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ZITDAG BURGEMEESTER
Op afspraak: Tel.: 056 67 32 00
SLUITINGSDAGEN
GEMEENTEDIENSTEN & OCMW
• maandag 2 november 2020
INTERGEMEENTELIJK RECYCLAGEPARK
www.imog.be/intergemeentelijkerecyclageparken

BIBLIOTHEEK - BIBOX
• maandag 2 november 2020
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INFOKRANT EDITIE NOVEMBER - DECEMBER 2020
DEADLINE VRIJDAG 9 OKTOBER 2020
INFOKRANT EDITIE JANUARI – FEBRUARI 2021
DEADLINE VRIJDAG 4 DECEMBER 2020

Artikels kunnen gemaild worden naar communicatie@wielsbeke.be of op
drager binnengebracht worden op het redactiesecretariaat.
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
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Beste inwoners,
Sedert enkele weken worden we geconfronteerd met een opflakkering van het aantal
besmettingen door het coronavirus. De zogenaamde tweede golf was ingezet. De federale en
Vlaamse overheid hebben bijgevolg beslist om opnieuw striktere en strengere maatregelen
uitgevaardigd hetgeen een beperktere bewegingsvrijheid voor alle burgers betekent. Op die
manier blijft het coronavirus verder ons dagelijks leven bepalen, of we het nu willen of niet.
Gelukkig stemmen de meest recente cijfers ons hoopvol.
Begin juli hadden we nochtans goede hoop dat het ergste van de pandemie voorbij was, de
federale overheid kondigde verregaande versoepelingsmaatregelen aan.
Op de gemeenteraad van 15 juli is een gemeentelijk coronasteunplan goedgekeurd met
maatregelen voor de doelgroepen die het hardst getroffen zijn door de coronacrisis. Dit plan
kwam tot stand na voorafgaand overleg tussen alle politieke partijen (CD&V, U., N-VA en Vlaams Belang) en werd door deze partijen
unaniem goedgekeurd – alle info over het steunplan vindt u op onze website www.wielsbeke.be.
Sinds eind juli zitten we echter opnieuw in een fase waarbij er meer restricties opgelegd worden. Dit heeft meteen ook gevolgen
gehad voor het aanbod van diensten door de gemeente. Zo werden de verhuringen van gemeentelijke accommodatie opgeschort. De
toegang tot het gemeentelijk buitenzwembad diende ook verder aan banden gelegd te worden: per sessie kunnen er maximum 100
zwemmers tegelijkertijd aanwezig zijn. Tot slot werd een burgemeestersbesluit uitgevaardigd waarbij de toegang tot het skatepark en
de mini-pitch tijdelijk verboden werd ten gevolge van overtredingen op het samenscholingsverbod. Ook ons woonzorgcentrum Ter
Lembeek moest opnieuw de bezoekregelingen aan de bewoners onder strenge beperkingen laten doorgaan.
Ook externe organisaties actief binnen onze gemeente namen reeds drastische beslissingen: de hondenzwemming te Sint-Baafs-Vijve
gaat niet door, ook het bestuur van de Sylvesterjogging besloot dit jaar de loopwedstrijden niet te laten doorgaan. Ingrijpend ook voor
onze gemeente, twee grote evenementen die wegvallen, maar beslissingen die wij ten volle begrijpen; de gezondheid van iedereen
primeert nu.
Het aantal coronabesmettingen binnen onze gemeente sedert de tweede golf blijft gelukkig zeer laag. Dagelijks worden de cijfers
gemonitord binnen de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Midwest en W13; de contacttracing speelt hierin een cruciale rol.
Langs deze weg wil ik iedere bewoner van Wielsbeke opnieuw bedanken voor de wijze waarop hij of zij strikt de opgelegde
overheidsmaatregelen verder stipt toepast.
Eindigen wil ik met verder op te roepen om de inspanningen vol te houden in deze uitzonderlijke tijd.
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
S E P TE MB E R - O KTO B E R | gemeentelijke infokrant
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Nieuws omtrent wegenwerken
Werken ter hoogte van de Zwaantjesbrug (Fabiolabrug)
Op maandag 17 augustus zijn de werken gestart ter hoogte
van de rotonde in de Fabiolalaan (aan de voet van de
Zwaantjesbrug). In de aanrijstroken richting rotonde zijn er
namelijk scheuren vastgesteld in het wegdek. Om deze te
herstellen moet men de bestaande betonlaag uitbreken en
daarna een nieuwe laag aanbrengen. De effectieve werken
zelf zullen ongeveer 2 weken in beslag nemen, daarna dient
het beton nog 4 weken uit te harden. De afwerking is voorzien
voor eind september.

Hinder:
De Zwaantjesbrug wordt voor de ganse duur van de werken
afgesloten voor verkeer, aan de ene zijde ter hoogte van het
kruispunt Stationsstraat (Oostrozebeke)/Fabiolalaan en aan
de andere zijde nog vóór de rotonde aan de voet van de
brug (Fabiolalaan). Het verkeer zal zich dus niet meer over de
Zwaantjesbrug of via de rotonde kunnen begeven.
Het verkeer wordt omgeleid via de Fabiolalaan –
Oostrozebeeksestraat – Wielsbeeksestraat – Ooigemstraat –
N382/Expresweg – Verbindingsstraat.

Om deze werken te kunnen uitvoeren wordt de Fabiolalaan
afgesloten net voor de rotonde én wordt de rijweg ook
afgesloten ter hoogte van het kruispunt Fabiolalaan/
Stationsstraat (Oostrozebeke). De werken gebeuren in
opdracht van de gemeente en worden uitgevoerd door
aannemer DEVAGRO.

Er wordt ook aan de onderzijde van de Zwaantjesbrug
gewerkt – hierdoor zal vanaf maandag 31 augustus tot uiterlijk
vrijdag 11 september ook een rijvak van de N382/Expresweg
afgesloten zijn, meer bepaald het vak aan de kanaalzijde
(richting Wielsbeke/Waregem). Er zal vermoedelijk gewerkt
worden met verkeerslichten maar de definitieve werkwijze
wordt gecommuniceerd van zodra de info beschikbaar is
(uiterlijk eind augustus).

Daarnaast starten vanaf maandag 31 augustus ook
herstellingswerken aan de Zwaantjesbrug zelf. In de
afgelopen jaren heeft de onderzijde van de brug schade
opgelopen door aanrijdingen van te hoog geladen
vrachtwagens, bedoeling is om deze schade nu te herstellen.
Het einde van de herstellingen is eveneens voorzien voor eind
september. Deze werken worden uitgevoerd in opdracht van
De Vlaamse Waterweg nv.

Renovatie en uitbreiding River Terminal Wielsbeke:
De werken voor de renovatie en uitbreiding van de River
Terminal in Wielsbeke zijn volop aan de gang.
Momenteel is de aannemer bezig met het plaatsen van
buispalen en damplanken voor de fundering van de nieuwe
kaaimuur. Deze werken zullen nog tot begin oktober duren.
Intrillen van buispalen en damplanken
De buispalen en damplanken worden de grond ingetrild.
Door de harde ondergrond is het echter niet mogelijk om
de planken en palen volledig in te trillen. De laatste meters
moeten met een hamer in de grond worden geklopt. Dit
zorgt voor geluidshinder en trillingen die tot ver buiten de
werf voelbaar kunnen zijn.
De trillingen en de werken worden goed opgevolgd door
experten en zijn niet gevaarlijk voor de stabiliteit van de
gebouwen in de omgeving. Op vraag van de gemeente
wordt het inkloppen met de hamer niet meer bij aanvang
van de werkdag (06u00) uitgevoerd maar later op de dag.
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Voor fietsers en voetgangers: zij zullen zich gedurende deze
werken steeds over de Zwaantjesbrug kunnen begeven – ook
het fietspad langsheen de Expresweg blijft ten allen tijde
beschikbaar.

Vragen?
Werken gaan onvermijdelijk gepaard met hinder, maar De
Vlaamse Waterweg nv doet er alles aan om die hinder zo
beperkt mogelijk te houden.
Voor meer informatie of concrete vragen over de renovatie
en uitbreiding van de River Terminal in Wielsbeke kan je altijd
terecht via seineschelde@vlaamsewaterweg.be.

gemeentelijke info
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
• 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!

Politie MIDOW: nieuwe wijkagent
Sinds kort verwelkomen we een nieuwe wijkagent in het politiekantoor van Wielsbeke:
Pascal Van Eenooghe is sinds 1 juni 2020 de nieuwe wijkagent in Ooigem.
De gemeente Wielsbeke heeft 3 wijkinspecteurs. Elke Amelijnck heeft Sint-Baafs-Vijve
als werkingsgebied, Pascal Van Eenooghe staat in voor deelgemeente Ooigem en
Yoeri Sabbe is vooral werkzaam in Wielsbeke.

Afgelasting hondenzwemming 2020
Vanwege de corona-crisis zal de hondenzwemming editie 2020 niet
doorgaan. Ook het aan de zwemming gekoppelde kermisweekend
(9-10-11 oktober) zal dit jaar niet plaatsvinden.
Elk jaar nemen 50 tot 75 honden deel aan de hondenzwemming.
Het evenement, dat dit jaar voor de 170ste keer zou doorgaan, is elk
jaar goed voor 3.000 tot 5.000 bezoekers.
Sinds 2018 is de traditie erkend als Immaterieel Cultureel Erfgoed.

