing. Een afspraak met onze dienst
burgerzaken en dienst omgeving maakt u bij voorkeur via de online toepassing, te bereiken via de gemeentelijke website. Bij de andere
diensten maakt u bij voorkeur telefonisch of per mail een afspraak.
Tot slot: de afgelastingen van heel wat activiteiten, waaronder de Wielsbeekse Feesten, blijven uit veiligheidsoverwegingen behouden.
We hopen op het nodige begrip te kunnen rekenen hiervoor.
Uw burgemeester,
Jan Stevens
Openingsuren NET@WORK
maandag-donderdag van 8u30-12u00
dinsdag van 15u00 tot 18u00
woensdag en vrijdagnamiddag van 13u00
tot 16u00
Openingsuren strijkwinkel
maandag-vrijdag: 7u30 – 18u00
RECYCLAGEPARK WIELSBEKE
Ooigemstraat 9B - 8710 Wielsbeke
056 67 32 13 (dienst omgeving)
Openingsuren
dinsdag
10u – 12u*
woensdag 14u – 18u
donderdag 10u - 12u*
vrijdag
14u – 18u
zaterdag
8u – 16u
*tijdens het zomeruur vanaf 9u

LOKALE POLITIE
WIJK-WERKEN MIDWEST
Wijkbureau Wielsbeke
Hoofdkantoor: VDAB Werkwinkel
Rijksweg 314 – 8710 Wielsbeke
Guido Gezellelaan 7 - 8800 Roeselare
Tel.: 056 67 19 70 – 0491 92 01 32
051 26 94 33 - wijk-werken@midwest.be
Fax: 056 67 19 79
Zitdagen wijk-werken gemeentehuis
www.midow.be - wijkwielsbeke@midow.be
Wielsbeke:
eerste woensdag van de maand:
Openingsuren
9u-11u30 en van 13u30-16u,
dinsdag
15u – 19u
andere woensdagen: op afspraak
donderdag 9u – 12u
Politiezone MIDOW hoofdkantoor
zonaal onthaalpunt
Wielsbekestraat 96 - 8780 Oostrozebeke
Tel.: 056 67 19 40 - Fax: 056 67 19 49
Openingsuren
maandag
08u – 17u
dinsdag t.e.m. vrijdag 08u – 19u
zaterdag
08u – 17u
gesloten op zon- en feestdagen
Dringende interventie: 101

BRANDWEER HVZ FLUVIA
Doorniksesteenweg 214a - 8500 Kortrijk
056 22 44 44 (niet dringende interventies) POSTKANTOOR WIELSBEKE
Openingsuren
056 23 99 70 (adm. - permanent open)
ma-di
15u - 18u
www.hvzfluvia.be
woe-do-vrij
9u30 - 12u30
Dringende oproepen: 112
zat
9u30 - 13u
Openingsuren
maandag – vrijdag: 8u –12u en 13u – 7u

SOCIAAL HUIS - OCMW
Hernieuwenstraat 15 - 8710 Wielsbeke
Tel.: 056 66 52 83 - www.wielsbeke.be
sociaalhuis@ocmwwielsbeke.be
Openingsuren balie:
maandag
9u-12u en 14u-16u30
dinsdag
9u-12u en 14u-19u00
woensdag 9u-12u en 14u-16u30
donderdag 9u-12u en 14u-16u30
vrijdag
9u-12u en namiddag gesloten
Maatschappelijk werkers:
vrije consultatie op dinsdag van 17u tot 19u
andere tijdstippen op afspraak
Consultatiemomenten dementie:
Tel: 0800 12 699
dementie@wielsbeke.be

WACHTDIENSTEN
Dokters:
1733
Apothekers: 0903/99 000
www.apotheek.be
Tandartsen: 0903/39969
JULI - AUGUST US | gemeentelijke infokrant

3

gemeentelijke info
Nieuws omtrent wegenwerken
Jaagpad kanaal Roeselare-Leie wordt hersteld in
Oostrozebeke en Wielsbeke
Begin juni is de Vlaamse Waterweg nv gestart met
herstellingswerken aan het jaagpad langs het kanaal RoeselareLeie (fietssnelweg F36) in Oostrozebeke en Wielsbeke. In overleg
met de gemeenten wordt het comfort voor gebruikers opgevoerd
en als alles vlot gaat, zijn de werken volledig klaar in de tweede
helft van augustus. Gebruikers van het jaagpad kunnen een
omleiding volgen, tijdens het bouwverlof en begin augustus gaat
het jaagpad tussentijds open.
Het jaagpad was in slechte staat door opdrukkende boomwortels.
Na de herstellingswerken wordt het jaagpad weer een aangename
pendelroute voor zachte weggebruikers.
De Vlaamse Waterweg nv pakt in totaal 2,4 kilometer jaagpad
aan tussen de Wantebrug (Gentstraat) en de Zwaantjesbrug
(Fabiolalaan). De kostprijs van de werken bedraagt 500.000 euro.

gemeentelijke info
nadat de toplaag aangebracht is, gaat het jaagpad tussentijds
open. De werken zijn weersafhankelijk maar door een goede
voorbereiding en een strikte werkplanning voorop te stellen, blijft
de uitvoeringstermijn zo beperkt mogelijk.

Kort genoteerd uit de gemeenteraad

Bouw clubhuis
Deze zomer starten de werken voor de nieuwe jachthaven
ter hoogte van de Drietrapssluis te Ooigem. Deze locatie, die
wordt gebouwd in samenwerking met VZW Ooigem Leiekanaal
Yachtclub, wordt niet alleen een mooie aanmeerplaats voor
liefhebbers van het recreatief varen, maar zal ook wandelaars,
fietsers en andere recreanten verwelkomen. Zo zal u in het
clubhuis welkom zijn voor een drankje en een hapje, met zicht
op de kruising van de Leie en het Kanaal Roeselare-Leie.
Dit project is mogelijk gemaakt door de steun van het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Project Interreg V –
Golden-Leie-Lys) en de steun van het reglement voor Toeristisch
Impulsen van de Provincie West-Vlaanderen.

1. Kennisname besluit burgemeester en goedkeuring virtuele zitting van de gemeenteraad van 30 april 2020.
2. Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting.
3. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering van 19 mei
2020 – Imog.
4. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering van 16 juni
2020 - CREAT/TMVS.
5. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering van 16 juni
2020 – Psilon.
6. Goedkeuring agenda, partiële splitsing en mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering/
jaarvergadering van 23 juni 2020 – Gaselwest.
7. Kennisname jaarrapport organisatiebeheersing.
8. Kennisname toekenning eretitels.
9. Kennisname strategisch plan - DVV Midwest.
10.Kennisname goedkeuringsbesluiten gouverneur jaarrekening 2018 - kerkfabriek Sint-Laurentius, Sint-Bavo en SintBrixius.
11. Kennisname specifiek toezicht - goedkeuring politiebegroting 2020 van de PZ Midow.
12. Goedkeuring wegentracé verkaveling Loverhoek.

Hinder?
Door de geplande werken zal de fiets- en wandeldoorgang voor
geruime tijd (tot zeker eind 2020) onderbroken worden op het
jaagpad richting Bavikhove. Er zal een fietsvriendelijke omleiding
worden georganiseerd.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 APRIL 2020

13. Goedkeuring voorstel overeenkomst beheer en onderhoud riolering langs gewestwegen.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 28 MEI 2020
1.
2.
3.
4.

Verloop van de werken: eerst verwijdert de aannemer het oude
wegdek en de fundering. Deze worden vernieuwd en de toplaag
in asfalt zal klaar zijn voor het bouwverlof. In augustus heeft de
aannemer nog een aantal dagen nodig om langs het jaagpad
wortelgeleidingen aan te brengen, om te voorkomen dat de
boomwortels het jaagpad opnieuw opbreken.
Toegankelijkheid tijdens de werken: Tijdens de werken
wordt voor fietsers en voetgangers een plaatselijke omleiding
voorzien – ze worden omgeleid onder en over de Ringbrug,
de Oostrozebekestraat en de Expresweg. Deze route geldt
in beide richtingen. In het bouwverlof en begin augustus,

Wij werken op afspraak!
Als lokaal bestuur streven we steeds naar een klantgerichte,
efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening op maat van onze
inwoners. Door te werken op afspraak verbetert de gemeente
haar dienstverlening nog verder.
Werken op afspraak brengt immers veel voordelen met zich
mee, zowel voor u als voor ons: geen wachtrijen meer aan onze
loketten, u weet steeds wanneer we u te woord kunnen staan en
hoe lang de afspraak zal duren, onze medewerkers kunnen de
afspraken beter voorbereiden zodat u correct wordt geholpen, …
Momenteel is het enkel mogelijk om voor de dienst burgerzaken
en de dienst omgeving (enkel voor openbare onderzoeken)
ONLINE een afspraak vast te leggen, maar geleidelijk aan zal
de online dienstverlening voor de dienst omgeving verder
uitgebreid worden en zullen ook de andere diensten van
de gemeente en het OCMW worden opgenomen in het
afsprakensysteem.

MAAK EEN AFSPRAAK
ONLINE
• www.wielsbeke.be:
Via het kalendericoontje
Via de pagina van de betrokken dienst
Via het zoekvenster (trefwoord),
Of rechtstreeks via www.wielsbeke.be/afspraak-maken
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•
•
•
•
•
•

Kies het product dat u nodig hebt
Klik door naar ‘maak een afspraak’
Kies de datum en het tijdstip die u het beste uitkomen
Vul uw contactgegevens in
Bevestig de afspraak
U ontvangt een bevestigingsmail met een overzicht van uw
afspraak en andere nuttige info en 2 uur voor de afspraak
ontvangt u ook nog een SMS herinnering.
Indien het niet lukt online, kan u ook nog altijd een afspraak
vastleggen via:
MAIL
• Kies het door u benodigde product op de website
> Maak een afspraak: via mail
• burgerzaken@wielsbeke.be of omgeving@wielsbeke.be
TELEFONISCH Tel: 056 67 32 00
KOM (OP TIJD) LANGS OP DE DAG VAN JE AFSPRAAK!
Denk er echter aan, heel wat diensten worden online
aangeboden zodat u een trip naar het gemeentehuis kan
uitsparen en niet meer persoonlijk hoeft langs te komen.
Tip:
check altijd eerst even ons e-loket:
www.wielsbeke.be/e-loket!

Kennisname besluit burgemeester en goedkeuring fysieke zitting gemeenteraad van 28 mei 2020.
Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting.
Kennisname schrijven en nazending buitengewone algemene vergadering van 23 juni 2020 – Gaselwest.
Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen van 19 mei 2020 - mandaat algemene vergadering
TROEV vzw.
5. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering van 3 juni
2020 – WVI.
6. Goedkeuring agenda en aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de buitengewone algemene
vergadering van 11 juni 2020 - cvba Zefier.
7. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering op 23 juni
2020 - DVV Midwest.
8. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering van 30 juni
2020 – Ethias.
9. Goedkeuring wijziging reglement begrip dagelijks bestuur inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad
en het college van burgemeester en schepenen.
10.Goedkeuring intekening uitgifte aandelen Apt door Gaselwest.
BP. 1 Voorstel tot aankoop gebruikerslicentie WePlog in het kader van een duurzaam, geëngageerd en efficiënt
zwerfafvalbeleid.
BP. 2

Motie van aanbeveling aan de agenda gemeenteraad.

Hartveilige gemeente!
Onlangs werden in onze gemeente 2 nieuwe
AED-toestellen geplaatst.
Eén aan de kerk van Wielsbeke en één op het AugustMarinplein in Ooigem.
Hiermee zijn er in totaal 9 AED-toestellen in de
gemeente, en mogen we ons terecht een hartveilige
gemeente noemen!
De opleiding voor het gebruik van de AED-toestellen, die
oorspronkelijk voorzien was in mei, wordt verplaatst naar
het najaar.

JULI - AUGUST U S | gemeentelijke infokrant

5

gemeentelijke info

gemeentelijke info
vacatures

Gemeente en OCMW Wielsbeke zijn op zoek naar geëngageerde medewerkers voor volgende functies:

Zorgkundige

Voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur – graad C1-C2 - knelpuntenberoep
Gelukkige bewoners: onze zorg. Daar gaan we in het woonzorgcentrum Ter Lembeek voor. Als zorgkundige werk je dagelijks
mee om het geluk van onze bewoners te ondersteunen en te versterken. Als zorgkundige heb je een belangrijke rol om deze
doelstelling waar te maken. Je zorgt voor comfort, hygiëne, voeding, beweging, rust en ontspanning van onze bewoners,
maar je maakt het verschil door oog te hebben voor die kleine dingen die voor elke bewoner verschillend, maar wel belangrijk
zijn. Geluk zit meestal in de kleine dingen. Word jij ook gelukkig van gelukkige bewoners? Dan ben jij de geknipte collega om
ons team te versterken.