S E P TE MB E R - O KTO B E R | gemeentelijke infokrant
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Kort genoteerd uit de gemeenteraad
GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 JULI 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Kennisname besluit burgemeester en goedkeuring fysieke zitting gemeenteraad van 15 juli 2020 met beperkt publiek.
Goedkeuring notulen vorige zitting - besloten zitting.
Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen goedkeuring agenda en vaststellen mandaat
vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering van 12 juni 2020 - Logo Leieland.
Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen goedkeuring agenda en bijlagen en vaststellen
mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering van 17 juni 2020 - Toerisme Leiestreek.
Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen goedkeuring agenda en bijlagen algemene
vergadering van 19 juni 2020 - Bosgroep IJzer & Leie.
Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen goedkeuring agenda en bijlage en vaststellen
mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering van 20 juni 2020 - Helpt Elkander.
Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen kennisname agenda, documenten en aanduiden
vertegenwoordiger algemene vergadering van 24 juni 2020 - Gemeentelijke holding NV in vereffening.
Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen goedkeuring agenda en vaststellen mandaat
vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering van 25 juni 2020 – VVSG.
Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen goedkeuring agenda en vaststellen mandaat
vertegenwoordiger/plaatsvervanger statutaire algemene vergadering van 26 juni 2020 - Cevi vzw.
Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen goedkeuring agenda en vaststellen mandaat
vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering van 30 juni 2020 - De Mandel.
Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen goedkeuring agenda en vaststellen mandaat
vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering van 7 juli 2020 - Mijn Huis.
Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger statutaire algemene vergadering van
28 augustus 2020 - De Watergroep.
Goedkeuring agenda en bijlagen en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger jaarlijkse statutaire
algemene vergadering van 3 september 2020 - Vereniging voor Openbaar Groen.
Goedkeuring relanceplan coronacrisis.
Advies Rekening 2019: kerkfabrieken St.Bavo - St.Brixius - St.Laurentius.
Goedkeuring rekening 2019 en kwijting bestuurders – AGB.
Vaststelling rekening 2019 – gemeente.
Goedkeuring rekening 2019 – OCMW.
Goedkeuring verdeling gemeentefonds gemeente/OCMW.
Goedkeuring leningsovereenkomst AGB Wielsbeke investeringen 2019.
Goedkeuring wegentracé verkaveling ter hoogte van de Nijverheidstraat.
Goedkeuring Openbaar Vervoerplan Vervoerregio Roeselare.
Goedkeuring overeenkomst Interprovinciaal kenniscentrum Milieu Provincie West-Vlaanderen.
Vaststellen reglement speelterrein Hernieuwenburg.
Vraag Vlaams belang aan het gemeentebestuur Wielsbeke tot veroordelinginvoeren praktijktesten op de huurmarkt.

Proficiat!
Het gemeentebestuur houdt er aan om jubilarissen
officieel te ontvangen op het gemeentehuis ter viering
van hun gouden, briljanten of diamanten jubileum.
Via deze weg willen we alle jubilarissen
nogmaals proficiat wensen.
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Gouden jubileum
Rony Mervillie - Hilda Demaegdt
gehuwd te Wielsbeke op 17/07/1970 - viering 18/07/2020
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Reglementering kerkhoven t.g.v. Allerheiligen
Het is verboden op zondagen, op wettelijke feestdagen
en vanaf de laatste werkdag van oktober tot en met 2
november van elk jaar:
1° graftekens of erbij horende voorwerpen te plaatsen of
weg te nemen. Dit verbod betreft niet het neerleggen
van eenvoudige draagbare herinneringstekens, kransen,
bloemen, medaillons noch de graftekens met of zonder
water te reinigen of ze recht te zetten;
2° opschriften op graftekens te beitelen of de bestaande
opschriften dieper te maken, enig bouw-, beitel- of
schilderwerk uit te voeren;
3° de begraafplaatsen te betreden met krui- of blokwagens,
watertonnen, ladders en andere werktuigen. Enkel het
verzorgen van tuintjes is toegelaten, op voorwaarde dat
de lanen en wegen niet beschadigd worden en in
behoorlijke toestand worden gehouden.
De graftekens en de aanplantingen moeten voldoen aan de
bepalingen van het huishoudelijk reglement betreffende de
begraafplaatsen. De opschriften van grafschriften mogen de
welvoeglijkheid, de orde en de aan de doden verschuldigde
eerbied, niet storen.
Mogen wij u vriendelijk verzoeken om voortaan geen
bloempotten meer in te graven in de paden.
Zo blijven onze begraafplaatsen mooi!

De begraafplaatsen zijn dagelijks voor het publiek
toegankelijk van 08.00 uur tot 20.00 uur, behoudens
afwijking vastgesteld door de burgemeester.
Ter info: vanaf 7 december worden de verwelkte
bloemstukken en bloempotten verwijderd.

Gedichten van toen

Veel gedichten van toen zijn als een oude jas versleten,
Afgemat, in gang en zang verslagen,
Velen door tijd en tijdsgeest jammerlijk verdreven,
Hun emotie en magie verloren of verwaterd.
Veel bevlogen woorden, afgekoeld, vereenzaamd,
Dansen ooit op de golven van de tijd , zijn nu bedolven;
Parelende klanken bij tij en ontij verstoord, verwaaid;
Vervoerende melodieën, uitgediend, verstorven.
Rake rijmen, schromelijk verstard of verminkt
Zijn van hun dichterlijke stille kracht ontdaan;
Strelende ritmen, raakten vermoeid, verlinkt;
Hoeveel verbeelding werd niet versmaad of is vergaan?
Ach, “hoeveel gedichten om in te wonen”, gaan niet verloren.
Wie laat zich men hen nog in, door hen bekoren?

Roland Debucquoy

S E P TE M B E R - O KTO B E R | gemeentelijke infokrant
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Luister jij ook naar mijn verhaal?
Anoniem: “Mijn moeder geloofde me niet, en sindsdien negeert ze me.”
Awel: “Ik word stil van je verhaal. Wat moeilijk voor jou! Woont er nog iemand bij jullie thuis?”
…
Awel luistert naar kinderen en jongeren, via chat, e-mail of telefoon. Iets voor jou? Surf naar awel.be/word-beantwoorder voor
meer info. Je kan je nog tot begin september kandidaat stellen.

COVID-19-toeslag
Om de gezinnen te helpen die het financieel erg zwaar
hebben door de coronacrisis, besliste de Vlaamse regering
om hen eenmalig een extra ondersteuning van 120 euro toe
te kennen via het Groeipakket.
Deze COVID-19-toeslag kan aangevraagd worden tussen
15 juni en 31 oktober 2020.
Meer over de voorwaarden en over hoe je deze toeslag
aanvraagt, vind je hier:
https://groeipakket.be/nl/COVID19

Word kandidaat-vrijwilliger
bij Tele-Onthaal
Vormingskansen, een warme groepssfeer en
werkelijk iets kunnen betekenen voor anderen.
Da’s wat vrijwilligerswerk bij Tele-Onthaal te
bieden heeft. Misschien wel voor jou?

Hulplijn Tele-Onthaal

zoekt nieuwe telefoon-en chatvrijwilligers

Word jij de volgende

anonieme luisterheld?
Start basisopleiding in West-Vlaanderen
op zaterdag 17 oktober 2020 - locatie: Assebroek (Brugge)
Meld je nu aan via www.tele-onthaal.be/word-vrijwilliger

8
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Wil jij het verschil kunnen maken voor wie het
moeilijk heeft?
Word kandidaat-vrijwilliger bij de hulplijn
Tele-Onthaal. Alle info vind je via:
www.tele-onthaal.be/word-vrijwilliger.
De basisopleiding Tele-onthaal West-Vlaanderen start op 17 oktober 2020 en gaat door
in Assebroek (Brugge).

andere info
Aanpassing reiswegen De Lijn vanaf 1 september
Vanaf 1 september past De Lijn de
reiswegen aan in Wielsbeke van de
onderstaande lijnen. Dit om nog meer
tegemoet te komen aan de noden van
de reizigers.
• 53 Kortrijk - Ooigem - Wakken Aarsele - Tielt
• 54 Tielt - Oostrozebeke - Wakken/
Ooigem
• 81 Anzegem - Waregem - Ingelmunster - Izegem - Roeselare
• 88 Belbus Waregem
Raadpleeg de nieuwe dienstregeling van
deze lijnen op www.delijn.be.
Geef in je zoekopdracht een datum in
vanaf 1 september of later.
53 Kortrijk – Ooigem – Wakken –
Aarsele – Tielt
Deze lijn rijdt niet langer via Wielsbeke
Onbewaakte Overweg en Sint-BaafsVijve Elektrische Kabien. Dit is de
nieuwe reisweg voor beide richtingen:
Ooigemstraat – Lobeekstraat – Marktstraat – Baron van der Bruggenlaan
– Molenstraat – Heirweg – Wakkensesteenweg.
Deze haltes worden niet meer bediend:
• Wielsbeke Kapel
• Wielsbeke Onbewaakte overweg
• Wielsbeke Dorp
• Wielsbeke Kasteeldreef
• Wielsbeke Dries - ter vervanging
hiervan komen er nieuwe haltes in
de Molenstraat

Deze haltes worden niet meer bediend
door lijn 53:
• Wielsbeke Oud Dorp
• Wielsbeke Waterstraat
• Sint-Baafs-Vijve Plaats
• Sint-Baafs-Vijve Electrische Kabien
• Sint-Baafs-Vijve Kraaienhof
• Sint-Baafs-Vijve Gaignaardstraat
Deze haltes zijn nieuw:
• Wielsbeke Spaander
• Wielsbeke Centrum (voorheen SintLaurentiuskerk)
• Wielsbeke Abeele
• Wielsbeke De Krote
• Wielsbeke Dries (in de Molenstraat)
54 Tielt – Oostrozebeke – Wakken/Ooigem
Deze lijn blijft rijden via Wielsbeke
Centrum met in beide richtingen de
volgende aangepaste reisweg: Molenstraat – Baron van der Bruggenlaan
– Marktstraat – Lobeekstraat en via de
Stationstraat terug naar de Rijksweg.
Deze haltes worden niet meer bediend:
• Wielsbeke Kasteeldreef
• Wielsbeke Dries in de Rijksweg
Deze haltes zijn nieuw:
• Wielsbeke Dries in de Molenstraat
• Wielsbeke Spaander
• Wielsbeke Centrum (voorheen SintLaurentiuskerk)
81 Anzegem – Waregem – Ingelmunster
– Izegem – Roeselare
Deze lijn rijdt niet meer via Wielsbeke
Onbewaakte overweg en bedient de
halte Wielsbeke Centrum (voorheen SintLaurentiuskerk) enkel nog komende van
en naar Oostrozebeke.