Maatschappelijk werker
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Voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur – graad B1-B3
Als maatschappelijk werker sta je in voor de sociale begeleiding van cliënten. Je biedt financiële ondersteuning, maar je hebt
dankzij je empathische ingesteldheid tevens aandacht voor het bieden van psychosociale bijstand. Ook de administratieve
taken weet je zorgvuldig af te handelen.
Voorwaarden: houder zijn van een bachelordiploma in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent,
of een daarmee gelijkgesteld diploma; ofwel van een bachelor in de sociale gezondheidszorg of een daarmee gelijkgesteld
diploma.
Laatstejaarsscholieren of studenten worden toegelaten tot de selectieprocedure als ze met hun kandidatuur een studiebewijs
voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum 4 maanden hun einddiploma kunnen behalen.

Hoofdverpleegkundige

Voorwaarden:
- houder zijn van een attest, een brevet, een getuigschrift, een (deel)certificaat of een diploma van het tweede of het derde
jaar van de derde graad van het technisch secundair onderwijs of het beroepssecundair onderwijs in een zorgrichting of
een pedagogische richting én in het bezit zijn van een visum als zorgkundige.
- houder zijn van een diploma secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld.
Laatstejaarsscholieren of studenten worden toegelaten tot de selectieprocedure als ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum 4 maanden hun einddiploma kunnen behalen.

Technisch beambte poetsdienst

Voltijdse of halftijdse contractuele functies van onbepaalde duur – graad E1-E3
Als technisch beambte poetsdienst sta je in voor de schoonmaak en het onderhoud van alle ruimtes binnen het woonzorgcentrum. Dankzij je oog voor netheid en kwaliteit draag je bij aan een aangename en verzorgde omgeving.
Je bent klantvriendelijk, vlot in de omgang, je respecteert de privacy van de bewoners en gaat vertrouwelijk om met informatie.
Voorwaarden: geen diplomavereisten, ervaring strekt tot voordeel.

Voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur – graad BV5 - knelpuntenberoep
Gelukkige bewoners: onze zorg. Daar gaan we in het woonzorgcentrum Ter Lembeek voor. Als hoofdverpleegkundige coördineer en begeleid je het verpleegkundig en verzorgend personeel om zo een kwaliteitsvolle zorg en volwaardig thuismilieu
te creëren voor onze bewoners. Je bouwt mee aan een aangename werkomgeving en bent een geboren teamleider die de
medewerkers kan coachen en motiveren om tot een efficiënte samenwerking te komen. Een goede communicatie is hierbij
onontbeerlijk. Door je flexibiliteit ben je tevens bereid in te springen waar nodig. Je hebt een oprechte interesse in de ouderenzorg en beschikt over een grote dosis empathie en verantwoordelijkheidszin.
Voorwaarden:
- houder zijn van een bachelordiploma verpleegkunde (of gelijkgesteld), aangevuld met een diploma/brevet/getuigschrift
van een kaderopleiding voor verpleegkundigen van tenminste 2 studiejaren, of bereid dit op korte termijn te behalen.

Onthaalmedewerker

Voltijdse contractuele functies van onbepaalde duur – graad C1-C3
Onze gemeente profileert zich als een klantvriendelijke gemeente waar de burger steeds terecht kan met zijn vragen. Als
onthaalmedewerker sta je in voor een klantvriendelijk onthaal zowel digitaal als aan de balie. Je verzorgt eveneens de
telefoonpermanentie. Burgers kunnen bij jou terecht voor meer informatie of je verwijst hen door naar de juiste dienst of
contactpersoon. Je ondersteunt de dienst ook administratief en de burgers kunnen bij jou gemeentelijke producten zoals
huisvuilzakken, cadeaubonnen, … kopen. Ben jij de sociale duizendpoot waar we naar op zoek zijn? Aarzel dan niet te solliciteren!
Voorwaarden: houder zijn van een diploma van het secundair onderwijs

Verpleegkundigen

Voltijdse of halftijdse contractuele functies van onbepaalde duur – graad BV1-BV3/C3-C4 - knelpuntenberoep
Gelukkige bewoners: onze zorg. Daar gaan we in het woonzorgcentrum Ter Lembeek voor. Als verpleegkundige werk je
dagelijks mee om het geluk van onze bewoners te ondersteunen en te versterken. Naast de verpleegtechnische handelingen
en de ondersteuning van de zorgkundigen heb je oog voor de kleine, persoonlijke dingen die voor onze bewoners belangrijk
zijn. Daarbij werk je samen met de verschillende disciplines die in ons woonzorgcentrum actief zijn en kan je gebruik maken
van heel wat ondersteunende middelen om ons gezamenlijk doel te realiseren.
Voorwaarden:
- houder zijn van een bachelordiploma verpleegkunde of van een brevet of diploma van de vierde graad van het secundair
onderwijs in de verpleegkunde of van een brevet van aanvullend secundair beroepsonderwijs, afdeling verpleegkunde
(gebrevetteerd of gediplomeerd verpleegkundige) of van het diploma van “gegradueerde verpleegkundige van het hoger
beroepsonderwijs HBO5”.
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Aanbod:
Een boeiende job in een stabiele werkomgeving met een aantrekkelijk loon en bijkomende extralegale voordelen zoals
maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, vergoeding woon-werkverkeer (openbaar vervoer of fiets). Geslaagde kandidaten
worden opgenomen in een wervingsreserve van 3 jaar, verlengbaar met 1 jaar.
Interesse?
Voor de volledige functiebeschrijvingen en meer informatie over bovenstaande selectieprocedures kan u terecht bij CC Select
via www.ccselect.be/vacatures - 02 467 35 40 - jobs@ccselect.be
Solliciteren kan elektronisch via www.ccselect.be/vacatures door uw cv met motivatiebrief, een kopie van het gevraagde
diploma (indien nodig) en een recent uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 6 maanden) uiterlijk op 31/08/2020 te
uploaden of door deze documenten per post te sturen of persoonlijk te bezorgen (tegen ontvangstbewijs) aan
CC Select
Vliegvelddreef 9, 1082 Sint-Agatha-Berchem

JULI - AUGUST U S | gemeentelijke infokrant
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Haal je gratis mondmasker en filters op!

Drainagewerken voetbalveld

Sinds maandag 15 juni 2020 zullen de stoffen mondmaskers en filters die de overheid ter
beschikking stelt aan de bevolking bedeeld worden via de apotheek in je woonplaats.

De laatste jaren was er steeds meer wateroverlast op het tweede voetbalveld van Domein Hernieuwenburg ten gevolge van
het verouderde drainagesysteem. Daarom werd het terrein grondig onder handen genomen en werd een volledig nieuw
drainagesysteem aangelegd. Zo kan er in de toekomst ook in regenachtige periodes gevoetbald worden!

Alle + 12-jarigen kunnen zich melden met hun identiteitskaart in de apotheek van de
eigen (deel)gemeente om deze op te halen. De ophaling kan ook gebeuren door het
gezinshoofd en wordt geregistreerd.
De stoffen mondmaskers zijn te gebruiken op openbare plaatsen waar je in contact
komt met andere mensen en de afstand van 1,5 meter niet kan respecteren en wanneer
het verplicht is. Deze zijn conform de NBN-norm, zowel qua filtercapaciteit als
ademhalingsweerstand.
Ze mogen enkel worden gebruikt door kinderen ouder dan 3 jaar wegens
verstikkingsgevaar.

1722 activatie

ik heb hulp nodig

https://www.info-coronavirus.be/nl/news/mondmaskers-federale-overheid/

wie bel ik?

De filters zijn bedoeld om in combinatie met de handgemaakte mondmaskers gebruikt te worden. Zelfgemaakte of comfort
mondmaskers maak je zelf volgens verschillende patronen die je op websites (vb. https://maakjemondmasker.be/) en sociale media
terugvindt.
Deze maskers worden niet getest of genormeerd aangezien hun kwaliteit afhankelijk is van het gebruikte textiel.
Je draagt het masker om anderen te beschermen.

Kan er een leven in gevaar zijn? Een brand?

Apr. Bvba DEBEUCKELAERE

Apr. OOIGEM NV

Apr. H. DELRUE

Baron van der Bruggenlaan 12
8710 Wielsbeke
tel.: 056 66 60 45

Oostrozebeeksestraat 8
8710 Ooigem
tel.: 056 66 74 46
e-mail: info@apotheekooigem.be
website: www.apotheekooigem.be

Rijksweg 57
8710 Sint-Baafs-Vijve
tel.: 056 60 05 34
e-mail: info@apotheekdelrue.be
website: www.apotheekdelrue.be

Heb je hulp van de brandweer nodig?

• orgaandonatie voor transplantatie: organen van een donor
na overlijden wegnemen voor transplantatie bij mensen die
hierop wachten
• donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor transplantatie:
weefsels en cellen van een donor na overlijden wegnemen
voor transplantatie bij mensen die hierop wachten
• donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor de
vervaardiging van geneesmiddelen: lichaamsmateriaal
(organen, weefsels, cellen en alles wat daaruit kan worden
gehaald) van een donor na overlijden wegnemen om
geneesmiddelen te maken
• donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor onderzoek:
lichaamsmateriaal (organen, weefsels, cellen en alles wat
daaruit kan worden gehaald) van een donor na overlijden
wegnemen voor wetenschappelijk onderzoek, zonder
menselijke toepassing
Opgelet: dit soort donatie is verschillend van het afstaan
van een lichaam aan de wetenschap (via de universitaire
faculteiten geneeskunde) waar het lichaam integraal wordt
afgestaan.
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nee

ja
Gebruik
het e-loket
van de
brandweer

Bel 112

of

1722 activatie

Orgaandonatie
De huidige “verklaring van de wilsuitdrukking inzake wegneming
en transplantatie van organen na overlijden” verdwijnt. In
de plaats komt de “verklaring van donatie van menselijk
lichaamsmateriaal na overlijden”.De nieuwe “verklaring donatie
menselijk lichaamsmateriaal” omvat voortaan vier beslissingen:

nee

ja

CONTACTGEGEVENS VAN DE APOTHEKERS IN WIELSBEKE:

Bel 1722

Herstel
het zelf

of

Doe beroep
op een
gekwalificeerde
vakman

ik heb hulp nodig
Voor elke beslissing kunnen drie opties worden geregistreerd:
• verzet
• uitdrukkelijke toestemming
• intrekking van een eerdere wilsverklaring.
Vanaf 1 juli 2020 dient u niet meer noodzakelijk naar de dienst
burgerzaken te komen om de wilsverklaring te laten registreren.
U kunt zich ook laten registreren bij de huisarts of online via de
website www.mijngezondheid.be. Het ontvangstbewijs wordt
dan door de huisarts of de applicatie afgeleverd.

wie bel ik?

Bel altijd 112 in geval van brand
of levensgevaar!

1722 wordt geactiveerd bij risico
op storm of wateroverlast en is
geen permanent nummer.

Enkele voorbeelden

Enkele voorbeelden

Kan er een leven in gevaar zijn? Een brand?
nee

ja

Heb je hulp van de brandweer nodig?

Minderjarigen en personen die niet in staat zijn hun wil alleen uit
te drukken, kunnen geen gebruik maken van de elektronische
zelfregistratie maar moeten zich steeds via het gemeentebestuur
of hun huisarts registreren.

ja

Bel 112

nee

Gebruik
het e-loket
van de
brandweer

of

Bel 1722

Bel altijd 112 in geval van brand
of levensgevaar!

1722 wordt geactiveerd bij risico
op storm of wateroverlast en is
geen permanent nummer.

Enkele voorbeelden

Enkele voorbeelden
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Herstel
het zelf

of

Zet je veiligheid op de eerste
plaats.

Enkele voorbeelden

gevaar op openbare
weg (boom op de weg,
losgeraakte dakpannen
en stenen,…)

grote schade
aan dak

schade aan tuinhuis

instortingsgevaar

water in de woning

omgevallen boom in de
tuin of tuin onder water

incident met gewonden

openbare weg onder
water

elektriciteitspanne

Neem bij een schadegeval contact op met je verzekeraar.

Doe beroep
op een
gekwalificeerde
vakman

www.112.be

Zet je veiligheid op de eerste
plaats.
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Een energiezuinig huis?
Kinderspel met ENERGIEhuis WVI

Vrijwilligers ziekenhuis

Voortaan kunnen inwoners van Wielsbeke terecht bij het
ENERGIEhuis WVI met al hun vragen rond renovatie en
energie(besparing). “We willen onze inwoners over de streep
trekken energiezuinig te renoveren”, zegt Jan Stevens, burgemeester en onder meer bevoegd voor huisvesting en woonbeleid.
“Met het ENERGIEteam van WVI wordt dit voortaan kinderspel:
van premies, leningen en fiscale kortingen die je kan krijgen als je
je woning energiezuiniger maakt tot informatie over hoe je kan
investeren in hernieuwbare energie. Het ENERGIEhuis WVI staat
onze inwoners bij met raad en daad.”

In het O. L. V. van Lourdes Ziekenhuis te Waregem kunnen wij
al vele jaren beroep doen op een geëngageerde groep
vrijwilligers.

Zo krijg je energie- en renovatieadvies dat perfect op maat
van jouw woning is, gemakkelijk, objectief en betrouwbaar. Het
ENERGIEteam biedt eerste hulp bij energievragen, helpt inwoners
op weg om hun energiefactuur onder controle te houden, vraagt
offertes op bij aannemers en/of begeleidt de renovatiewerken
van A tot Z. Enkel bepaalde (kwetsbare) doelgroepen kunnen
nog een energielening renteloos afsluiten tot € 15.000.

Een energiezuinig huis?
Kinderspel met
energiehuis WVI

Met de communicatiecampagne ‘Een energiezuinig huis? Kinderspel met ENERGIEhuis WVI’ worden inwoners aangespoord om
contact op te nemen en over hun renovatie en energie(besparing)
plannen te spreken. Ze worden maximaal ontzorgd, zodat energie
besparen en/of renoveren kinderspel wordt!
MEER INFO?
www.wvi.be/energiehuis
Over het energiehuis:
Sinds 2019 kunnen Vlamingen terecht bij één van de 19 ENERGIEhuizen met al hun vragen rond renovatie en energie(besparing).

T 050 64 16 06
wvi.be/energiehuis

Het ENERGIEhuis WVI treedt op als uniek aanspreekpunt voor 32
West-Vlaamse gemeenten.

Mijn Huis: gewijzigde openingsuren
Sinds het begin van de coronacrisis en het afkondigen van maatregelen door de overheid ontving cvba Mijn Huis geen huurders
of kandidaat-huurders meer op de burelen.
Nu de maatregelen versoepeld worden, kijkt cvba Mijn Huis even naar de toekomst om na te gaan welke de beste en veiligste
manier is om onze klanten te bedienen.
Na grondig overleg is er beslist om vanaf 1 juni 2020 enkel nog op afspraak te werken. Mensen die naar onze burelen wensen te
komen, bellen daarom best vooraf naar 056 72 05 37.

Beste inwoner van Waregem en omgeving,

Zij worden ingeschakeld aan het onthaal, op verpleegafdelingen, ter ondersteuning van de liturgie en de communiebedeling, in het zorgmuseum, de ziekenhuisbibliotheek enz…
Omwille van de coronacrisis werden bijna alle vrijwilligersactiviteiten in het ziekenhuis stopgezet. Geleidelijk aan versoepelt
de nationale veiligheidsraad de maatregelen en kijken wij uit
naar de heropstart van de vrijwilligerswerking. Dit zal stap
voor stap gebeuren.

Is vrijwilligerswerk iets voor u,
zoekt u een zinvolle tijdsbesteding,
draagt u patiënten een warm hart toe,
houdt u van de sfeer van een regionaal ziekenhuis,
kom dan vrijblijvend informeren bij
* Stijn Vandenheede (pastoraal vrijwilliger in het ziekenhuis):
gsm 0474/98 48 68; e-mail: stijnvandenheede@skynet.be
* Marleen De Mazière en Ann Messiaen (verantwoordelijken
vrijwilligerswerking):
e-mail: Marleen.DeMaziere@ziekenhuiswaregem.be

Zuinig met water omspringen
Tijdens de warme zomermaanden brengt water de nodige
verfrissing. De groene grasmatten en kleurrijke bloemenperken worden rijkelijk besproeid, zwembaden worden gevuld
voor een zomer vol waterpret. De Watergroep staat in jouw
gemeente elke dag in voor de levering van lekker en gezond
drinkwater. We geven graag enkele tips om in droge periodes
zuiniger met drinkwater om te springen.
• Een frisse douche is bij warm weer veel doeltreffender dan
een lang bad. Een bad laten vollopen vraagt algauw 100 tot
150 liter drinkwater, een hoeveelheid water waarmee je drie
keer kan douchen. En met zuinige sproeikoppen, zelfs 5 keer.
• De grond opharken en hakken is even goed als tweemaal
sproeien. Hierdoor breek je de harde laag. Dat houdt de
grond luchtig en vochtig. En dat op die manier het onkruid
geen kans krijgt, is mooi meegenomen.
• Sproei de tuin alleen als het langdurig droog is. Liever 1 keer
per week een kwartier, dan elke dag 5 minuten: de planten
zullen dieper wortelen en minder gevoelig worden voor de
droogte. Dit kan uiteraard ook perfect met opgevangen
regenwater.
• Begiet je bloemen en planten op de minst warme ogenblikken van de dag, zoals ‘s ochtends vroeg of ‘s avonds
laat. Het water verdampt dan niet zo snel. Bovendien
voorkom je beschadiging van de planten, want de waterdruppels kunnen bij zonneschijn als een vergrootglas
werken en ze verschroeien.
• Besproei je gazon niet. Je zal merken dat het zich na een
periode van droogte sneller herstelt dan gedacht.
• Was je auto met regenwater of sla gewoon een keertje over.
• Laat ‘s nachts de kraan dicht. Geef het drinkwaterbedrijf zo
de kans om de watertorens en reservoirs opnieuw te vullen.
Zo heb je ’s ochtends opnieuw heerlijk fris leidingwater.

Ga voor digitaal en krijg 10 euro korting!
Eind 2019 lanceerde De Watergroep de actie ‘Allemaal
digitaal’. Klanten die overschakelen van een papieren factuur
naar digitale facturatie ontvangen éénmalig een korting van
10 euro op hun waterfactuur.
Kiezen voor een digitale factuur biedt niets dan voordelen.
Het is praktisch en snel: facturen betaal je met één druk op de
knop en vind je overal terug. Bovendien is het goed voor het
milieu want je bespaart op papier en brandstof.
Al 60.000 klanten stapten over naar een digitale factuur via
e-mail, Doccle of Zoomit. Ben jij de volgende?
Ga naar www.dewatergroep.be/digitaal!

Wij zullen voldoende tijd vrijmaken om u van dienst te zijn.
CVBA MIJN HUIS
VANAF 1 JUNI 2020: ENKEL OP AFSPRAAK
UW AFSPRAAK IS TE RESERVEREN OP HET NUMMER 056 72 05 37
OF VIA MAIL : onthaal@mijn-huis.be
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Wachtdiensten

Kinderopvanginitiatieven in Wielsbeke

DOKTERS

Dit is een beurtrol van de huisdokters van de gemeenten Ooigem, Wielsbeke, Sint-Baafs-Vijve, Groot-Waregem en Deerlijk.
Telefoonnummer: 1733
Adressen dokters:
-

Dr. DEGROOTE, Rijksweg 215, 8710 Wielsbeke - tel.: 056 66 97 97
Dr. GEEROMS, Rijksweg 215, 8710 Wielsbeke - tel.: 056 66 97 97
Dr. PARMENTIER, Rijksweg 215, 8710 Wielsbeke - tel.: 056 66 97 97
Dr. BRACKE, Rijksweg 27, 8710 Sint-Baafs-Vijve - tel.: 056 60 62 65
Dr. DEWITTE, Kloosterdreef 11, 8710 Ooigem - tel.: 056 66 96 90
Dr. SUNAERT, Kloosterdreef 11, 8710 Ooigem - tel.: 056 66 96 90
Dr. BAGEART, Kloosterdreef 11, 8710 Ooigem - tel.: 056 66 96 90
Dr. DUMON, Kloosterdreef 11, 8710 Ooigem - tel.: 056 66 96 90

OOGARTS (voor Ooigem, Sint-Baafs-Vijve en Wielsbeke)

Deprez Sabrina (Felies– kinderopvang) – A. Rodenbachlaan 21 – 8710 Wielsbeke – tel. 0496 35 53 40
‘t Dol-fijntje – Baron v/d Bruggenlaan 35 – 8710 Wielsbeke – tel. 056 66 36 30
Do-re-mi – Rijksweg 494 – 8710 Wielsbeke – tel. 0474 54 20 42
Ferket Barbara (Felies – kinderopvang) – Abeelestraat 26c – 8710 Sint-Baafs-Vijve – tel. 0477 85 70 53
Goemaere Inge – Hulstersestraat 193 – 8710 Ooigem – tel. 056 66 41 67
Het Konijntje – Lobeekstraat 39 – 8710 Wielsbeke – tel. 0495 25 50 19 (inkomensgerelateerde opvang)
Kriebeltjes – Bavikhoofsestraat 40 – 8710 Ooigem - tel. 0491 36 18 48 (inkomensgerelateerde opvang)
’t Pimpeloentje – Sint-Bavostraat 17 – 8710 Sint-Baafs-Vijve – tel. 0478 36 56 03

Adres oogarts:
- Dr. VANHAELEMEESCH Nathalie, Hernieuwenstraat 24, 8710 Wielsbeke - tel.: 056 29 97 89

’t Stampertje – Molenstraat 201A – 8710 Wielsbeke – tel. 0470 82 43 86
‘t Vlinderke – Bavikhoofsestraat 9 – 8710 Ooigem – tel. 056 66 91 21
Waelkens Adelheid (Felies– kinderopvang) – Wilgenlaan 28 – 8710 Ooigem – tel. 056 66 82 28 (enkel buitenschoolse opvang)

APOTHEKERS (voor Ooigem, Sint-Baafs-Vijve en Wielsbeke)

De wachtdienst begint de zaterdagmiddag tot de volgende dinsdag 8u30. Breng steeds uw identiteitskaart mee a.u.b.

Wiebelwijs - Wakkensteenweg 13 - 8710 St-Baafs-Vijve - tel. 0473 21 96 25

Adressen van de betrokken apothekers:
- Apr. Bvba DEBEUCKELAERE, Baron van der Bruggenlaan 12, 8710 Wielsbeke - tel.: 056 66 60 45
- Apr. OOIGEM NV, Oostrozebeeksestraat 8, 8710 Ooigem, tel.: 056 66 74 46 - fax: 056 66 31 93
e-mail: info@apotheekooigem.be - website: www.apotheekooigem.be
- Apr. H. DELRUE, Rijksweg 57, 8710 Sint-Baafs-Vijve, tel.: 056 60 05 34,
-

e-mail: info@apotheekdelrue.be - website: www.apotheekdelrue.be

Tel. wachtdiensten: 0903/99 000 (€ 1,50/minuut) - De apothekers kunnen maar tot 22 uur worden opgebeld.
Vanaf 22u tot 8u30 via politie op het tel. 056/61 32 61. De regeling is opgemaakt in het kader van de veiligheid.
Gezien de wachtdienst-regeling van de apothekers regelmatig wijzigt, verwijzen we u voortaan door naar de volledig actuele
kalender die u kunt raadplegen via: - de website: www.apotheek.be > wachtdiensten
- telefonisch: 0903/99 000 (€ 1,50/minuut)

TANDARTSEN
(voor Ooigem, Sint-Baafs-Vijve en Wielsbeke)
- DEWILDE B., Sint-Laurentiusstraat 20, Wielsbeke tel.: 056/66 87 77
- VERBRUGGHE F., Priesteragiestraat 1E, Sint-Baafs-Vijve, tel.: 056/60 72 66
- FOLLENS A., Rijksweg 43, Sint-Baafs-Vijve, tel.: 056/29 04 39

De wachtdienst
Algemeen Tandarts:
telefonisch bereikbaar op 0903/39969 op zaterdag,
zon- en feestdagen tussen 9u en 18u

Opgelet:
• Het tarief van de oproep is € 1,5 per minuut.
• De wachtdienst is een dienstverlening aan patiënten om
urgente pijn te bestrijden of verergering van een noodsituatie te voorkomen.
De wachtdienst levert dus enkel noodbehandeling.