Richting Ooigem (en terug) gaat de bus
niet meer via de Molenstraat, maar via
Ooigemstraat - Stationstraat - Wakkensesteenweg.
Richting Waregem (en terug) gaat
het van Oostrozebeke via Molenstraat
- Baron van der Bruggenlaan - Marktstraat - Lobeekstraat - Stationstraat en
naar de Rijksweg.
Deze haltes worden niet meer bediend:
• Wielsbeke Kapel
• Wielsbeke Onbewaakte overweg
• Wielsbeke Dorp
• Wielsbeke Kasteeldreef
• Wielsbeke Dries (ter vervanging
hiervan komen er nieuwe halte in de
Molenstraat)
Deze haltes zijn nieuw: Van en naar
Oostrozebeke
• Wielsbeke Spaander
• Wielsbeke Centrum (voorheen SintLaurentiuskerk)
• Wielsbeke Dries (in de Molenstraat)
88 Belbus Waregem
Deze haltes worden niet meer bediend:
• Wielsbeke Kapel
• Wielsbeke Onbewaakte overweg
• Wielsbeke Dorp
• Wielsbeke Kasteeldreef
• Wielsbeke Dries
• Wielsbeke Sint-Laurentiuskerk krijgt
bediening onder de nieuwe naam
Wielsbeke Centrum
Deze haltes zijn nieuw:
• Wielsbeke Centrum (voorheen SintLaurentiuskerk)
• Wielsbeke Dries krijgt bediening op
de nieuwe locatie in de Molenstraat
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andere info

Het gele lintje
verbindt je
in de strijd tegen kanker

Vroeg of laat krijgt ieder van ons te maken met kanker. Rechtstreeks of onrechtstreeks. Daarom organiseert Kom op tegen Kanker
samen met talloze zorgorganisaties elke derde donderdag van oktober de Dag tegen Kanker.
Tijdens de Dag tegen Kanker worden hartverwarmende activiteiten voor kankerpatiënten en hun naasten op het getouw gezet,
met, nieuw dit jaar, ook een digitaal aanbod.
betrokkenheid tonen via dagtegenkanker.be en op 15 oktober het digitale gele lintje delen.
Meer informatie over het aanbod en het tonen van betrokkenheid vind je op dagtegenkanker.be.

15.10.2020

De Dag tegen Kanker
10
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V.U. Marc Michils, Koningsstraat 217, 1210 Brussel.

Ook wij doen mee en spelden het gele lintje op als teken van solidariteit met kankerpatiënten en hun naasten. Iedereen kan zijn

politie MIDOW
welzijn
Kinderopvanginitiatieven in 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
’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)
Wiebelwijs - Wakkensteenweg 13 - 8710 St-Baafs-Vijve - tel. 0473 21 96 25

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

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

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

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.
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

DIERENARTSEN
-

12

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.

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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politie MIDOW
welzijn
Op de afspraak voor de bloedinzamelingen in
november?
Net zoals in mei en augustus zullen de collectes van november 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
Boek daarom nu al uw bedje voor
• vrijdag 6 november, 17u00-20u30,
OC Hernieuwenburg, Wielsbeke of
• dinsdag 10 november, 17u00-20u30,
OC Leieland Ooigem
Met de collectes op afspraak willen we mee zorgen voor een veilig
en vlot verloop. We hopen ook in november een 100-tal donoren per
collecte te mogen verwelkomen.
We rekenen dus zeker opnieuw op de komst van jullie allen!

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?

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.

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.

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:
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
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.
Meer informatie:
www.testkaravaan.be of
gemeenten@testkaravaan.be.
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milieu
Landschapsverfraaiing - Kleine landschapselementen

gratis advies en subsidie voor bomen, hagen, poelen,… op het platteland
Je woont landelijk en bent eigenaar van een stukje landschap
zoals een weide, een akker, een braakliggend stuk grond of een
grote tuin. Je overweegt om er streekeigen bomen, knotbomen,
fruitbomen, hagen of een houtkant aan te planten? Of je hebt
plannen om een poel te graven? Dan is de kans groot dat je
hiervoor kan rekenen op ondersteuning. Bijvoorbeeld in de vorm
van gratis advies, een ontwerp, subsidie voor plantgoed en
graafwerken tot soms zelfs de volledige realisatie van het plan.
Waarom?
Bomen, hagen, een natuurlijke poel,… Het zijn onmisbare elementen voor een mooi landschap waar het aangenaam wonen,
wandelen en fietsen is. Ook vogels, zoogdieren, amfibieën en
insecten weten een divers en natuurlijk landschap sterk te waarderen. Daarom ondersteunen de provincie via het Stad-Landschap ’t West-Vlaamse hart en de gemeente inwoners met
plannen om hun stukje landschap onder handen te nemen.
Voor wie?
Het advies en de subsidie zijn bedoeld voor eigenaars die
aanplantingen en/of graafwerken wensen uit te voeren op hun
stukje grond op het platteland. Er bestaat een aanbod voor
zowel particulieren als landbouwers. Maar ook bedrijven en natuurverenigingen komen in aanmerking voor ondersteuning.
Hoe gaat het in zijn werk?
Contacteer de landschapsconsulent van het ‘t West-Vlaamse
hart om je vragen en plannen toe te lichten.
Daarna volgt een vrijblijvend bezoek waarbij de consulent je
gratis advies en nuttige groentips geeft.

14
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Afhankelijk van de omgevings- en terreinkenmerken (bodem,
waterpeil, type landschap, locatie,…) en je toekomstige ambities
als eigenaar, maakt de landschapsconsulent een landschapsplan
op. Dit gebeurt in nauw overleg met jou als eigenaar. Naargelang de situatie kan je vaak ook rekenen op subsidies voor het
plantgoed en de graafwerken of zelfs de volledige realisatie van
het plan.
In deze ondersteuning zorgen de provincie en de gemeente ook
voor een financiële duw in de rug. Voor de inkleding van landbouwbedrijven wordt het plan 100 % gesubsidieerd (verdeling
van 70 % voor de provincie en 30 % voor de gemeente).
Voor particulieren is er 70 % subsidie (70 % voor de provincie
en 30 % voor de gemeente). De particulier dient dus enkel de
laatste 30 % te financieren.
Al aangeplant?
De gemeente verleent nog subsidies voor het onderhoud van
knotbomen en het onderhoud van een poel. Dit om de aangelegde kleine landschapselementen in een goed staat te laten houden.
Info
Benieuwd op welke ondersteuning jij kan rekenen? De landschapsconsulent van ’t West-Vlaamse hart of de dienst omgeving zoeken het graag voor je uit.
Dienst Omgeving
056 67 32 15 – omgeving@wielsbeke.be
Landschapsconsulent ’t West-Vlaamse hart
051 26 14 42 – pieter.blontrock@west-vlaanderen.be

milieu
Een nieuw afvalbeleid, op maat van wie sorteert
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.
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.
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
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.

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.

GROENE GROEP
Altijd gratis

ORANJE GROEP

gratis

€0,04 per kg

-

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Hamsteren heeft geen zin!
Je zal enkel volle pakken zakken kunnen inruilen op de intergemeentelijke recyclageparken. Voor enkele zakken die na de
overgangsperiode dreigen over te schieten, roept IMOG op om
af te spreken met vrienden, buren of familie.

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
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OCMW
ondernemen

Kort genoteerd uit de OCMW-raad
ZITTING VAN 15 JULI 2020
1. Kennisname besluit burgemeester en goedkeuring fysieke zitting raad voor maatschappelijk welzijn met beperkt publiek van 15 juli 2020.
2. Goedkeuring notulen vorige zitting - besloten zitting.
3. Bekrachtiging beslissing goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering van 12
juni 2020 - Logo Leieland.
4. Bekrachtiging beslissing vast bureau goedkeuring agenda en bijlagen en vaststellen mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering
van 26 juni 2020 - W13.
5. Vraag advies jaarrekening 2019 - W13.
6. Goedkeuring verdeling gemeentefonds gemeente/OCMW.
7. Vaststelling rekening 2019 – OCMW.
8. Goedkeuring toevoeging nieuw lid projectstuurgroep Concessie bouw en exploitatie nieuw woonzorgcentrum en herbestemming
huidige site met mogelijke toevoeging bouw dagopvangcentrum en assistentiewoningen Oostrozebeke.
Alle verslagen kunt u steeds integraal terug vinden op de gemeentelijke website: www.wielsbeke.be/verslagen-OCMW-raad

Sedert maandag 15 juni is het restaurant terug open 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.
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.
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Beschikbaarheid Lokaal Dienstencentrum
Naar aanleiding van de algemene evolutie van de coronacijfers en de geldende maatregelen is het bij het ter perse gaan van
deze editie nog koffiedik kijken of en hoe de vaste activiteiten vanaf september zullen kunnen doorgaan. We communiceren
zodra mogelijk via onze andere kanalen. Hou zeker onze facebookpagina ‘ldcterlembeekwielsbeke’ in de gaten!
Voor vragen omtrent activiteiten en dienstverlening, zaalverhuur, de cafetaria enz. kan je terecht bij de centrumleider
Jolien Gevaert via 056 67 45 06 of jolien.gevaert@ocmwwielsbeke.be.

Cursussen in het Lokaal Dienstencentrum in samenwerking met CVO Miras
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

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
• 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!

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

8.45u –
11.45u
8.45u –
11.45u
8.45u –
11.45u
Zo leer je werken met verschillende apps over uiteenlopende
thema’s.
• Fotobewerking
• Wenskaarten versturen
• Apps rond het thema ‘reizen’:
• Apps rond het thema ‘onderweg’
• Apps rond het thema ‘geld’
Verwachte voorkennis: Je kan al werken met je Android
smartphone of tablet.
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
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

Inschrijvingen
Neem contact op met het Lokaal Dienstencentrum via 05 66 52 83 of ldc@ocmwwielsbeke.be.
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.
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Het Lokaal Dienstencentrum komt naar je toe
Om het Lokaal Dienstencentrum tijdens deze sluitingsperiode wat kenbaar te maken, trekt het team ouderenzorg naar
verschillende wijken. De buurtbewoners ontvangen een kop
koffie of soep en/of iets om te knabbelen. Het enige wat ze
hoeven doen is een tas buitenzetten zodat wij weten bij wie
we welkom zijn.
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Een kort babbeltje aan de voordeur doet velen deugd en op
die manier leren we de mensen kennen en kunnen we eventuele toekomstige gebruikers informeren en aantrekken.
Geniet mee van enkele sfeerbeelden en misschien komen we
in de toekomst wel naar jou toe!

ondernemen
OCMW

Seniorenweek november 2020
November is traditioneel de maand van de senioren.
Ook dit jaar zullen er activiteiten worden voorzien,
weliswaar in een coronaveilig jasje.
Het alternatief programma wordt binnenkort verspreid.
We hopen jullie te mogen verwelkomen!