Thuisverpleging
Abid Rachida
Loverstraat 60 - 8710 Sint-Baafs-Vijve
GSM: 0476 82 03 37

Demeulemeester Vicky
Heirweg 119 - 8710 Sint-Baafs-Vijve
GSM: 0474 25 20 99

Alfa-Care
Bengy De Croix
Leopold III-laan 1 - 8710 Ooigem
GSM: 0497 08 53 42

Deloof Caroline
Klaverstraat 2 - 8710 Wielsbeke
GSM: 0476 41 07 98

Callens Els
Molenstraat 117 - 8710 Wielsbeke
Tel.: 056 66 42 85 - GSM: 0476 92 87 22
E-mail: elsje.callens@telenet.be
Colpaert Fabienne
Wakkensteenweg 86A – 8710 Wielsbeke
GSM: 0479 41 64 66
De Clercq Christine
Heirweg 137 - 8710 Wielsbeke
Tel.: 056 61 25 82 - GSM: 0495 80 19 47
De Deken Sindy
Merellaan 8 - 8710 Wielsbeke
GSM: 0499 15 09 10
E-mail: sindy_dedeken@hotmail.com
www.thuisverplegingdedeken.be

Maes Dorine
Waterstraat 57 - 8710 Wielsbeke
Tel.: 056 66 88 48 - Gsm: 0475 78 44 46
E-mail: maesdorine@gmail.com
Robberecht Etienne – Bouckaert Marleen
Rijksweg 190 - 8710 Wielsbeke
GSM: 0478 28 83 49 (Bouckaert Marleen)

Deltour Charlotte
Vijvedreef 15 - 8710 Sint-Baafs-Vijve
GSM: 0491 51 05 30
Descamps Debbie
Vaartstraat 12/001, 8710 Wielsbeke
GSM: 0496 51 62 95
De Wintere Melissa
Rijksweg 355 - 8710 Wielsbeke
GSM: 0472 51. 36 06
E-mail: melissa.de.wintere@outlook.com
Dobbels Ilse
Schaapdreef 18 - 8710 Wielsbeke (Ooigem)
GSM: 0496 14 56 80
E-mail: ilse.dobbels@gmail.com

Sillis Charline
Leopold III-laan 29 - 8710 Ooigem
GSM: 0475 46 17 50
Spriet Charline
Stampkotstraat 26 - 8710 Wielsbeke
Gsm.: 0499 14 57 94
E-mail: Charline.spriet@gmail.com
Thuisverpleging Goeie zorg
Verhaeghe Joyce
Vaartstraat 2 - 8710 Ooigem
GSM: 0495 38 43 31
Vanmeenen Wim
Moerdijkstraat 2 - 8710 Sint-Baafs-Vijve
Tel.: 056 60 22 95 - GSM: 0475 96 22 79

DIERENARTSEN
-
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Dierenarts H. Lambrecht, Rijksweg 202, 8710 Wielsbeke 0499 38 30 88
Dierenartsen - praktijk bvba - Medivet, Heirweg 144a, 8710 Wielsbeke 056 66 65 55
Dierenarts K. Verryken, Rijksweg 12, 8710 Sint-Baafs-Vijve 056 66 23 66
Dierenasiel De Leiestreek, Avelgemstraat 186/C, 8550 Zwevegem 056 75 59 19
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Bloedinzamelingen eind augustus op afspraak

Een nieuw afvalbeleid, op maat van wie sorteert

In mei gingen beide bloedinzamelingen door: in Ooigem en Wielsbeke
mochten we 191 donoren verwelkomen!
Uitdrukkelijke dank aan iedereen die het beste van zichzelf kwam
geven in deze uitzonderlijke tijd.

Op 1 september treedt er in Imog een nieuw afvalbeleid in werking. Imog wil een afvalbeleid dat oog heeft voor de toekomst.
Minder restafval produceren en meer en beter sorteren; daar
moeten we naartoe! Minder restafval, betekent, minder verbranding en dus minder CO2. Het restafval dat je uitspaart door
beter te sorteren, kan dan weer ingezet worden als grondstof
voor nieuwe producten. Een win-winsituatie.
Om dat te kunnen realiseren hebben we jou hulp nodig.

Net zoals in mei zullen de collectes van eind augustus op afspraak
doorgaan. Dat betekent dat u vooraf het tijdstip van uw bloedgift
vastlegt, dit kan op twee manieren:
• online via https://donorportaal.rodekruis.be
• via gratis telefoon naar 0800 777 00

Wat verandert er en wat betekent dat voor jou?
Een nieuwe restafvalzak
Restafval wordt verbrand of gestort en dat heeft een veel grotere impact op het milieu dan het hergebruiken of recycleren
van afval. Omdat we willen dat je niet zomaar alles in bij het
restafval gooit, maken we restafval duurder en wordt sorteren
goedkoper. Dit noemen we het principe van ‘de vervuiler betaalt’. Daarnaast verandert de restafvalzak van kleur en wordt
hij kleiner.

Boek daarom nu al uw bedje voor
• donderdag 20 augustus, 17u00-20u30,
OC Den Aert, Sint-Baafs-Vijve of
• vrijdag 28 augustus, 17u00-20u30,
OC Hernieuwenburg, Wielsbeke
De collectes in mei hebben aangetoond dat met het maken van een
afspraak de wachtrijen tot een minimum herleid worden. Voor de
collectes van augustus wordt de verwachte opkomst daarenboven
verhoogd tot 100 donoren per collecte.
We rekenen dus zeker opnieuw op de komst van vele zomerhelden!

Vanaf 1 september 2020 worden dit de prijzen voor
restafvalzakken:
- Grote zak (60L): 1,70 EUR
10 per pakket: 17,00 EUR
- Kleine zak (40L): 1,00 EUR
10 per pakket: 10,00 EUR

milieu
De testkaravaan komt naar jouw gemeente!
Zin om eens een elektrische fiets (25 km/uur) of speedpedelec (45 km/uur) te testen? Of wil jij liever je kinderen met de
elektrische bakfiets naar school brengen?
Schrijf je dan in op www.testkaravaan.be (kies voor ‘gemeente’) voor de campagne ‘de testkaravaan komt naar jouw
gemeente!’, een initiatief van het Provinciebestuur WestVlaanderen in samenwerking met gemeente Wielsbeke.

duurzame vervoermiddelen uitproberen voor hun woon-werkverkeer. ‘De testkaravaan komt naar jouw gemeente!’ bouwt
verder op dit succes en stelt de testkaravaan open voor de
inwoners van verschillende gemeenten.

De restafvalzakken veranderen van kleur omdat ze vanaf begin
september gemaakt worden van gerecycleerd plastic. Ze zullen niet meer wit zijn, maar grijs.
Ook wordt de grote restafvalzak een stukje kleiner. Wie goed
sorteert, heeft een stuk minder restafval. De grote zakken van
weleer zijn dan niet meer nodig. Ook houden we met de kleinere restafvalzak rekening met de rug van de afvalophaler die
dagelijks honderden restafvalzakken in de vuilniswagen tilt.
Door de recente initiatieven, zoals de uitbreiding van wat er in
de P+MD-zakken en foliezak mag, heb je namelijk ook zo geen
grote zakken meer nodig.

Hamsteren niet nodig
De huidige zakken kan je nog gebruiken tot 30 november 2020.
Koop dus niet meer zakken dan nodig. Hamsteren heeft geen
zin! Je zal de zakken kunnen inruilen mits een meerprijs bij Imog.
3 afvalgroepen op het recyclagepark
Ook op het recyclagepark wordt het principe van ‘de vervuiler betaalt’ toegepast. Vanaf 1 september 2020 zal je op het
recyclagepark 3 verschillende prijzen zien. Die prijzen komen
overeen met 3 afvalgroepen: de rode, de oranje en de groene
groep. Elke groep heeft zijn eigen prijs. Logischerwijs is de rode
groep te vermijden en moedigen we de groene groep aan. Wie
sorteert, betaalt minder.
Vanaf 1 september 2020:
• 500 kg zacht groen/gezin/jaar gratis
• 200 kg asbestcement/gezin/jaar/gratis
Kom niet met kleine hoeveelheden naar het park. Op het betalend deel geldt een minimumtarief van € 2.
Intergemeentelijke recyclageparken (IGRP)
Om de dienstverlening op de recyclageparken nog te vereenvoudigen worden naast de recyclageparken van Deerlijk,
Waregem en Wielsbeke op 1 september 2020 ook de recyclageparken van Harelbeke, Kortrijk, Kruisem en Zwevegem IGRPparken. Dat wil zeggen dat de aanvoermogelijkheden en de
tarieven op al deze parken dezelfde zijn en dat je als inwoner
van één van deze gemeenten op alle parken terecht kan met je
materiaal. Zo kan je steeds kiezen voor het meest nabije park
volgens de openingsuren die jou passen.

Meer informatie:
www.testkaravaan.be of
gemeenten@testkaravaan.be.

Wat houdt de campagne in? Gedurende een tiental dagen kun
je gratis een fiets uitproberen uit de vloot van 25 elektrische
fietsen, 5 elektrische bakfietsen en 10 speedpedelecs.
De testkaravaan blijft van 30 september tot en met 9 oktober 2020 in Wielsbeke en is enkel voorbehouden voor wie in
Wielsbeke woont. De testkaravaan passeert dit jaar ook nog
in Poperinge, Anzegem, Middelkerke, Tielt, Oostrozebeke en
Heuvelland.
De
•
•
•
•

kalender:
10 augustus: start inschrijvingen
14 september: einde inschrijvingen
30 september: testperiode
9 oktober: einde testkaravaan

Let op! Het aantal testfietsen is beperkt. Snel inschrijven is de
boodschap. Neem zeker al een kijkje op www.testkaravaan.be.
Deze actie is een uitbreiding van de campagne ‘de testkaravaan komt eraan!’ waarbij de werknemers uit verschillende
bedrijven in West-Vlaanderen elektrische fietsen en andere
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GROENE GROEP
Altijd gratis

ORANJE GROEP

gratis

€0,04 per kg

-

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

AEEA
KGA
Milieustraatje
Papier & karton NIEUW
Recycleerbaar houtafval NIEUW
Hard Groenafval NIEUW
P+MD
Textiel
Glazen flessen en flacons
Metalen

RODE GROEP
Altijd betalend
€0,20 vanaf de 1e kg

-

> Zacht groen
> Recycleerbaar bouw- en sloopafva
> Niet Recycleerbaar houtafval

>
>
>
>
>

Brandbaar restafval
Recycleerbaar grof vuil (multistroom)
Niet Recycleerbaar grof vuil
Niet Recycleerbaar bouw- & sloopafval
Asbestcement

JULI - AUGUST US | gemeentelijke infokrant
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Kort genoteerd uit de OCMW-raad

Versoepeling sluiting Lokaal Dienstencentrum

ZITTING VAN 30 APRIL 2020

ZITTING VAN 28 MEI 2020

1. Kennisname besluit burgemeester en goedkeuring virtuele zitting
van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 april 2020.
2. Goedkeuring notulen vorige vergadering - openbare zitting.
3. Kennisname jaarrapport organisatiebeheersing.
4. Goedkeuring toekenning eretitel

1. Kennisname besluit burgemeester en goedkeuring fysieke zitting
raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2020.
2. Goedkeuring notulen vorige vergadering - openbare zitting.
3. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat
vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering van
30 juni 2020 – Ethias.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan moest
het Lokaal Dienstencentrum op 13 maart sluiten. Intussen is
deze sluiting wat versoepeld. Eén op één dienstverlening is
terug mogelijk.

Alle verslagen kunt u steeds integraal terug vinden op de gemeentelijke website: www.wielsbeke.be/verslagen-OCMW-raad

Wie een afspraak met de kapster en/of de pedicure wenst kan
dit via het algemeen telefoonnummer 056 66 52 83. Sedert
halverwege juni is er een tweede fase van heropening in gang
gezet. Een aantal activiteiten zijn heropgestart. Zo kunnen bij
goed weer de sportactiviteiten buiten doorgaan. Als ingeschreven gebruiker word je persoonlijk gecontacteerd.

Heb je een facebookprofiel? Volg dan zeker de facebookpagina van het Lokaal Dienstencentrum voor de meest up tot date
informatie: www.facebook.be/ldcterlembeekwielsbeke.
Opgelet: tijdens de maanden juli en augustus gaan er sowieso
minder activiteiten door wegens de zomerstop.

Wens je als nieuw persoon deel te nemen? Neem dan eerst
contact op met het Lokaal Dienstencentrum voor verdere info.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk! Kom dus niet zomaar naar
het dienstencentrum.
Voor meer informatie over de lopende activiteiten en dienstverlening kan je terecht bij de centrumleider Jolien Gevaert
via jolien.gevaert@ocmwwielsbeke.be of 056 67 45 06.

Wielsbeke Helpt – bedanking vrijwilligers
Sedert maandag 15 juni is het restaurant terug heropend voor externe gebruikers.
Het maaltijdgebeuren gaat door op gepaste afstand en met de nodige maatregelen.
Personen die willen kunnen nog enige tijd een afhaalmaaltijd bekomen.
We namen van de periode van sluiting gebruik om ons restaurant enigszins
opnieuw in te richten.
Zo hangen er onder meer nieuwe gordijnen wat zorgt voor wat extra gezelligheid en
betere akoestiek in de ruimte.
Vanaf 1 juli worden de maaltijden dagelijks via bancontact vereffend in
plaats van per maandelijkse factuur.
Voor meer info en reservaties kan je bellen naar
de Thuiszorgfoon: 0800 96 866.

mobiliseren om te klappen voor de zorg, … : het gebeurt allemaal met grenzeloos engagement. Hartverwarmend om zien
hoeveel solidariteit er groeit tussen de buren en hoe goed
we zorg dragen voor elkaar.
Het zou mooi zijn als we de spontane solidariteit na de
coronacrisis bleven koesteren en mensen spontaan bleven
helpen zodat we ondanks alle zorgen iets moois overhouden
aan deze woelige tijd.

De actie ‘Wielsbeke Helpt’ loopt intussen verder met de nog
beschikbare vrijwilligers. Kan jij omwille van het coronavirus
een helpende hand gebruiken? Of ken je iemand die bijvoorbeeld niet langer zelf boodschappen kan doen, de hond kan
uitlaten of iemand die gewoon een luisterend oor kan gebruiken? Via www.wielsbeke.be/wielsbekehelpt kan je hulp
voor jezelf of voor iemand anders aanvragen. Wij zoeken
passende hulp.

Plantjesweekend Kom op tegen Kanker
Ook dit jaar organiseren we vanuit het Lokaal Dienstencentrum een plantjesverkoop ten voordele van Kom op tegen
Kanker. Dit zal plaatsvinden op zaterdag 19 september 2020.
Om alles veilig te laten verlopen voorziet Kom op tegen Kanker mondmaskers, handschoenen en handgel. Er zal worden
bekeken om overal contactloos te betalen.
Indien we alle straten van Wielsbeke met de huis-aan-huis
verkoop willen bereiken, hebben we minstens 100 vrijwilligers nodig! Wie wenst deel te nemen als vrijwilliger kan zijn
naam, adres en emailadres vóór vrijdag 28 augustus 2020
doorgeven aan het Lokaal Dienstencentrum.

Wat een solidariteit!
Een 25-tal Wielsbekenaren meldden zich aan als vrijwilliger
om hulp te bieden tijdens deze coronacrisis. Graag willen we
vanuit de ganse organisatie deze personen bedanken voor
hun enthousiaste aanmelding. We konden intussen enkele
mensen inschakelen om maaltijden aan huis te leveren en/of
boodschappen te doen. Vier vrijwilligers bellen een 75-plusser op die aangaf geregeld een telefoontje te appreciëren.
Deze personen willen we dan ook extra in de bloemetjes zetten voor hun mooie hulp.

Je kan ons ook tijdens de kantooruren telefonisch bereiken
via 0471 58 61 64.

Bezorg de nodige gegevens telefonisch op het nummer
0800 96 866 of per e-mail naar ldc@ocmwwielsbeke.be

Daarnaast zijn er nog talloze anderen actief aan de slag, zonder dat we er echt bij stilstaan. Zorgen voor een familielid,
boodschappen doen voor een buurvrouw, het tuintje van de
buurman op orde zetten, een lied zingen om 20 uur, buren

Vrijwilligers

Opbelactie 75-plussers

We hebben alle vrijwilligers van het Sociaal Huis (LDC, MMC, WZC, voedselbank, LOI) al een tijdje
niet meer gezien. Maar uit het oog wil niet zeggen uit het hart. Integendeel! Om te tonen dat we aan
onze vrijwilligers denken sturen we af en toe een kaartje of een attentie op. Ook per mail of telefonisch worden de contacten onderhouden.
We hopen ten zeerste dat we bij de heropening terug iedereen ‘in ons kot’ mogen ontvangen en terug
kunnen rekenen op het grote enthousiasme van iedereen. Aanmelden als vrijwilliger kan ook steeds
via jolien.gevaert@ocmwwielsbeke.be of 056 67 45 06.

We weten dat 75-plussers een kwetsbare doelgroep zijn. Tijdens de coronacrisis hebben ze extra
bescherming en steun nodig. Daarom hebben we na de afkondiging van de verstrengde overheidsmaatregelen een belactie op poten gezet.
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Elf medewerkers van het Sociaal Huis engageerden zich om geregeld de 629 75-plussers van onze
gemeente op te bellen en te polsen hoe het met hen gaat. Zo’n 33 ouderen konden we niet telefonisch bereiken. Zij werden bezocht met de vraag of alles goed loopt.
JULI - AUGUST US | gemeentelijke infokrant
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Leslocatie Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke
Praktijknaam

Startdatum

Einddatum

Prijs

Ontdek je Android
smartphone/tablet

15/10/2020

21/01/2021

€ 70

Basis apps deel 1
Android smartphone/
tablet

12/10/2020

18/01/2021

€ 70

13/10/2020

19/01/2021

€ 70

Update Windows 10

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

8.45u –
11.45u
8.45u –
11.45u
8.45u –
11.45u

Leslocatie domein ’t Kloosterhof Wakken
Praktijknaam

Startdatum

Einddatum

Prijs

Basis apps deel 1
Android smartphone/
tablet

15/10/2020

21/01/2021

€ 70

12/10/2020

18/01/2021

€ 70

8.45u –
11.45u

Einddatum

Prijs

Maandag

€ 70

8.45u –
11.45u

e-services

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Verwachte voorkennis: Je kan al werken met je Android
smartphone of tablet.

8.45u –
11.45u

Update Windows 10
Werk je nog met een vorige versie van Windows (Windows 8,
7, Vista of XP) of ben je nog niet vertrouwd met Windows 10?
Ontdek in deze opleiding de vele mogelijkheden van Windows

Leslocatie VTI Waregem
Praktijknaam
Dagelijkse computerkost
Ontdek je Android
smartphone/tablet

Startdatum
12/10/2020

18/01/2021

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

€ 70

13/10/2020

19/01/2021

€ 70

Muziek en video
streamen met je pc,
smartphone/tablet

16/10/2020

22/01/2021

€ 70

Basis apps deel 1 voor
je Android smartphone/tablet

10/09/2020

21/01/2021

€ 105

13.15u –
16.15u

Basis apps deel 1 voor
je iPad/iPhone

10/09/2020

21/01/2021

€ 105

8.45u –
11.45u

08/09/2020

20/01/2021

€ 105

Inhoud cursussen Wielsbeke
Ontdek je Android Smartphone/tablet
Tegenwoordig heeft bijna iedereen een smartphone of tablet.
Met een smartphone kan je niet alleen bellen en sms’en,
maar bijvoorbeeld ook e-mails versturen, internetten, spelletjes spelen, online bankieren, … Misschien heb je er al eentje
of ben je bereid een smartphone/tablet aan te schaffen. In
deze opleiding leggen we de werking van het besturingssysteem Android haarfijn uit. Zo leer je jouw smartphone of
tablet optimaal benutten. Instellingen, apps, connectiviteit en
synchronisatie komen in deze cursus uitgebreid aan bod.
• Waarop let je best bij de aankoop van een smartphone of
tablet?
• Algemene informatie en praktisch gebruik
• Je toestel verbinden met internet
• Je smartphone/tablet beveiligen
• Apps installeren en verwijderen
• Widgets gebruiken
• Surfen en mailen
• Werken met veelgebruikte apps
• Camera, foto en video
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10! Nieuwigheden komen uitgebreid aan bod, zoals het
werken met het nieuwe ‘startmenu’. Je leert ook enkele apps
zoals het weer, de krant en e-mail gebruiken.
Windows 10 is de nieuwste versie van het veelzijdige besturingsprogramma van Microsoft. Het is de opvolger van
Windows 8.1. De opzet van Microsoft is om meer aan de
wensen van de gebruiker te voldoen en het werken met
een computer te vereenvoudigen. Daar is Microsoft zeker in
geslaagd! In deze opleiding lichten we Windows 10 toe door
middel van voorbeelden en aan de hand van praktijkoefeningen:
• Wat is nieuw in Windows 10?
• Stel je bureaublad in
• Werken met het startmenu en de taakbalk
• Werken met mappen, bestanden en vensters
• Instellen van je computer
• Werken met het Actiecentrum
• Werken met Apps
• Handige tips en weetjes
Verwachte voorkennis: je hebt een basiskennis van je
computer

Bijkomende info inschrijvingen
Inschrijven kan via de leslocaties. Voor het Lokaal Dienstencentrum, neem contact op via 056 66 52 83 of
ldc@ocmwwielsbeke.be. Voor cursussen gepland in Dentergem: neem contact op met Veerle Verbeke van ’t Kloosterhof op het
nummer 056 60 23 38 of per mail kloosterhof@gvo.be.

20/01/2021

Ontdek je iPhone/iPad

Vrijdag

8.45u –
11.45u

14/10/2020

Fotoboek maken

o Duolingo
o Google Translate
o Valuta omrekenen
o De Lijn
o NMBS
o…
• Apps rond het thema ‘onderweg’:
o Waze
o Google Maps
o Vind mijn auto
o Parkeren
• Apps rond het thema ‘geld’:
o Payconiq by Bancontact
o Klantenkaarten
•…

13.15u –
16.15u

Voor inschrijvingen in Waregem kan je terecht bij het CVO Miras: Toekomststraat 75 Waregem.
8.45u –
11.45u

Opgelet: deze lessen zijn ingepland onder voorbehoud. Er moeten minstens 11 deelnemers zijn om te cursus te laten starten,
alsook moet het mogelijk zijn om de cursussen te organiseren volgens de Corona-maatregelen.

8.45u –
11.45u

•
•
•
•
•

Agenda
Contacten
Berichten
Telefoneren
QR-codes

Verwachte voorkennis: In deze opleiding maak je gebruik van
je eigen Android smartphone of tablet. Het is niet noodzakelijk dat je tijdens de eerste les al een smartphone/tablet bezit.
De leerkracht kan je enkele tips geven over de aankoop van
een toestel.
Basis apps deel 1 voor je Android smartphone/tablet
Heb je al enige ervaring met je Android tablet of smartphone? Wil je nog meer inzicht krijgen in de grote diversiteit
aan apps? Dan is de opleiding ‘Basis apps deel 1’ iets voor jou!
Zo leer je werken met verschillende apps over uiteenlopende
thema’s.
• Fotobewerking
• Wenskaarten versturen
• Apps rond het thema ‘reizen’:
JULI - AUGUST US | gemeentelijke infokrant
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STEDELIJKE
KUNSTACADEMIE
WAREGEM
VESTIGING WIELSBEKE: NIEUWE LOCATIE! GROTER AANBOD

!

MUZIEK

Zing je nu vooral nog onder de douche maar wil je dat anderen hiervan kunnen
meegenieten? Of
ben je op zoek naar een cool instrument dat echt bij jou past? Wil je het muziekschrif
t leren lezen
en ritmes bedenken?

WOORD

Ben je een echte babbelaar of zit er diep in jou eentje die nog moet ontdekt worden?
En hou je van
verkleedpartijen? Wil je leren vertellen met je lichaam en experimenteren met je
stem? Hou je van
woorden en wil je je uitspraak oefenen?

BEELD

Hou je van fantaseren en steek je graag de handen uit de mouwen, alleen
of in groep?
Experimenteer je graag met potlood, verf of klei? Wil je verschillende technieken
uittesten?
Ben je geboeid door wat anderen maken en wil je weten hoe?

ZOVEEL OM TE
ONTDEKKEN EN
TE BELEVEN!

CHEC
K
ON Z
E
S I T
E

ACADEMIEWAREGEM.BE

WE VERWELKOMEN JE VOLGEND SCHOOLJAAR
MET OPEN ARMEN EN ZIJN BLIJ
JE TE MOGEN BEGELEIDEN EN INSPIREREN!
Lessen Muziek, Woordkunst-Drama, Beeldende & Audiovisuele Kunsten
Molenstraat 69, 8710 Wielsbeke

Vestigingsverantwoordelijke

Nathalie Sampers
056/ 60 09 18 of wielsbeke@academiewaregem.be

AARZEL NIET OM JE IN TE SCHRIJVEN
EN BELEEF BIJ ONS DE TIJD VAN JE LEVEN!
INSCHRIJVEN KAN JE VIA
MIJNACADEMIE.BE

Aan alle nieuwe peuters & nieuwkomers
die wensen in te stappen tijdens het schooljaar 2020-2021.
Welkom op zaterdag 29 augustus 2020 van 10u tot 12u voor

Op z oek naar een l euk e school i n een v ei l i ge, groene omgev i ng ? E en
school met v eel pl aat s waar j e k an spel en, rav ot ten, ont wi k k el en,
o p e n bl o e i e n e n “ on t p o pp e n ” ?
Wi j k i j k en er naar ui t om v eel ni euwe v l i nders t e ont moet en!

een individuele rondleiding op afspraak.
We verwelkomen je graag samen met je papa en mama.
Je kan een kijkje komen nemen in de klas en de school.
Gelieve je aan te melden via onze schoolwebsite. www.devliegeraar.be
TOT BINNENKORT!

WELKOM in
Willem Bouvier Cartonstraat 46
8710 SINT-BAAFS-VIJVE
056 60 77 47
info@devliegeraar.be

A l l e i nf o:

Het V l i nderbos – Mgr. Debrabanderestraat 23
8710 Ooi gem – 056/ 66.66.48
i n f o @ h e t v l i n d e r b o s . be

www.devliegeraar.be

20

gemeentelijke infokrant | J UL I - AUG UST US

JULI - AUGUST US | gemeentelijke infokrant

21

jeugd

jeugd
KLEUTEROPVANG 'T KAPOENTJE
W.B.CARTONSTRAAT 46, SINT-BAAFS-VIJVE
ENKEL VOOR KLEUTERS (GEBOORTEJAAR 2014-2017) + BROERS/ZUSSEN TOT 2E
LEERJAAR (GEBOORTEJAAR 2012-2013)

7U-18U

Er worden max. twee bubbels ingericht:
Kostprijs:
bubbel 1: lokalen voor- en naschoolse opvang
€ 9 (eerste kind - €7 (vanaf tweede kind)
bubbel 2: lokalen sporthal en oude bib
incl. tienuurtje, warme maaltijd en
vieruurtje
Inschrijven kan enkel voor een volledige week. We vragen om tijdens die week minstens drie dagen
aanwezig te zijn. Inschrijven voor een dag of een halve dag is niet meer mogelijk.