Het Plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker
Koop een azalea en steun kankerpatiënten en hun naasten
Kom op tegen Kanker organiseert ook dit jaar het bekende Plantjesweekend ten voordele van kankerpatiënten en hun
naasten. Al is een traditionele verkoop door de vele vrijwilligers vanwege corona deze keer jammer genoeg onmogelijk. Het
wordt dus een fikse uitdaging om de azalea’s dit jaar aan een nieuwe eigenaar helpen. Die uitdaging gaat Kom op tegen
Kanker aan door zijn vermaarde azalea’s voor het eerst enkel online te verkopen. Dit maakt het bestellen en betalen van de
plantjes makkelijk en veilig.
Wil jij er samen met Kom op tegen Kanker voor zorgen dat de zorg voor de vele duizenden kankerpatiënten kan blijven
doorgaan? Surf dan tussen 1 en 20 september naar plantjesweekend.be en bestel er een azalea (7 euro). Of vraag ineens bij
vrienden en familie wie een plantje wil kopen en plaats een gezamenlijke bestelling. Zo beperk je de leveringskost en je ecologische voetafdruk. Je vrienden en familie pikken het plantje daarna bij jou op of jij bezorgt het hen. Zelf kun je de azalea’s
gratis afhalen bij een afhaalpunt van vrijwilligers, bij een Aveve of tegen een kleine meerprijs thuis laten leveren.
Er wordt vanuit het LDC een afhaalpunt georganiseerd op volgende plaatsen:
• Onthaal Sociaal Huis: dinsdag 22/09, woensdag 23/09 en
donderdag 24/09 tijdens de openingsuren
• Sporthal Ooigem: zaterdag 26/09 van 8u30 tot 12u00
• Sporthal Sint-Baafs-Vijve: zaterdag 26/09 van 8u30 tot 12u00

S E P TE M B E R - O KTO B E R | gemeentelijke infokrant
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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!
Interesse in een rondleiding in
Het Vlinderbos?
Graag wat meer informatie?
056/ 66.66.48
i n f o @ h e t v l i n d e r b o s . be

WELKOM in

A l l e i nf o:
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H e t V l i n d e r b o s – M g r . D e b r a b a n d e r e s t r a a t 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
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jeugd

Zondag 15 november 2020
OC Leieland Ooigem

Junior Techniekacademie
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.

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

Inschrijven
www.techniekacademie-wielsbeke.be/junior/inschrijving.
Er is plaats voor maximum 20 kinderen. De workshops gaan
door op woensdagnamiddag van 13u30 tot 15u00 in De
Vlaschaard, W.B. Cartonstraat.

Vakantiewerking herfstvakantie 2-6 november 2020
SPEELPLEINWERKING ’t RAVOTTERKE & KLEUTEROPVANG ’t KAPOENTJE (2,5-6j)
Bij het drukken van dit infomagazine is niet duidelijk
welke invloed corona nog zal hebben op de komende
vakantieperiodes.
Tijdens de herfstvakantie is er normaal volgend aanbod:
- Kleuteropvang ’t Kapoentje:
> 2,5-6j (geboortejaar 2018-2015)
(schoolgaand en pampervrij)
		 uitzondering broers/zussen geboortejaar 2013-2014
> 7-18u

- Speelpleinwerking ’t Ravotterke:
>
2,5-12j (geboortejaar 2018-2009)
(schoolgaand en pampervrij)
>
7-18u
Voor de meest actuele informatie, tarieven en
inschrijvingsmodaliteiten kan u terecht op
www.wielsbeke.be/dienst/jeugd.
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sport & ontspanning
22e Driesprijs – Gesloten omloop - DAG VAN HET JEUGDWIELRENNEN
Zondag 20 september 2020
Omgeving DIENSTENCENTRUM TER LEMBEEK
Inschrijving: tent Cycling Vlaanderen in de Hernieuwenstraat Wielsbeke
Start en Aankomst: Hernieuwenstraat Wielsbeke

Miniemen:

Programma 22e DRIESPRIJS

Parcours 1,750km:
Waterstraat - Ter Triest - Abeelestraat - Rijksweg - Waterstraat

Aspiranten:

Parcours 3,750km:
Waterstraat - Heirweg - Abeelestraat - Rijksweg - Waterstraat

WEGWEDSTRIJDEN

WEGPROEVEN

Inschrijving begin Inschrijving einde start

Inschrijving begin

Inschrijving einde

start

8 jaar

10.15u

10.45u

11.00u

12 jaar reeks 1

13.15u

13.45u

14.00u

9 jaar

10.30u

11.00u

11.15u

12 jaar reeks 2

14.00u

14.30u

14.45u

10 jaar

11.00u

11.30u

11.45u

13 jaar reeks 1

14.45u

15.15u

15.30u

12.15

13 jaar reeks 2

15.30u

16.15u

16.30u

14 jaar reeks 1

16.30u

17.15u

17.30u

14 jaar reeks 2 17.30u

18.15u

18.45u

11 jaar

11.30u

12.00u
8-jarigen = 5,2km (3 ronden)
9-jarigen = 7km (4 ronden)
10-jarigen = 10,5km (6 ronden)
11-jarigen = 14km (8 ronden)

12-jarigen = 18,750km (5 ronden)
13-jarigen = 26,250km (7 ronden)
14-jarigen = 48,750km (13 ronden)

Wegproeven met gesloten omloop:
Omloop afgesloten van 10.30u tot 12.50u
Rijksweg en Waterstraat terug open voor verkeer van
12.50u tot 13.40u.

Wedstrijden met gesloten omloop:
Omloop afgesloten van 13.40u tot 20.10u volgens het scenario.

Bovenstaande uurregeling is van tel bij het uiterste scenario:
Als er bij de groep van 12 jaar meer dan 40 renners zijn, bij de
groep van 13 jaar meer dan 50 renners en bij de groep van 14 jaar
meer dan 60 renners, is er een uitsplitsing.

Onder de 12 jaar is dit NIET VERPLICHT! Ook voor de bewoners
der omloop is een mondmasker verplicht van zodra ze buiten
hun eigen domein komen! Dit wordt gecontroleerd door de
politieagent-motard en de hiertoe aangestelde Stewards!

Wijzigingen zijn vanaf 7 september te volgen op de website van
Wielsbeke>politiereglementen en evenementen

Teneinde zo goed mogelijk de Social Distancing na te leven
worden achter de nadar in de omgeving der eindmeet
ENKEL TOEGELATEN Max. 2 familieleden/of verzorger.

Zowel in de voormiddag als in de namiddag is het dragen van
mondmasker “VERPLICHT” over de GANSE OMLOOP!

Zwemlessen:

Je kan meer info terug vinden over onze zwemlessen op onze
website: www.wielsbeke.be

Zwemtest:

Kindjes die bij ons geen kleuterzwemmen gevolgd hebben zijn
verplicht om hier een zwemtest af te leggen vooraleer ze kunnen
deelnemen aan de zwemles. Je kan deelnemen aan de zwemtest
vanaf 5 jaar, deze test is gratis.
Voor de test moeten de kindjes durven springen in het water, drijven
op hun buik zonder drijfmiddelen, onder een hoepel zwemmen en
drijven op de rug met een buis.
We plannen een zwemtest op 3/09/2020 om 17u
Inschrijven kan online via: https://inschrijvingen.wielsbeke.be

22

gemeentelijke infokrant | SEP T EM BER - OKTO B E R

EN

sport & ontspanning
start
activiteit
en
afhankeli
jk van
coronam
aatregele
n
online in
schrijven
verplicht

SPORTACADEMIE
september 2020 - mei 2021

SPORTEN

Begeleiding
• Voor de activiteiten die onmiddellijk na de schooluren zijn
gepland, is er begeleiding via de schoolrang of via de
lesgevers. Dit is enkel voor de schoolrang van de deelgemeente waar de sportactiviteit plaats vindt.

Bewegingsschool voor kleuters
De bewegingsschool is er voor 2de en 3de kleuter
- Dinsdag: 16u00-17u00: turnzaal school Wielsbeke
- Donderdag: 16u00-17u00: sporthal Sint-Baafs-Vijve
- Vrijdag: 15u00-16u00: turnzaal school Ooigem
Omnisport:
• 1ste t.e.m. 3de leerjaar
- Maandag: 16u00 – 17u00: sporthal Sint-Baafs-Vijve
- Dinsdag: 16u15 – 17u15: sporthal Ooigem
- Donderdag: 16u15 – 17u15: sporthal Wielsbeke
• 4de t.e.m. 6de leerjaar
- Vrijdag: 15u00 – 16u00: sporthal Sint-Baafs-Vijve

SPORTACA
september 2

Verzekering
• De kinderen zijn verzekerd voor alle activiteiten waaraan
ze deelnemen binnen het vooropgestelde programma.