VAKANTIEWERKING
VAKANTIEWERKING
ZOMERVAKANTIE
ZOMERVAKANTIE
KAPOENTJE &

KLEUTEROPVANG 'T
SPEELPLEINWERKING
KLEUTEROPVANG 'T
SPEELPLEINWERKING
ZOMERVAKANTIE

RAVOTTERKE
VAKANTIEWERKING'T
KAPOENTJE &

'T RAVOTTERKE

De inschrijvingen gebeuren op volgende data:
Voor opvang tijdens de maand JULI:
Wielsbekenaren (domicilieadres kind is geldend, er worden geen uitzonderingen toegestaan):
19 juni vanaf 12 uur
Niet-Wielsbekenaren: 24 juni vanaf 12 uur
Voor opvang tijdens de maand AUGUSTUS:
Wielsbekenaren (domicilieadres kind is geldend, er worden geen uitzonderingen toegestaan):
3 juli vanaf 12 uur
Niet-Wielsbekenaren: 8 juli vanaf 12 uur

Inschrijven via: https://inschrijvingen.wielsbeke.be

KLEUTEROPVANG 'T KAPOENTJE &

In de week
na de veiligheidsraad van'T22RAVOTTERKE
mei kregen wij de concrete richtlijnen voor de organisatie
SPEELPLEINWERKING
van zomerinitiatieven. Het was snel duidelijk dat wij onze normale werking niet volledig kunnen
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dat iedereen
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kleuteropvang
Corona alles anders
doet verlopen dan gewoonlijk, maar we staan met veel monitoren en begeleiders
samen klaar om de kinderen een creatieve en plezante speelzomer te bezorgen in de
kleuteropvang en speelpleinwerking.
JEUGDDIENST - HERNIEUWENSTRAAT 15, WIELSBEKE - JEUGD@WIELSBEKE.BE - 056 67 32 19

SPEELPLEINWERKING 'T RAVOTTERKE
SPORTHAL LEIELAND, GUIDO GEZELLESTRAAT 57, OOIGEM
Speelpleinwerking 't Ravotterke verhuist deze zomervakantie tijdelijk naar sporthal Leieland!

VOOR KINDEREN VAN 2,5-12J.
7U-18U (ACTIVITEITEN VAN 9U-16U45)

Er worden twee bubbels ingericht:
kleuterbubbel
lagerbubbel

Kostprijs:
€ 6,50
incl. warme maaltijd en vieruurtje
€ 4,00 inschrijvingsgeld per kalenderjaar

Inschrijven kan enkel voor een volledige week. We vragen om tijdens die week minstens drie dagen
aanwezig te zijn. Inschrijven voor een dag of een halve dag is niet meer mogelijk.
De inschrijvingen gebeuren op volgende data:
Voor opvang tijdens de maand JULI:
Wielsbekenaren (domicilieadres kind is geldend, er worden geen uitzonderingen toegestaan):
19 juni vanaf 12 uur
Niet-Wielsbekenaren: 24 juni vanaf 12 uur
Voor opvang tijdens de maand AUGUSTUS:
Wielsbekenaren (domicilieadres kind is geldend, er worden geen uitzonderingen toegestaan):
3 juli vanaf 12 uur
Niet-Wielsbekenaren: 8 juli vanaf 12 uur

Inschrijven via: https://inschrijvingen.wielsbeke.be
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Speelstraten: waar kinderen koning worden!
In de zomer kunnen ook in Wielsbeke ‘speelstraten’ worden
ingericht: volledige straten of stukjes ervan worden dan
tijdelijk - een aantal uren of dagen - verkeersvrij gemaakt,
zodat kinderen veilig op straat kunnen spelen. Perfect dus
voor wie eens ongestoord wil rolschaatsen, badmintonnen
of een balletje trappen! Enkel bewoners van de straat of
mensen die er een garage hebben, kunnen ‘stapvoets’ in
een speelstraat passeren. Let wel, niet elke straat kan een
speelstraat worden: zo komen drukke verbindingswegen of
straten waar bussen passeren niet in aanmerking.

TENNIS

Voorwaarden:
- De straat heeft een maximumsnelheid van 50 km/u.
- De straat ligt in een wijk met vooral een woonkarakter.
- De straat heeft geen (belangrijk) doorgaand verkeer of
doorgaand openbaar vervoer.
- De bewoners van de straat gaan akkoord met de inrichting
van de speelstraat.

TARIEVEN ABONNEMENTEN:
>
>
>
>
>
>

3-12 jaar
13-18 jaar
vanaf 19 jaar
gezinsabonnement
vtv-kaart -18 jaar
vtv-kaart +18 jaar

€
€
€
€
€
€

20,00
40,00
75,00
95,00
10,25
135,38

TARIEVEN/u:
> 3-18 jaar
€ 6,00/u
> vanaf 19 jaar
€ 15,00/u
> niet-Wielsbekenaren € 20,00/u

Wie interesse heeft om zijn straat om te toveren tot
speelstraat, kan contact opnemen met onze Jeugddienst:
jeugddienst@wielsbeke.be of 056 67 32 19.

RESERVERINGEN

Junior Techniekacademie

Wanneer men abonnee is en in het bezit is van een badge om toegang te krijgen tot de terreinen (prijs per badge is € 10,00 en
te verkrijgen bij DVT), kan je online inschrijven: https://inschrijvingen.wielsbeke.be/Reservations/Overview

Zit je in het 3de of 4de leerjaar? Ben je graag creatief bezig?
Schrijf je dan in voor de Junior Techniekacademie.
In groep maak je tijdens 10 workshops onder begeleiding
van 2 techniekmentoren 5 technische projecten: een unieke
onderlegger uit hout, een LED zaklamp, je bouwt met LEGO
en onderzoekt speelsgewijs hoe alles werkt, je zaagt, boort
en bouwt met hout en metaal je eigen brug. En Robot Milo
leer je programmeren, zodat hij verschillende opdrachten kan
uitvoeren.
De eerste workshop start op woensdag 23 september 2020.

Niet-abonnees kunnen enkel telefonisch reserveren bij DVT (056 67 32 50). Er kan een week op voorhand gereserveerd worden.

Kostprijs 60 euro voor de hele reeks. (50 euro voor een
tweede kind uit eenzelfde gezin). Aan het eind van de
reeks workshops wordt er een fiscaal attest kinderopvang
bezorgd, waarmee een deel van het inschrijvingsgeld kan
gerecupereerd worden.

TENNISLESSEN EN ABONNEMENTEN
Abonnementen/VTV kaarten zijn te verkrijgen bij de tennisclub zelf. Schrijf het juiste bedrag over naar BE79 4686 1451 1133 met
vermelding naam en soort abonnement.
Voor info i.v.m. tennislessen kan je contact opnemen met Jean Daenen: 0471 18 82 17 - daenen4@telenet.be

Meer info vind je op www.techniekacademie-wielsbeke.be/junior.

SPORTKAMP
ZOMERVAKANTIE

Inschrijven kan vanaf zaterdag 6 juni via
www.techniekacademie-wielsbeke.be/junior/inschrijving.
Er is plaats voor maximum 20 kinderen. De workshops gaan
door op woensdagnamiddag van 13.30u tot 15.00u in De
Vlaschaard, W.B. Cartonstraat.

Sportdienst Wielsbeke
Het zandmannetje.
In hoeken, kanten, tussen spleten, plooien
komt het zandmannetje zand in de ogen strooien
schept hij er van het gele zand
daar woont hij bij het Noordzeestrand.
Maar mensenlief! Het is de drieste wind
die af en toe krachtpatserij zo heerlijk vindt.

Voor wie?
2de en 3de kleuter
Omnisport - zwemmen - daguitstap op vrijdag (volzet)
1ste en 2de leerjaar
Omnisport - zwemmen - daguitstap op vrijdag
3de en 4de leerjaar
Omnisport - zwemmen - daguitstap op vrijdag
5de en 6de leerjaar
Omnisport - zwemmen - daguitstap op vrijdag

Wanneer?
17 t.e.m. 21 augustus 2020 - Maandag tot vrijdag,
telkens van 9.00u tot 17.00u

Marie Christine Martens.

Opvang? (Kan nog wijzigen door de coronamaatregelen)

Kostprijs
€ 100,00 per kind, voor de volledige week,
opvang inbegrepen

Inschrijven
Via inschrijvingen.wielsbeke.be
Inschrijven kan met je rijksregisternummer.

Inlichtingen
Op het secretariaat van de Dienst Vrije Tijd
Hernieuwenstraat 14 - 8710 Wielsbeke
Tel.: 056 67 32 50 - sportdienst@wielsbeke.be

Vanaf 7.00u (sporthal) en tot 18.00u (’t Ravotterke) i.s.m.
speelpleinwerking
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ZWEMLESSEN

OPENLUCHTZWEMBAD

SNELCURSUS ZOMERVAKANTIE

HERNIEUWENBURG

OPENINGSUREN:
> Van 1 juli t.e.m. 31 augustus dagelijks open van 13u – 16u / 16u30 – 19u30
Ook wij dienen rekening te houden met de afstandsmaatregelen,
de plaatsen in het zwembad zijn dus beperkt. Vooraf een plaatsje reserveren is verplicht!
Dit kan online via: https://inschrijvingen.wielsbeke.be
Opgelet: de kleedkamers kunnen enkel gebruikt worden bij het verlaten van het zwembad!
Kom dus zeker al in zwemkledij naar het openluchtbad. De inkom van het openluchtbad is via de minigolf.

TARIEVEN OPENLUCHTBAD EN MINIGOLF:
>
>
>
>

Ticket: -3 jaar:
Ticket: 3 t.e.m. 12 jaar en +55
Ticket: 13 t.e.m. 55 jaar
Met een kortingskaart:

KORTINGSKAARTEN

GRATIS
€ 4,00
€ 6,00
€ 2,00 (ongeacht de leeftijd)

nieuw

> Inwoners van Wielsbeke en Oostrozebeke:
		
> Andere
		

VANAF 1 JULI 2020 T.E.M. 9 JULI 2020

Snelcursus zwemmen 1:
Datum: woe 1/07, do 2/07, vrij 3/07, ma 6/07, di 7/07,
woe 8/07 en do 9/07 (geen les in het weekend)
In de voormiddag les van 9.00u – 9.45u en in de
namiddag les van 13.30u – 14.15u (snel 1)
Kostprijs: € 60,00 (inw) - € 75,00 (nt inw)
Snelcursus zwemmen 2:
Datum: woe 1/07, do 2/07, vrij 3/07, ma 6/07, di 7/07, woe
8/07 en do 9/07
In de voormiddag les van 9.45u – 10.30u en in de
namiddag les van 14.15u – 15.00u (snel 2)
Kostprijs: € 60,00 (inw) - € 75,00 (nt inw)

Deze snelcursus kan gecombineerd worden met de
speelpleinwerking.
Een begeleider van de speelpleinwerking brengt uw zoon/
dochter naar het zwembad en gaat die ook terug ophalen.
Indien u combineert met de speelpleinwerking, vragen we wel
om uw zoon/dochter bij voorkeur in te schrijven in de eerste
lessenreeks, van 9.00u tot 9.45u en van 13.30u tot 14.15u.

VISVIJVER

3 t.e.m. 12 jaar en +55 jaar: € 7,50
13 t.e.m. 55 jaar: € 15,00
3 t.e.m. 12 jaar en +55 jaar: € 15,00
13 t.e.m. 55 jaar: € 30,00

HERNIEUWENBURG

KORTINGSKAARTEN OPENLUCHTZWEMBAD
De kortingskaarten zijn gepersonaliseerd.
Breng uw identiteitskaart of kids-ID (of het rijksregisternummer van uw kind) mee voor de aanmaak van de kaart.
Kortingskaarten zijn enkel verkrijgbaar tijdens de openingsuren van het secretariaat
Dienst Vrije Tijd, Hernieuwenstraat 14, Wielsbeke:
maandag

08u30 - 12u00

13u00 - 18u00

dinsdag

08u30 - 12u00

13u00 - 16u30

woensdag

08u30 - 12u00

13u00 - 16u30

donderdag

08u30 - 12u00

gesloten

vrijdag

08u30 - 12u00

13u00 - 18u00

zaterdag

09u00 - 12u00

gesloten

Kom vooraf uw
kortingskaart k
open!

Om wachttijden te vermijden kunt u best uw kortingskaart vooraf aankopen.

Iedereen die wil vissen in de gemeentelijke visvijver Hernieuwenburg te Wielsbeke moet in het bezit zijn van een geldige dagvergunning of abonnement, afgeleverd door de Dienst Vrije tijd van het gemeentebestuur van Wielsbeke:
> De dagvergunning geldt voor 1 kalenderdag en wordt ter plaatse verkocht door de aangestelde toezichter, hetzij voor 1
vislijn, hetzij voor 2 vislijnen.
> Het abonnement geldt voor 1 vislijn van 01 januari t.e.m. 31 december. Er mag uitsluitend gevist worden van zonsopgang tot
zonsondergang.
> De dagvergunning en abonnementen zijn op naam en dus niet overdraagbaar.
De abonnementen worden verkocht op het secretariaat van de Dienst Vrije Tijd, Hernieuwenstraat 14 - 8710 Wielsbeke - 056 67 32 50
Gelieve voor de aankoop van een abonnement, je identiteitskaart mee te brengen.
Openingsuren secretariaat:
maandag

8.30u

-

12.00u

13.00u

-

18.00u

dinsdag

8.30u

-

12.00u

13.00u

-

16.30u

woensdag

8.30u

-

12.00u

13.00u

-

16.30u

donderdag

8.30u

-

12.00u

vrijdag

8.30u

-

12.00u

zaterdag 9.00u

-

12.00u

gesloten
13.00u

-

18.00u

gesloten

Tarieven:
Wielsbekenaren

Niet-Wielsbekenaren

tem 12 jaar

€ 15,00

€ 30,00

13 - 18 jaar

€ 30,00

€ 45,00

vanaf 19 jaar

€ 45,00

€ 60,00

Het reglement kan je terug vinden op https://www.wielsbeke.be/producten/visvijver-reglement
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INSCHRIJVINGSFORMULIER
WINTERCOMPETITIE 2020-2021
PLOEGNAAM: ………………………………………………………..
Naam & adres ploegverantwoordelijke:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
E-mail:

Give respect

MINIVOETBAL

Get respect!

winter 2020-2021

start > woensdag 02/09/2020

Een warme oproep voor respect
voor de spelregels, medespelers,
tegenstanders, scheidsrechters
en supporters.

…………………………………………………………….

Tel./GSM: …………………………………………………………….
Rijksregisternr:……………………………………………….………

FACTURATIEADRES:
………………………………………………………………………………

Zonder respect geen sport,

10 begeleide wandelingen met als doel de basisconditie te verbeteren. Voor iedereen die graag wandelt of wil wandelen.
Er wordt in 1 groep gewandeld.

Zonder respect, geen team,

WANNEER:

> woensdag van 19u30 tot 20u30
> start: 02/09/2020
laatste: 04/11/2020 (10 weken)

Zonder respect geen minivoetbal, ...

………………………………………………………………………………

KOSTPRIJS:

> € 10,00
Via https://inschrijvingen.wielsbeke.be
Inschrijven kan met je rijksregisternummer.

WAAR:

………………………………………………………………………………
BTW:

WANDEL JE FIT

>
>
>
>
>

…………………………………………………………….

BANKREK: …………………………………………………………….
(verplicht in te vullen ikv terugstorten waarborg)

02/09: dienstencentrum Ter Lembeek
09/09: sporthal Sint-Baafs-Vijve
16/09: markt Ooigem
23/09: dienstencentrum Ter Lembeek
30/09: sporthal Sint-Baafs-Vijve

>
>
>
>
>

07/10: markt Ooigem
14/10: dienstencentrum Ter Lembeek
21/10: sporthal Sint-Baafs-Vijve
28/10: markt Ooigem
04/11: dienstencentrum Ter Lembeek

Voor meer info:

Wenst deel te nemen aan de wintercompetitie
minivoetbal 2020-2021.

SPORTDIENST - Hernieuwenstraat 14 - 8710 Wielsbeke - 056 67 32 50 - sportdienst@wielsbeke.be - www.wielsbeke.be

Datum & handtekening

ondernemen

MINIVOETBAL WINTER 2020-2021

DE COMPETITIE

DEELNAMEGELD

De wintercompetitie start op maandag 2/09/2020 en
loopt tot eind maart 2021.

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 175,00
(excl. € 50,00 waarborg).

De wedstrijden worden gespeeld in sporthal Leieland,
De Vlaschaard en in sporthal De Mandelmeersen in
Oostrozebeke.

Daarnaast betaalt u € 6,50 vóór aanvang van de wedstrijd.

Er wordt gespeeld in verschillende reeksen, met stijgers
en dalers. Er worden maximaal 38 ploegen toegelaten.
De verzekering is ten laste van de deelnemers, maar kan
afgesloten worden via de organisatie (€ 69,00 voor 16
spelers voor het hele jaar van 1/04/2020 t.e.m.
31/03/2021). Verplicht vooraf te betalen!

AL UW VRIJE TIJD VERDWIJNT IN HET SCHOONMAKEN VAN
UW WONING EN IN HET STRIJKEN VAN UW WAS?

HOE INSCHRIJVEN?

DIENSTENONDERNEMING WIELSBEKE KOMT U TE HULP!

Om in te schrijven moet u :
- het inschrijvingsformulier ingevuld en ondertekend

terugbezorgen aan sportdienst Wielsbeke én
- het deelnamegeld (incl. waarborg) tijdig betalen
De inschrijving is pas definitief nadat het saldo van

SPORTDIENST WIELSBEKE
Hernieuwenstraat 14
8710 Wielsbeke
Tel.: 056/67.32.50
sportdienst@wielsbeke.be
www.wielsbeke.be

€ 225,00 (€ 175,00 inschrijvingsgeld + € 50,00 waarborg)

en de eventuele verzekering van € 69,00
overgeschreven is op het rekeningnummer:

BE86 0910 2197 2650 AGB Wielsbeke,
Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke . Met vermelding van
“ploegnaam + mini winter 20-21”.
OPGEPAST:
- De uiterste datum van betalen is 21/08/2020.
- Zonder tijdige betaling kan er niet deelgenomen
worden aan de wintercompetitie

MOLENSTRAAT 61 - 8710 WIELSBEKE
056/ 66 36 40

KALENDERVERGADERING

Joke.opsomer@netatwork.be
nieuwe website: www.netatworkvzw.be

Noteer reeds de datum van de kalendervergadering in
uw agenda: donderdag 27/08/2020 om 20u.
Locatie: cafetaria Leieland (onder voorbehoud van de corona maatregelen, indien nodig zal een virtuele trekking
gehouden worden)

STRIJKATELIER

Breng uw propere en droge was
naar het strijkatelier.
Gemotiveerde en opgeleide dames strijken met
veel plezier uw was.
Elke werkdag doorlopend open van 7:30 tot 18:00
www.netatworkvzw.be

WEBSITE:
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www.netatworkvzw.be

POETSDIENST

U wenst hulp in het huishouden?
DCO NET@WORK Wielsbeke is een dynamisch bedrijf.
Onze werkneemsters staan in voor het onderhoud van uw woning.

OPENINGSUREN KANTOOR:
ma-di-woe-do
8:30 tot 12:00
dinsdag namiddag van
15:00 tot 18:00
woensdag & vrijdagnamiddag 13:00 tot 16:00

		

netatwork
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André Demedtshuis | André Demedtsmuseum
Sint-Bavostraat 19, 8710 Sint-Baafs-Vijve
056/67.32.70 | info@andredemedts.be
www.andredemedtshuis.be | www.facebook.com/andredemedts | www.twitter.com/ADemedts

GROOT - WIELSBEKE

cultuur

landschap in
mEtamorFosE

verlofkalender

Filip Claus

2020

APOTHEKEN, ARTSEN & DIERENARTS
Apotheek Debeuckelaere
Apotheek Delrue
Apotheek Ooigem
Huisartsencentrum Wielsbeke
Dierenarts Henri Lambrecht

B v/d Bruggenlaan
Rijksweg
Oostrozebekestraat
Rijksweg
Rijksweg

Wielsbeke
SBV
Ooigem
Wielsbeke
Wielsbeke

25/07 tem 09/08
20/07 tem 02/08
open tijdens verlof
open tijdens verlof
01/08 tem 16/08

SLAGERIJ - TRAITEUR
Slagerij -Traiteur B&L
Oostrozebeeksestr. 39 Ooigem open tijdens verlof
Culinaire Slagerij - Kristof & Isabel Rijksweg
Wielsbeke 11/08 tem 03/09

Coverbel
Desselgemsestraat Ooigem 04/07 tem 19/07
			
vrij 24/07 - 31/07 - 07/08 - 14/08
			
gesl. elke zaterdag van 01/07 tem 31/08
Zakenkantoor Declerck-Hugo DVV Wielsbeeksestraat Ooigem Gesl. elke zaterdag in juli & aug & 21/07
			
Van 20/07 tem 14/08 open van 9u-11u
Adviesbureau Christiaens nv
Wakkensteenweg
SBV
20/07 tem 21/07
Adviesbureau Christiaens nv
Oostrozebeeksestr. Ooigem 20/07 tem 21/07
Thys.com
Kloosterdreef 14
Ooigem open tijdens verlof
HAAR- EN SCHOONHEIDSZORGEN, PEDICURE

Kapsalon-Schoonheidsinst. Beau Belle Rijksweg
Wielsbeke 21/07 tem 10/08
Siska’s Salon
Spaanderstraat
Wielsbeke 17/08 tem 20/08
HORECA
Coiffure Céline Lebrecht
Le Cateaustraat
Wielsbeke 24/07 tem 06/08
Bistro Décasteur
Oostrozebeeksestr. Ooigem open tijdens verlof
Instituut Bo
Vijvedreef
SBV.
31/07 tem 10/08
			
(maandagnamiddag, di & woe gesloten) Salon Belle-Hair
Markt
Wielsbeke 14/07 tem 18/07
			
(uitzonderlijk ma & di gesloten
VOEDING
			
tijdens juli & augustus))
Lindsey Baert - voetverzorging
Verbindingsstraat
Wielsbeke 10/07 tem 27/07
Spar Wielsbeke
Rijksweg
Wielsbeke open tijdens verlof
‘t Stokbroodje
Oostrozebeeksestr. Ooigem 17/07 tem 05/08
DIVERSEN
Natuurhuis ’t Biotiekje
B v/d Bruggenlaan Wielsbeke 22/07 tem 09/08
Beel-Vanden Avenne
Grote Molstenstr.
Wielsbeke open tijdens verlof
BAKKERIJEN
MLM metaalconstructies
Wielsbeeksestraat Wielsbeke 27/07 tem 16/08
Spherebox
Rijksweg
Wielsbeke 18/07 tem 02/08
Brood & Banket Vanhuysse
Bavikhoofsestraat
Ooigem 15/08 tem 01/09
Garage David D’hoop
Breestraat
Wielsbeke 27/07 tem 15/08
Lux-Shop Droogkuis
Rijksweg
Wielsbeke 24/07 tem 09/08
BOUW, ELECTRICITEIT, SANITAIR & ZWEMBADEN
Vanoverschelde Bouw
Vierlindenstraat
Wielsbeke
Elektro Martin De Schrijvere
Molenstraat
Wielsbeke
			
Bouwond. Eeckhout & Zonen
1e Linieregimentstraat Ooigem
De Meester Sanitair
Vlasmeers
Ooigem

25/07 tem 16/08
van 21/07 tem 14/08 open van
8u30 tem 12u zat. & zon. gesloten
18/07 tem 17/08
20/07 tot en met 15/08

Sport-Idee
Oostrozebeeksestr. Ooigem
Garage Soetaert
Heirweg
Wielsbeke
Motorsport Mabbe
Rijksweg
Wielsbeke
Crea Beau			

open tijdens verlof
15/08 tem 30/08
01/08 tem 15/08
Alleen via webshop www.creabeau.com

ARCHITECT
ARCHITACK – Architect Jeroen Tack Oostrozebekestraat

Ooigem

17/07 tem 09/08

ADVOCAAT
Advocaat Wim Arslijder

Rijksweg

Wielsbeke 25/07 tem 16/08

BANKEN & ZAKENKANTOREN
KBC Wielsbeke
B v/d Bruggenlaan Wielsbeke
KBC Verzekeringen Missiaen-Albers Rijksweg
Wielsbeke
BNP Paribas Fortis
Rijksweg
Wielsbeke
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U bent zelfstandig en
nog
niet opgenomen in onze
emaillijst?

Vzw André Demedtshuis nodigt u van harte uit
op de fototentoonstelling
Sint Bavostraat 19
8710 Sint–Baafs–Vijve
tel 056/673 270
www.andredemedts.be

landschap in
mEtamorFosE
Filip Claus

De tentoonstelling loopt van 1 juli tot en met 30 augustus 2020
en is dagelijks toegankelijk van 14u tot 19u30.
Tijdens deze periode is ook het zomerterras dagelijks geopend.

Zomerterras André Demedtshuis
Kom tijdens de zomervakantie genieten van een drankje aan
de oevers van de oude Leiearm. Het terras van het André
Demedtshuis is open van 29 juni tot en met 13 september
van 14u00 tot 19u30.
Geniet van een verfrissend drankje of een heerlijke koffie met
een schitterend zicht op de natuur van Wielsbeke en ontdek
ondertussen de zomertentoonstelling.