PRAKTISCHE INFO

DEMIE

Zwemmen
• Het zwemmen is er voor:
- 1ste t.e.m. 3de leerjaar, woensdag: 16u15 - 17u15
- 4de t.e.m. 6de leerjaar, vrijdag: 15u15 - 16u15
Alle zwemlessen gaan door in het zwembad van Wielsbeke

020 - mei 20

21

Dans
• Vrijdag: in dansstudio Ooigem
- 1ste t.e.m. 3e lj.: 15u30 – 16u10
- 4e t.e.m. 6e lj. : 16u10 – 16u50
Middagsport
• Wielsbeke:
- maandag: 4de t.e.m. 6de leerjaar van 12u00 tot 13u00
C M Y
91 43 0

K
0

C M Y
50 30 0

K
0

C M Y K
60 65 100 0

C M Y
45 47 75

Sportlessen
• De sportlessen gaan door:
van maandag 7 september 2020 t.e.m. vrijdag 28 mei 2021.
Op verlofdagen en in de vakantieperiodes is er geen les.
• Alle sportlessen gaan door in de sporthal van de
betreffende gemeente of de sporthal van de school:
- Wielsbeke: Hernieuwenstraat 14
- Ooigem: G. Gezellestraat 55A
- Sint-Baafs-Vijve: W.B. Cartonstraat 44A
Inschrijven
• Online via https://inschrijvingen.wielsbeke.be
Je kan inloggen met je rijksregisternummer.
Je dient direct online te betalen.

K
0

I NSC HR I J VEN

- vrijdag: 1ste t.e.m. 3de leerjaar van 12u00 tot 13u00

ALGEMEEN:

1

INSCHRIJVEN KAN ENKEL ONLINE
https://inschrijvingen.wielsbeke.be
Inloggen met je eigen rijksregisternr.
rijksregisternummer (naast “aanmelden”).

2

Koppel je kinderen aan je account
via hun rijksregisternummer.

3

Inschrijven
klik op het tabblad “activiteiten”.
klik op sportacademie
(de juiste opties aanvinken)

Wat?
De kinderen van het 2de kleuter t.e.m het 6de leerjaar
kunnen wekelijks sporten in de turnzaal van hun dichtstbijzijnde gemeente (bewegingsschool, omnisport en dansles).
Er kan eveneens gekozen worden voor recreatief zwemmen.

Zwemmen
ngsschool voor kleuters
• Het zwemmen is er voor:
egingsschool is erDeelnameprijs:
voor 2de en 3de kleuter
3de leerjaar,
woensdag:
16u15
- 17u15
- 1ste t.e.m.Je
ag: 16u00-17u00:€
turnzaal
school
Wielsbeke
60,00
voor
een volledig schooljaar.
kan voor
deze
prijs
- 4de t.e.m. 6de leerjaar, vrijdag: 15u15 - 16u15
rdag: 16u00-17u00: sporthal Sint-Baafs-Vijve
een
volledig
schooljaar
elke
les
volgen.
Alle
zwemlessen
gaan
door
in
het
zwembad
van Wielsbeke
g: 15u00-16u00: turnzaal school Ooigem

Als 8-jarige uit Sint-Baafs-Vijve kan je voor deze kostprijs
bvb. deelnemen aan:
Dans
ort:
- omnisport op maandag
de
• Vrijdag: in dansstudio Ooigem
m. 3 leerjaar
- 1ste t.e.m. 3e lj.: 15u30 – 16u10
ndag: 16u00 – 17u00:- sporthal
Sint-Baafs-Vijve
zwemmen
op woensdag
- 4e t.e.m. 6e lj. : 16u10 – 16u50
dag: 16u15 – 17u15: sporthal Ooigem
- dans op vrijdag
derdag: 16u15 – 17u15: sporthal Wielsbeke

.m. 6de leerjaar Niet vergeten om je keuzes op uw online inschrijvingsforMiddagsport
ag: 15u00 – 16u00:
sporthalALLEMAAL
Sint-Baafs-Vijve aan te duiden!
mulier
• Wielsbeke:
Je schrijft in voor de volledige lessenreeks.
- maandag: 4de t.e.m. 6de leerjaar van 12u00 tot 13u00
- vrijdag: 1ste t.e.m. 3de leerjaar van 12u00 tot 13u00
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WANDEL JE FIT
start > woensdag 02/09/2020

10 begeleide wandelingen met als doel de basisconditie te verbeteren. Voor iedereen die graag wandelt of wil wandelen.
Er wordt in 2 groepen gewandeld van max. 15 personen!

WANNEER:

KOSTPRIJS:

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

> € 10,00
Online inschrijven is verplicht!
Via https://inschrijvingen.wielsbeke.be
Inschrijven kan met je rijksregisternummer.

WAAR:
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>

02/09: sporthal Wielsbeke
09/09: sporthal Sint-Baafs-Vijve
16/09: markt Ooigem
23/09: sporthal Wielsbeke
30/09: sporthal Sint-Baafs-Vijve

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

Voor meer info:
SPORTDIENST - Hernieuwenstraat 14 - 8710 Wielsbeke - 056 67 32 50 - sportdienst@wielsbeke.be - www.wielsbeke.be
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SPORTELEN 55+
programma oktober 2020 - half juni 2021

DINSDAG: Gym
WANNEER: 9u30 - 10u30
WAAR: dansstudio sporthal Ooigem

WOENSDAG: Zwemmen
WANNEER: 15u00 - 16u00
WAAR: zwembad Wielsbeke

KOSTPRIJS: De kostprijs voor een 15-beurten sportelkaart is € 15,00.
Met deze kaart kan men aan alle sportelactiviteiten deelnemen.

INSCHRIJVEN:

(verplicht vooraf)

Je moet online je plaatsje reserveren. Er mogen max. 15 personen deelnemen.
Reserveren via https://inschrijvingen.wielsbeke.be
Je kan inloggen met je rijksregisternummer.

PERIODE: van 06/10/2020 tot en met 09/06/2021
(geen les op feestdagen en in schoolvakanties)
INFO:

SPORTDIENST
Hernieuwenstraat 14 - 8710 Wielsbeke - 056 67 32 50
sportdienst@wielsbeke.be - www.wielsbeke.be
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SPORT JE FIT!
september 2020 - half juni 2021

MAANDAG
Fitheidsgym

18u45 - 19u45, sporthal Sint-Baafs-Vijve

BBB

20u00 - 21u00, dansstudio

DINSDAG
Aquafitness

19u00 - 20u00, zwembad Wielsbeke
Eerst 15 min. baantjeszwemmen,
daarna 45 min. aquafitness.

WOENSDAG
Circuittraining/

19u30 - 20u30, dansstudio

Abs workout

DONDERDAG
Yoga

Wegens Corona is het nog niet zeker
wanneer deze lessen terug van start
zullen gaan. Hou zeker onze
facebookpagina in de gaten.

Step aerobic

20u30 - 21u30, dansstudio

Fitheidsgym:
Oefeningen ter bevordering van de spiergroepen en algemene fitheid.
BBB:
Spierversterkende oefeningen op muziek voor borst, buik en billen.
Aquafitness:
Spierversterkende en conditionele oefeningen in het water op muziek.
Circuittraining:
Een totale workout voor het hele lichaam in 30 minuten. Dit zijn
oefeningen die in circuitvorm worden uitgevoerd en verbeteren je
conditie.
Abs workout:
Een intensieve workout voor de buikspieren.
Deze workout is perfect om verschillende spiergroepen te trainen, de
stofwisseling te verhogen, vet te verbranden en keiharde buikspieren
te kweken.
Step aerobic:
Er wordt een danscombinatie op de steps aangeleerd om de fysieke
fitheid te bevorderen alsook spierversterkende oefeningen met de
steps.
Yoga:
In de yogales streven we naar harmonie tussen lichaam en geest door
middel van fysieke oefeningen en ademhalingstechnieken.

INSCHRIJVEN

Wegens de coronamaatregelen zijn de plaatsen beperkt. (max. 15 personen). Je moet elke les online je plaatsje reserveren via
https://inschrijvingen.wielsbeke.be, dit kan vanaf 3/09/2020 om 19u.

MAATREGELEN

Ontsmetten van de gebruikte materialen. Max. 15 personen per activiteit. Online inschrijvingen verplicht.
Zoveel mogelijk buiten sporten.

KOSTPRIJS
De kostprijs voor een sport je fit kaart is:
€ 40,00 voor een 10-beurtenkaart.
€ 75,00 voor een 20-beurtenkaart.
€ 100,00 voor een 30-beurtenkaart.
Je kan je kaart online aankopen via
https://inschrijvingen.wielsbeke.be
Je kan inloggen met je rijksregisternummer

LOCATIES

Sporthal Sint-Baafs-Vijve
W.B. Cartonstraat 44A, 8710 Wielsbeke
Sporthal Ooigem en dansstudio Ooigem
G. Gezellestraat 55A, 8710 Wielsbeke
Zwembad Wielsbeke / Domein Wielsbeke
Hernieuwenstraat 14, 8710 Wielsbeke
OCMW Wielsbeke
Hernieuwenstraat 15, 8710 Wielsbeke

PERIODE

Start: vanaf maandag 7 september 2020 t.e.m. donderdag 10 juni 2021
Geen les op feestdagen en schoolvakanties
S E P TE MB E R - O KTO B E R | gemeentelijke infokrant
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ondernemen
AL UW VRIJE TIJD VERDWIJNT IN HET SCHOONMAKEN VAN
UW WONING EN IN HET STRIJKEN VAN UW WAS?

DIENSTENONDERNEMING WIELSBEKE KOMT U TE HULP!

MOLENSTRAAT 61 - 8710 WIELSBEKE
056/ 66 36 40
Joke.opsomer@netatwork.be
nieuwe website: www.netatworkvzw.be

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:

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

De Wielsbeke Geschenkbon in coronatijden
Dat 2020 nooit in aanmerking zal komen om verkozen te
worden tot het allerleukste jaar ooit is nog zacht uitgedrukt.
Maar dat we er hoe dan ook het beste moeten van maken is
evenwel een feit.
Wat ook zeker is, de Wielsbeekse handelaars alle steun heel
hard kunnen gebruiken. En die steun kan je als inwoner geven
door LOKAAL boodschappen te doen.
Maar er is meer. Door lokaal je aankopen te doen zorg je
terzelfdertijd ook voor je eigen gezondheid en die van je
naasten. Het staat namelijk buiten kijf dat de kans op een coronabesmetting veel kleiner is bij het winkelen in jouw buurt
dan bij een bezoek aan een reuzengroot shoppingcenter.
De Wielsbeekse Geschenkbon biedt natuurlijk nog een aantal
andere voordelen. Door de keuze tussen bons van 5, 10 of 20
euro kan je heel gemakkelijk het gewenste bedrag aan bons
samenstellen en het is ook heel handig om samen te leggen
met meerdere personen. Dat je ermee terecht kunt bij ruim
60 handelaars in Wielsbeke, Ooigem en Sint-Baafs-Vijve is al
lang geen geheim meer.
Duurt de coronaperiode toch langer dan gedacht? Ook dat
is geen probleem want de Wielsbeke Geschenkbon is 1 jaar
geldig.
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De Wielsbeke Geschenkbon is
leuk om te geven
heerlijk om te krijgen
goed voor je gezondheid
steun aan de lokale handelaar
Maak een afspraak op het gemeentehuis - dienst Burgerzaken.

ondernemen
Gratis namiddagsessies over “Starten met een eigen zaak na je vijftigste”
Ben je 50+ en kriebelt het om zelfstandige te worden? Je bent niet alleen! Alsmaar meer mensen kiezen om op oudere leeftijd een eigen zaak te beginnen.
Maar bij het opstarten van een zaak is een grondige voorbereiding en goede
informatie essentieel!
Daarom organiseren Integraal, Overnamemarkt, Liantis en UNIZO op 4 locaties in
Vlaanderen een 3-delige namiddagreeks, waar je de kans krijgt praktische kennis
op te doen over de belangrijkste zaken die bij de opstart of een overname om de
hoek komen kijken. De sessies gaan eind november/begin december 2020 van
start.
Deelnemen is gratis. Inschrijven vooraf verplicht. Droom je als vijftigplusser van
een nieuwe carrière als ondernemer? Schrijf dan vandaag in!
Meer informatie en inschrijven: surf naar www.ondernemern50plus.com
(aanbod “Start 50+”)

cultuur
Neos
Beste,
Heb je zin om nog een uitdaging aan te gaan in je leven?
Zin om iets anders te doen? Zin om met vrienden of kennissen
een aangename tijd te beleven?
Wel daarvoor willen wij zorgen!
Eenmaal per maand kan je deelnemen aan een ontspanningsnamiddag met mensen uit je omgeving die je al of niet kent,
maar kunt leren kennen.
Van 14 tot 17 uur, in een informele sfeer… rustig een kaartje
leggen, een gezelschapsspel leren, wat bijpraten bij een koffie
of een pintje…alles kan/mag.
Wij organiseren ook bezoeken aan een bedrijf, museum, stad,
film (duurt dan iets langer) We gaan mee naar provinciale
en Nationale activiteiten zoals musical Daens, Festivaria en
Vergeet Barbara, concert met Andre Rieu en 3Voci en band,
toneel, enz... en dan aan sterk verminderde prijzen; bijna
telkens vanaf Ooigem of omliggende tot ter plaatse en terug
met de bus – eten inbegrepen of niet.

Het bestuur van links naar rechts; Lutgarde Deplancke, Herman Vanderheeren, Benny Dujardin, Lydie Vromman, Gabriel De Clerck, Liliane Verhelst,
Ivonne Vanaverbeke en Filip Vandevyver.

Wij zouden het graag hebben dat ook U erbij bent. En zeg nu niet,
wij horen daar(nog) niet bij. Wij zijn een vriendengroep, neutraal
van opvatting... luisterend naar jullie en naar nieuwe ideeën.

Wij doen aan sport, zoals bowlen, een beetje een kampioenschap voor heren en dames, we gaan eens wandelen en
fietsen. Kortom, we zitten niet stil.

Wil je meegenieten, geef ons gerust een seintje. Alvast tot
hoors of zien! Wij starten op 7 september met koffie, taart en
wat uitleg in O.C.Leieland om 14 uur.

Een paar keer per maand er eens tussen uit zijn. Interessante
contacten met vrienden en kennissen, geen beslommeringen
van baby/jongeren sitten... gezellig praten bij een koffie of
pintje, bijwonen van unieke voorstellingen, ontdekken van
interessante bedrijven en musea… gezellig bowlen… dat moet
toch plezant zijn!

Info:
Neos Ooigem,
Oostrozebeeksestraat 40,
8710 Ooigem
tel. 0475 322 403

De beslissing om aan te sluiten is misschien moeilijk, maar
eens je de stap hebt gezet, dan laat je dit niet meer los.
Leeftijd speelt geen rol, de jongste is 56 jaar, de oudste 96.
Het is genieten van de bijeenkomsten!
S E P TE MB E R - O KTO B E R | gemeentelijke infokrant

27

cultuur

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

Expo september – Cathy Ghyoot
Cathy Ghyoot uit Brugge begon in 2011 met macrofotografie en digital art. Haar
hobby werd al snel een ware passie. Voor haar natuurfotografie werkt ze heel graag
met bloemen. Deze zijn immers kleurrijk, fragiel, elegant en bezorgen je een instant
gelukkig gevoel. Ze zijn bovendien een plezier om mee te experimenteren en te
gebruiken in collages met verschillende lagen. Zo bekomt ze haar interpretatie van het
17de eeuwse behangpapier.
Voor haar abstracte foto’s maakt ze gebruik van verschillende texturen, patronen,
vloeistoffen, verf, enz. Belichting is hierbij van cruciaal belang. De interactie of weerspiegeling van zonlicht en/of kunstlicht op kleuren en materialen is ronduit fascinerend. Zo worden alledaagse dingen getransformeerd naar haar ‘macrowereld’, een
wereld die met het blote oog nauwelijks waarneembaar is.
Haar werken worden hoofdzakelijk geprint op acrylglas, wat zorgt voor een prachtige
spiegeling en dieptezicht van kleuren.
De expo is te bezichtigen :
• dagelijks van 05/09 tot 13/09 van 14u tot 19u30 (met zomerterras)
• weekends van 19-20/09 en 26-27/09 van 14u tot 18u
www.cathy-ghyoot.be

Expo oktober – Johan Vandewiele
Johan Vandewiele heeft niet direct een teken- of schildersopleiding gevolgd. Hij is
wel een tijdje lid geweest van de Kunstkring St-Lucas van Waregem. Later heeft hij
ook privéles gekregen van de inmiddels overleden Leon Beel, een kunstschilder uit
Wakken, die indertijd wel wat bekendheid genoot met zijn olieverfschilderijen. Johan
heeft later ook een opleiding “restauratie” gevolgd bij Syntra West in Brugge.
Aanvankelijk was de stijl van Johan realistisch maar mede door zijn grote bewondering
voor en onder invloed van het luminisme van Leieschilders zoals Emile Claus, Anna
Deweert en Jenny Montigny, is hij ook veel lichter en kleurrijker gaan schilderen.
Inspiratie vindt hij nog steeds in de eigen omgeving, onze prachtige Leiestreek. Zijn
schilderijen zijn totaal niet abstract, er hoeft geen uitleg bij. Ze zijn gewoon een
weergave van de vele mooie plekjes die hier dichtbij nog te vinden zijn en die in tijden
van corona door velen herontdekt worden.
Johan doet vooral wat hij graag doet en schildert wat hij graag schildert!
De expo is elke zaterdag en zondag in oktober te bezichtigen van 14u tot 18u.

Een uur cultuur met Chris De Stoop

Zondag 25 oktober van 11u tot 12u in Bibliotheek Bibox, Markt 1, Wielsbeke
Chris de Stoop (1958) is auteur van spraakmakende boeken en schreef ruim dertig
jaar reportages voor het tijdschrift Knack. Zijn werk werd bekroond met diverse journalistieke en literaire prijzen.
In zijn debuut ‘Ze zijn zo lief, meneer’ beschreef hij de internationale vrouwenhandel van binnenuit, wat grote beroering veroorzaakte in binnen- en buitenland.
In 2004 ontving De Stoop voor het vervolg ‘Zij kwamen uit het Oosten’ de Gouden
Uil Publieksprijs. In ‘Vrede zij met u, zuster’ (2010) schreef De Stoop als eerste over
Belgische jihadisten die naar Syrië en Irak reisden.
Zijn boek ‘Dit is mijn hof’ (2015), over de teloorgang van het boerenland, was Boek van
de Maand bij De Wereld Draait Door, stond op de shortlist van de ECI Literatuurprijs
en werd onderscheiden met de Confituur Boekhandelsprijs. De Stoops laatste boek,
‘Wanneer het water breekt’, vertelt een universeel, aangrijpend verhaal over de diepe
breuk die migratie is.
Begin september 2020 verschijnt zijn nieuwe non-fictieboek ‘Het boek Daniël’
Kostprijs: € 5.
Na afloop wordt u gratis een aperitief
aangeboden en kan u wat napraten.
Er is ook een signeersessie met de
auteur voorzien.
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cultuur
Zomerterras André Demedtshuis
Nog tot en met 13 september kan je terecht op het zomerterras van het
André Demedtshuis. Het terras met uitzicht op de Oude Leiearm is dagelijks open van 14u00 tot 19u30.
Geniet van een verfrissend drankje of een heerlijke koffie met een schitterend zicht op de natuur van Wielsbeke!

CURSUS TYPTIEN
Wat is Typ10?
Een speelse methode om vlot en blind te leren typen met tien vingers.
Doelgroep?
Voor alle kinderen vanaf 9 jaar (derde leerjaar), ook probleemloos geschikt
voor kinderen waarbij schrijven moeilijk is door fijn motorische problemen,
dyslexie, dyspraxie, dysorthografie of ADD.
Wanneer?
10 dinsdagen vanaf 08/09, van 16u30 tot 17u30
Geïnteresseerd ? Meer info : www.waskovzw.be - info@waskovzw.be
WASKO vzw – Baron van der Bruggenlaan 19 – 8710 Wielsbeke

S E P TE MB E R - O KTO B E R | gemeentelijke infokrant
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cultuur
Fotozoektocht - Kapelletjes
De Juliaan Claerhout-kring stelde een fotozoektocht samen met als centraal thema ‘Op
zoek naar kapelletjes en wegkruisen’. Het is een leuke fietstocht die je alleen of samen
met je gezin/vrienden kan maken. Intussen ontdek je heel wat leuke (verborgen) plekjes.
De 35 km lange zoektocht doorheen onze 3 gemeenten kan je in één of twee etappes
doen. Er is een lus in Sint-Baafs- Vijve en Wielsbeke en een tweede lus in Ooigem.
Deze zoektocht én het antwoordformulier, indien gewenst ook de gpx-route kan gedownload worden via: info@juliaanclaerhoutkring.be
De antwoordformulieren die ons bereiken voor 30 september 2020 maken kans op
een prijs t.w.v. € 25 (Zoektocht J.Claerhout - p/a Tarwestraat 8 – 8710 Wielsbeke)
Indien u interesse hebt om mee te werken aan activiteiten van de Juliaan Claerhoutkring of de nieuwsbrief te ontvangen, neem vrijblijvend contact op.

Word jij 1 van de Leiespots in de nieuwe Leiestreek campagne?
Is jouw zaak the place to be in de Leiestreek, zit je op een speciale
locatie, heb je een vernieuwend concept of ben je net iets anders
dan de rest? Stel je dan kandidaat en word één van de Leiespots
in de Leiestreek-campagne van 2021.
Toerisme Leiestreek gaat voor de campagne 2021 op zoek naar
creatieve adresjes in de buurt van de fiets- en wandelnetwerken
in de regio. Zij zullen centraal staan in de campagne en productontwikkeling. Indien jij geselecteerd wordt, loop je in 2021 mee in
de campagne van de Leiestreek. Jouw zaak of evenement wordt
dan onder andere voorgesteld op een specifieke pagina op de
website, op Facebook en in de pocket die tijdens de campagne

zal verspreid worden. Indien mogelijk wordt er ook een fietsroute
uitgewerkt die langs jouw zaak passeert. De uitgelezen kans om je
zaak of evenement extra onder de aandacht te brengen!
Een kandidatuur indienen is mogelijk tot 30 september.
Meer informatie op www.toerisme-leiestreek.be/leiespots2021

Reveil

Derde editie van Reveil in Wielsbeke op 1 november 2020
Het gemeentebestuur Wielsbeke nodigt u uit voor ‘REVEIL’, een ingetogen sfeermoment dat in diverse Vlaamse gemeenten en
steden op de begraafplaatsen gebracht wordt, elk jaar op 1 november tussen 17u en 18u.
Jaarlijks vormt afwisselend één van de drie begraafplaatsen in Wielsbeke het decor voor Reveil. Op 1 november 2020 beleeft u
op de begraafplaats in Ooigem een passend eerbetoon aan alle overledenen.
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cultuur
CULTUURSEIZOEN 2020-2021
-

AVO N D P R O G R A M M AT I E - V U U R VO O R C U LT U U R
WOUTER DEBOOT

■

Dwars door Oceanië

VOLZET

Dwars door Oceanië, 7000 kilometer op de fiets door het verste continent ter wereld.
Iedereen Beroemd-reporter Wouter Deboot deed het, van het tropische noorden in Australië
tot het meest zuidelijke punt van Nieuw-Zeeland. Op deze helse tocht door zowel bloedhete als
winterse natuurlandschappen, en langs befaamde kustwegen, kruisen kleine en grote verhalen
als vanzelf zijn pad. Menselijke verhalen, die een intrigerende kijk bieden in een werelddeel ver
van ons bed, maar met thema’s die ook hier bekend in de oren zullen klinken.
In zijn eerste volwaardige voorstelling spreekt Wouter over zijn eerste keer Down Under, en over
zijn hang naar avontuur. Op de fiets neemt hij ons mee door de verzengende hitte en leegte
van de outback, de multiculturele steden, de ongerepte natuur van Tasmanië, en door NieuwZeeland, vaak beschouwd als het mooiste land ter wereld. Via universele thema’s zoals liefde
en dood verschaft Wouter zijn publiek duiding over de interne dynamiek van een fascinerend
continent.
zaterdag 24 oktober 2020 - 20u - € 15, € 12 (-26, 60+) OC Leieland Ooigem
-

SIEN EGGERS

■

U bent mijn moeder

In ‘U bent mijn moeder’ geeft Joop Admiraal een eerlijk en aangrijpend beeld van het leven van
zijn 80-jarige, demente moeder. Stefan Perceval bewerkte dit verhaal tot een moeder-dochterconfrontatie, waarbij Sien Eggers beide rollen speelt.
U bent mijn moeder gaat over het verdriet dat de kop opsteekt als de moeder door de genadeloze
tijd wordt ingehaald. Zich dingen niet meer herinnert. Moet leven in een verzorgingstehuis. En
denkt dat niemand haar komt bezoeken.
“Ik ben hier nog de beste van allemaal”, zegt ze over haar buren in het tehuis. Ze zal het blijven
herhalen tot ze volledig in zichzelf is opgesloten. Het hardvochtige proces van verdwijnen.
Greet Sels schreef hierover in De Standaard: “De verdienste aan deze voorstelling is dat ze niet
gevoelig wil zijn of dramatiseert. Het is een respectvol portret, waar desondanks veel humor in zit.”
De voorstelling ‘U bent mijn moeder’ kadert in de Dementievriendelijke week.
zaterdag 7 november 2020 - 20u - € 15, € 12 (-26, 60+) OC Leieland Ooigem
-

JOOST VAN HYFTE

■

Uitgekookt

Na vier shows uw lachspieren te beroeren via uw smaakpapillen is het tijd voor “Van Hyfte 2.0“,
want Joost is Uitgekookt!
Misschien is het eens tijd om andere zintuigen te beroeren, want waarvan krijgt u goesting? Van te
kijken? Te ruiken? Of is uw favoriete culinaire comedian uitgekookt genoeg om u op het verkeerde
been te zetten? En u op die manier aan het lachen te krijgen?
Eén ding is zeker … Joost heeft weer maar één ambitie en dat is U doen lachen! Kom kijken naar
Uitgekookt en u zal het geweten hebben .
vrijdag 20 november 2020 - 20u - € 15, € 12 (-26, 60+) OC Leieland Ooigem
-

FILM

■

Jojo Rabbit

Even onweerstaanbaar grappig als aangrijpend is het verhaal van Jojo Betzler, een eigenaardig
jongetje dat tijdens WO II trots lid is van de Hitlerjeugd.
Het grootste deel van zijn tijd brengt hij door met zijn ingebeeld vriendje Adolf (acteur/regisseur
Taika Waititi is onweerstaanbaar als de Hitler in overdrive die de jongen goede raad meegeeft).
De geïndoctrineerde Jojo is verbolgen als hij ontdekt dat zijn moeder een Joods meisje op hun
zolder verbergt. Waititi gidst zijn film van taboebrekende scenes naar diep ontroerende momenten
wanneer Jojo geconfronteerd wordt met de realiteit.
do 25 maart 2021 - 20u - € 4 - OC Leieland Ooigem
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cultuur
CULTUURSEIZOEN 2020-2021
-

AVO N D P R O G R A M M AT I E - V U U R VO O R C U LT U U R
TINE EMBRECHTS, WILLIAM BOEVA, PETER THYSSEN, BERT VERBEKE Perpetuum
Een perpetuum mobile is een denkbeeldig apparaat dat uit zichzelf beweegt en uit zichzelf energie
opwekt. Oftewel, de ijdele, naïeve hoop van elk gezelschap.
Vijf jaar na het uit elkaar klappen van Vlaanderens meest succesvolle cabaretgezelschap besluiten
Gunter (Peter Thyssen), Kaat (Tine Embrechts) en Tom (Bert Verbeke) weer samen te komen om hun
gezelschap nieuw leven in te blazen na de dood van het vierde lid, Quinten (William Boeva).
Maar is er nog genoeg gemeenschappelijke grond om iets nieuws op te bouwen? Zijn de wonden
die in het verleden geslagen zijn niet te diep om te helen? Kan een groep ooit hetzelfde blijven als het
individu verandert? En zijn we feitelijk ooit écht in staat om te vergeven?
Perpetuum Mobile is een tragikomisch verhaal in vijf bedrijven dat gaat over het faillissement van
ambitie, faam, vriendschap en goede bedoelingen.
Elk bedrijf gaat vijf jaar terug in de tijd. Steeds dieper naar de kern. De kern van het probleem. Het
zaadje van het faillissement. En boven alles is het toneelstuk een waarschuwing. Een waarschuwing
over de potentieel desastreuze gevolgen van glazen tafels.
Perpetuum Mobile is een toneelstuk van Jef Hoogmartens, die nadat hij in de tv-reeks Amateurs de
liefhebbers in de spotlights plaatste, … ditmaal professionals onder de loep neemt.
vrijdag 16 april 2021 - 20u - € 18, € 15 (-26, 60+) OC Leieland Ooigem
-

FA M I L I E A A N B O D - V U U R VO O R C U LT U U R
SUPERVLIEG

■

kinderkunstenfestival (3+)

SuperVlieg is een kinderkunstenfestival voor gezinnen met kinderen tussen 3 en 12 jaar.
Theatervoorstellingen, creatieve workshops, muzikale activiteiten,…
Er is voor elk wat wils te doen en te zien! SuperVlieg landt opnieuw in Wielsbeke op zondag 15
november 2020. Kom langs en beleef een superdag met het hele gezin!
zo 17 november 2019 - 13u-17u - gezinsticket € 5 (vvk) / € 7 (add) OC Leieland Ooigem
-

SINT & PIET BETRAPT

■

Sinterklaastheater (3+)

Zoals elk jaar bezoeken Sint en Piet ook deze keer weer vele huiskamers. Ze halen tekeningen, brieven en verlanglijstjes uit de schoentjes en leggen wat lekkers in de plaats. Omdat het
voor Sint en Piet verboden is om betrapt te worden tijdens die huisbezoeken, doen ze dit altijd
’s nachts en - waar dat mogelijk is - via de schoorsteen.
Alles loopt opnieuw van een leien dakje en al vele tekeningen en brieven werden opgehaald tot ...
Piet opeens oog in oog staat met een kind. Betrapt! Wat nu...
wo 25 november 2020 - 14u - € 4 OC Leieland Ooigem
-

DE KONING ZONDER SCHOENEN (3+)
Een koning met een gouden kroon.
Op een gouden troon. Met een gouden mantel.
Hij had wel 100 paarden.
Hij had ook 1000 knechten.
En zelfs 1000 X 1000 vrienden.
De koning had alles om blij te zijn.
En toch was hij verdrietig...
Een voorstelling over verdriet, hoop en geluk.
Over geven en krijgen en dat rijkdom veel meer is dan rijk zijn.
zo 25 oktober 2020 - 14u30 - € 4 OC Leieland Ooigem
-
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PYROGRAFIE

■

Workshop

Hou je van houten decoratiestukken in je interieur? Of maak je graag unieke gepersonaliseerde
houten juwelen? Laat je creativiteit los op hout tijdens onze workshop pyrografie voor beginners.
We starten met het oefenen van de basistechnieken van het houtbranden op een oefenblok.
Nadat je deze onder de knie hebt, maak je 2 werkstukken naar keuze.
Je mag hiervoor kiezen uit een reeks materialen en een uitgebreid beeldarchief of je brengt
eigen gekozen afbeeldingen mee.
za 24 oktober 2020 - 14u-17u - € 50 OC Leieland Ooigem
-

NATUURLIJKE COSMETICA

■

Workshop

Tijdens deze inspirerende Anne Drake-workshop leer je zelf verzorgingsproducten maken. Anne
bracht twee boeken uit: ‘Doe het zelf! Ecologie op hoge hakken’ en ‘Ecolifestyle’. De workshop
wordt begeleid door één van haar lesgeefsters.
We werken enkel met hoogwaardige grondstoffen, toegelaten door de strenge voorwaarden van
natuurcosmetica. Enkel het beste is goed genoeg voor jouw huid.
We gaan aan de slag met bloemenwaters, plantaardige oliën uit eerste persing, essentiële oliën
en werkzame stoffen. Je maakt alles zelf en neemt de producten en recepten mee naar huis.
Voorkennis is niet nodig.
Je gaat naar huis met: een milde gelaatsreiniger, een solid shampoo bar, een anti-ageing ooggel
en een hydraterende crème.
do 19 november 2020 - 19u-21u30 - € 65 OC Leieland Ooigem
-

KAAS ZKT. BIER

■

Workshop

Kaas en bier is een hemelse combinatie, dat weten echte foodies al lang. Ze lijken voor elkaar gemaakt. Ontdek in deze workshop alle redenen waarom bier een uitstekende partner is voor kaas.
We maken kennis met enkele delicieuze kaas- en biercombinaties, in harmonie en contrast. De
biersommelier maakt speciaal voor deze workshop een selectie van enkele verrassende bieren
en bijhorende kazen.
do 3 december 2020 - 19u30-21u30 - € 30 OC Leieland Ooigem
-

KAMERPLANTEN VOOR DUMMIES

■

Workshop

Droom je van een urban jungle in je woonkamer, maar slaag je er niet in om kamerplanten langer
dan enkele weken in leven te houden? Joris Naessens, lesgever bij Tuinhier én expert in het
houden van kamerplanten geeft een overzicht van enkele leuke kamerplanten en tips hoe je je
kamerplanten kan verzorgen. Want je hebt beslist geen groene vingers, diepgaande kennis of
een kast vol materiaal nodig om succesvol kamerplanten te houden.
Een liefdevolle verzorging en wat simpele regeltjes volstaan om je huisplanten het jaar rond mooi
en gelukkig te houden. Na de cursus ga je naar huis met heel wat nieuwe kennis én een leuk
kamerplantje.
do 11 februari 2021 - 19u30-21u30 - € 15 Cultuurcentrum - Rijksweg 314 - Wielsbeke
-

DESEMBROOD

■

Workshop

Heb je zelf wel eens brood gebakken, dan weet je dat vier ingrediënten de hoofdrol spelen:
meel, water, rijsmiddel en zout. Voor het meeste brood is dat rijsmiddel gist. Bij het maken van
desembrood wordt er geen gist toegevoegd, maar een starterdeeg. Maar hoe maak je een goed
desembrood? En hoe loopt dat proces? Welk werkritme en schema moet je aanhouden? Hoe ga
ik thuis aan de slag?
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Tijs van ExtraBrood biedt op deze en vele andere vragen een antwoord. Tijdens de workshop
maak je kennis met het volledige proces van desembrood, leer je een startercultuur
onderhouden en natuurlijk ook tips en trics over het bakken zelf.
Elke deelnemer gaat naar huis met een brood, het recept en proces én een stukje starter waar je
thuis verder mee aan de slag kan.
do 11 maart 2021 - 19u-21u - € 30 ExtraBrood - Vijvedreef 129 - Sint-Baafs-Vijve
-

DRUK JE STUK

■

tienerworkshop

Druk je stuk is een spraakmakende creaworkshop! Met behulp van de stencil- en zeefdruktechniek personaliseer je een tote bag. Wat er op de katoenen schoudertas komt, ligt helemaal in
jouw handen. Wordt het een fashionstatement, een boodschap of een leuk beeld?
Op zoek naar reactie of eensgezindheid?
wo 7 april 2021 - 14-17u - € 15 - 12-15j Zaal Vogelsang - Rijksweg 312 - Wielsbeke
-

SMARTPHONEFOTOGRAFIE

■

Workshop

Mis geen enkele gelegenheid meer om sprekende beelden vast te leggen! Er komt geen complexe technologie aan te pas, enkel jouw eigen smartphone als fototoestel en bewerkingsprogramma. In deze doe-workshop gaan we aan de slag met de camera-functie van de smartphone. We bespreken de basisprincipes fotografie om je smartphotografiekunsten naar een volgend
niveau te brengen. Aan de hand van leuke opdrachten en uitdagingen ga je meteen aan de slag.
Je zal versteld staan van de mooie resultaten! Wat komt er zeker aan bod: de functionaliteiten
van jouw smartphone, basisprincipes fotografie (compositie, perspectieven en belichting), apps
om foto’s te bewerken en een hele reeks uitdagende opdrachten om meteen jouw fotografievaardigheden te oefenen.
do 29 april 2021 - 19u30-21u30 - € 17 Bibox - Markt 1 - Wielsbeke
-

GINTASTING

■

Workshop

Al langer liefhebber van gin-tonics? Maar weet je niet meteen waarom je iets lekker vindt of welke
combinatie je kan maken?
Tijdens deze gindegustatie kom je alles te weten over gin, proef je verschillende soorten, ontdek je
de geheimen achter de hippe gin-tonic en leer je hoe je de perfecte gin-tonic kan maken!
We mogen als Belgen best fier zijn op de productkennis en kunde van de Belgische destilleerderijen.
Daarom is deze degustatie volledig gewijd aan Belgische gins. Tijdens de tasting proeven we zes
verschillende Belgische gins, puur én telkens met een bijpassende tonic.
De gintasting werd opnieuw ingepland omwille van de covid-19 maatregelen.
do 6 mei 2021 - 19u30 - € 30 Bibox - Markt 1 - Wielsbeke
-

BUSHCRAFT VOOR KINDEREN EN OUDERS

■

Workshop

Bushcraft is de kunst van het (over)leven in en met de natuur. Het is een breed pallet aan
natuurvaardigheden met respect voor de natuur.
Wil je leren hoe je vuur kan maken zonder aansteker of lucifer? Zin om samen een waar feestmaal
klaar te maken op het kampvuur? Schrijf je in samen met je (groot)ouder en beleef en leer hoe je je
thuis kan voelen in het bos. Avontuur verzekerd voor groot en klein!
za 29 mei 2021 - € 60 per duo - (groot)ouder en kind vanaf 6 jaar - bos achter ‘Den Meynaert’

ABONNEMENTEN AVONDVOORSTELLINGEN

Te koop via cultuur@wielsbeke.be, 056/67.32.70 of www.ticketwinkel.be/wielsbeke of www.wielsbeke.be/cultuur

LOSSE TICKETS (AVOND/FAMILIE) EN WORKSHOPS
Te koop via www.ticketwinkel.be/wielsbeke
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MIDOW
welzijn
Nieuw in de bib: e-boeken lenen op je eigen toestel
Bibliotheek.be/e-boeken

Vanaf midden september kan je als lid van bibliotheek Wielsbeke e-boeken lenen op je eigen toestel via cloudLibrary.
Je kan 2 e-boeken tegelijk lenen voor 6 weken. Als de uitleentermijn afloopt, verdwijnen de e-boeken vanzelf van je toestel, dus
over te-laat-gelden hoef je je geen zorgen te maken. Je kan ook tot 2 e-boeken reserveren die je graag nog wil lezen.
De e-boeken zijn beschikbaar op tablet, smartphone, computer en de meest courante e-readers zoals Kobo en Tolino. In
cloudLibrary zie je welke e-boeken je kan lenen of reserveren. Download de e-boeken van Bibliotheek Wielsbeke van thuis uit.
Met één muisklik zet je e-boeken op je leesplankje en start je met lezen.
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. De meerderheid
van Vlaamse uitgevers zet haar schouders onder het platform. Je vindt er boeken van onder meer Arnon Grunberg, Kris Van
Steenberge, Stefan Brijs, Luc Deflo, Pieter Aspe, Per Olov Enquist, Nicci French, Rudi Vranckx, Bart Aerts, Josje Huisman,
Pascale Naessens en nog veel meer.
Het cloudLibrary-platform is erg gebruiksvriendelijk, zodat jong en oud, digitaal vaardig en digibeet er vlot mee aan de
slag kunnen. Deze dienst wordt aangeboden door Bibliotheek Wielsbeke, in samenwerking met Cultuurconnect, Standaard
Boekhandel en Bibliotheca (cloudLibrary).

Altijd weer.

Of we slenteren, lopen, gaan,
rennen, racen, blijven staan
altijd blijft de tijd weer verder gaan.

Zie naar de zon, het licht van de maan
hoe ze ritmisch voortbewegen
valt een ster, wie houdt ze tegen?

Marie Christine Martens
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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!

@bartvercaemer

@8boskat8

@chiro_kriskras

@anne_clemence_scholler

@vandewallemathias

@amezvicky

@el4