Mail dan uw gegevens
door naar:

info@unizowielsbeke.b

e
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Fietsen en wandelen in en rond Wielsbeke
Op mooie zomerdagen trekken we er massaal op uit.
Deze zomer zal dat vermoedelijk wat dichter bij huis zijn
dan anders. Voor het ontdekken van mooie plekjes en om te
genieten van natuur en omgeving hoef je echter niet al te ver te
gaan… Verken je deze zomer ook eigen streek?
Alle fiets- en wandelroutes in en rond Wielsbeke
(en bijhorende kaarten en brochures) zijn te vinden via
www.wielsbeke.be/wandelen-en-fietsen.

Wist u dat de Juliaan Claerhout-Kring niet stilzat in de lock-down-periode ?

Ook met kinderen is fietsen en wandelen leuk! Wie een activiteit
op maat van kinderen wil, kan deze zomer op zoektocht
door Wielsbeke! Er werden enkele leuke tochten in Wielsbeke
ontwikkeld. Ideaal voor een zomerse namiddag vol zoekplezier!
Meer info over wandelingen, fietstochten en zoektochten voor
kinderen?
>Jeugd- en cultuurdienst, Hernieuwenstraat 15, 8710
Wielsbeke | cultuur@wielsbeke.be | 056/67.32.70

Enkele van onze huidige werkpunten delen we graag mee.
Samen met werkgroep Erfgoed ontwikkelen we een eervolle
herdenking rond de Zusters Benedictinessen van Ooigem.
Een complete brochure met origineel fotomateriaal en unieke
documenten staat eveneens op de planning. In onze nieuwsbrief
en de infokrant meer hierover.
Geschiedkundige documenten en oud fotomateriaal van onze
deelgemeenten zijn bij de Wielsbeekse Heemkring in goede
handen … Voor het sorteren, het opslaan en digitaliseren ervan
kunnen we daarbij nog hulp kunnen gebruiken. (o.a. klasseren
en archiveren van bidprentjes en doodsberichten). Wie interesse
heeft hiervoor, neemt gerust contact op.
We inventariseren de kapelletjes en wegkruisen op onze gemeente. Interessante weetjes, verhalen of historische informatie
en fotomateriaal van verdwenen bidhuisjes is welkom voor ons
archief.
Voor cultuurhistorische zoektochten en wandelingen reiken we
nuttig materiaal aan bij de gemeentelijke cultuurdienst.

LEIEOEVERPICKNICK
ONTBIJT-PICKNICK
za 8 augustus
za 19 september
- aankomst tussen 8u & 10u -

De auteurs en Leiesprokkels-medewerkers zaten ook tijdens de
lock-down niet stil. Interessante weetjes over de slag aan de Leie,
bijdragen van V. Vindevogel, de ‘Gazette van Wielsbeke’, enkele
merkwaardige figuren van bij ons, een luik uit het industriële aspect en een terugblik op het verenigingsleven zijn onderwerpen
die al verwerkt worden voor het volgend jaarboek.

Via ons mailadres vraagt men regelmatig informatie over onze
lokale geschiedenis. Meestal kunnen we mensen op hun zoektocht hulp bieden of hen verder doorverwijzen. Op die manier
hebben we al vragen gekregen van over het kanaal en zelfs van
over de grote oceaan. En als alles goed gaat… komt daar een
interessante Leiesprokkels-bijdrage van.
De geplande activiteiten, voorzien op de Heemdag van april
2020, werden uitgesteld naar 2021. Later volgt meer nieuws
hieromtrent.
www.juliaanclaerhoukring.be info@juliaanclaerhoutkring.be
bezoek onze facebookpagina!

__
illustratiefoto:
Historische Hoeve ‘het Blauw Kasteelke’ in Sint-Baafs-Vijve

Zalig vertoeven langs de boorden van de oude Leie in het gezelschap
van familie of vrienden en met een heerlijke lokale lunch of ontbijt

Sint-Bavostraat, Sint-Baafs-Vijve
€ 10 /volwassene
€ 5 /kind (< 12j) , kinderen < 3j nemen gratis deel.

LUNCH-PICKNICK
za 18 juli
za 29 augustus
- aankomst tussen 11u30 & 13u30 -

Wij voorzien een picknickpakket samengesteld door lokale handelaars (incl. drank en
picknickdeken). Vanuit de picknickplaats vertrek je nadien voor een leuke wandeling in de
streek (routes en afstanden naar keuze).

Inschrijven via www.wielsbeke.be
Inschrijven kan per groep van max. 6 personen (incl. kinderen). Aan elk picknickmoment
kunnen max. 15 groepen deelnemen.
Na inschrijving krijgt u, a.d.h.v. uw opgegeven voorkeur, een aankomstuur toegewezen. Zo
vermijden we grote drukte op eenzelfde moment. Gelieve het aan u toegekende
aankomstuur te respecteren.

De Leieoeverpicknick kadert in de 'Ik zomer West-Vlaams-actie' van de provincie West Vlaanderen en wordt helemaal coronaproof georganiseerd.
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CULTUUR IN WIELSBEKE

V UUR VOOR CULTUUR
PYROGRAFIE

NATUURLIJKE COSMETICA

KAAS ZKT. BIER

ZA 24 OKTOBER 2020, 14U-17U
OC LEIELAND OOIGEM

DO 19 NOVEMBER 2020, 19U-21U30
OC LEIELAND OOIGEM

DO 3 DECEMBER 2020, 19U30-21U30
OC LEIELAND OOIGEM

€ 50

WOUTER DEBOOT
- DWARS DOOR OCEANIË -

SIEN EGGERS
- U BENT MIJN MOEDER -

JOOST VAN HYFTE
- UITGEKOOKT -

ZA 24 OKTOBER 2020, 20U

ZA 7 NOVEMBER 2020, 20U

VR 20 NOVEMBER 2020, 20U

€ 15 | € 12 (-26, 60+)

€ 15 | € 12 (-26, 60+)

€ 65

€ 30

€ 15 | € 12 (-26, 60+)

KAMERPLANTEN VOOR DUMMIES

AMBACHTELIJK DESEMBROOD

DO 11 FEBRUARI 2021, 19U30-21U30
CULTUURCENTRUM WIELSBEKE

DO 11 MAART 2021, 19U-21U
VIJVEDREEF 129, WIELSBEKE

€ 15

€ 30

TINE EMBRECHTS, WILLIAM BOEVA,
PETER THYSSEN, BERT VERBEKE
- PERPETUUM MOBILE -

FILM
- JOJO RABBIT -

DO 25 MAART 2021, 20U

VR 16 APRIL 2021, 20U

€4

€ 18 | € 15 (-26, 60+)

SMARTPHONEFOTOGRAFIE
DO 29 APRIL 2021, 19U30-21U30
BIBOX, MARKT 1 WIELSBEKE

€ 17

DRUK JE STUK
- TIENERS 12-15J -

WO 7 APRIL 2021, 14U-17U
CULTUURCENTRUM WIELSBEKE

BUSHCRAFT VOOR KINDEREN
(6+) EN OUDERS
VOORJAAR 2021

€ 15

€ 60 per duo

ABONNEMENTEN AVONDVOORSTELLINGEN
SUPERVLIEG
KINDERKUNSTENFESTIVAL

gezinnen met kinderen van 3 - 12 jaar

ZO 15 NOVEMBER 2020, 13U30-17U
€ 5 (gezinsticket vvk)
€ 7 (gezinsticket add)
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SINTERKLAASTHEATER
vanaf 3 jaar

WO 25 NOVEMBER 2020, 14U
€4

| vanaf 25 mei te koop via cultuur@wielsbeke.be, 056/67.32.70 of www.ticketwinkel.be/wielsbeke |

LOSSE TICKETS (AVOND/FAMILIE) EN WORKSHOPS
| vanaf 8 juni te koop via www.ticketwinkel.be/wielsbeke |
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VR IJD AG 10 JUL I 202 0 - 20u

OC LEIE LAN D, GUID O GEZ ELLE STRA AT 55B, OOIG EM

FEEST VAN DE
VLAAMSE
GEMEENSCHAP

een orga nisat ie van Cult uurr aad Wiel sbek e i.s.m . gem eent
e
Wiel sbek e

Prog ram ma

Verw elko ming door de voor zitte r van de
Cult uurr aad: Fred erik Vync kier.
Voor drac ht door Joha n Op de Bee ck :
‘Het verli es van Belg ië: de Belg ische
Revo lutie van 1830 in hede ndaa gse
pers pect ief'
Tot aan het uur
Tot aan het uur dat ik zoals de zwaan
gedwee zal drijven bij zonsondergang

Woo rd door de sche pen van Cult uur:
Dais y Hayd on.
Afslu itend e rece ptie

op het laatste stuk van mijn laatste baan
naar het rustpunt voor mijn zwanenzang.
Versterven zal in ’t druk gedrang mijn zang,
waarin ik zowel mijn spijt als dank uitzing,
want nimmer keer ik weer naar dit welig land,
naar wie, naar wat ik ooit zo hard beminde.

Grati s toeg ang, maa r reser vatie verp licht . Slech ts 50 plaa
tsen
besc hikb aar. Rese rvere n kan via adm inistr atie@ ocm wwie
lsbek e.be, tel.
056/ 66 52 83 of aan de balie van het Socia al Huis .

Deze activ iteit word t coro nave ilig geor gani seer d.

En eens mijn blik zoals mijn stem vervaagt
zal ik duizelend van mijn baan afwijken,
naar een beeldloos thuis, met levensgrote vraag:
wát wordt het? Of wordt alles eeuwig zwijgen?
Roland Debucquoy
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Mijn Leestipper
Leestips op maat voor volwassenen
Ben je op zoek naar een goed boek? Loop je wel eens
verloren in het aanbod van de bib? Lees je graag en sta je
steeds open voor nieuwe ontdekkingen?
Dan is “Mijn Leestipper” er voor jou!
Mijn Leestipper adviseert en inspireert je graag en geeft je
elke maand leestips naar eigen smaak en voorkeur. Om je
te leren kennen en gerichte aanbevelingen te kunnen doen,
baseert “Mijn Leestipper” zich op jouw leesvoorkeuren en
leenhistoriek.
Deze boekentips komen recht uit de fictiecollectie van bib
Wielsbeke.
Hoe activeren?
Meld je aan met je “Mijn Bibliotheek”-profiel op:
https://mijnleestipper.bibliotheek.be
Als je je de eerste keer aanmeldt, stelt Mijn Leestipper je
enkele vragen. Zo krijgt je leesprofiel vorm. Een eerste
lading leestips volgt meteen. Elke maand opnieuw tipt Mijn
Leestipper boeken die je verrassen en prikkelen.
Mijn Leestipper vertelt je ook waarom je bepaalde leestips
te zien krijgt. Als je dat wil, krijg je een e-mail als er nieuwe
leestips klaarstaan.
Heb je nog geen “Mijn Bibliotheek”-profiel? Maak er snel een
aan op: https://wielsbeke.bibliotheek.be/mijn-bibliotheek/
aanmelden

Wordt verwacht midden september:
e-boeken lenen op je eigen toestel
Vanaf midden september zal je als lid van bibliotheek
Wielsbeke e-boeken kunnen lenen op je eigen toestel.
Je zal 2 e-boeken tegelijk kunnen lenen voor 6 weken.
De e-boeken zullen beschikbaar zijn op tablet, smartphone,
computer en de meest courante e-readers zoals Kobo en
Tolino. Het gaat voornamelijk om Nederlandstalige boeken
en een beperkt aanbod Engelstalige werken.
De collectie richt zich tot volwassen leners en bevat vlot
leesbare fictie, literaire en populaire romans, maar ook
toegankelijke non-fictie.
Meer informatie volgt.

ZOMERVAKANTIE BIBLIOTHEEK:
De bibliotheek is gesloten van zaterdag 1 augustus 2020 tot en met zaterdag 15 augustus 2020.
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instagram.com/gemeentewielsbeke
Breng jij onze gemeente mee in beeld? Tag je foto’s met #igwielsbeke!

Via onze Instagram-pagina willen we vooral de mooiste plekjes en de meest opvallende activiteiten in de gemeente in beeld
brengen. Neem jij af en toe foto’s van leuke gebeurtenissen, natuurbeelden of trekpleisters in Wielsbeke, Ooigem of SintBaafs-Vijve? Stel je profiel in als openbaar en vermeld de hashtag #igwielsbeke bij jouw foto. Wie weet verschijnt deze
binnenkort op deze pagina!
Als je de hashtag #igwielsbeke gebruikt, ga je ermee akkoord dat we jouw foto kunnen gebruiken in het infomagazine,
op instagram, facebook of wielsbeke.be. Uiteraard mits bronvermelding!

@kellydhaene

@skogkatt_1

@mariocarlier

@mathieu_verhaeghe

@babs8

@steffi_vt

@deblauwealain

@limogardisto_ulrichverheyen

@chiro_kriskras

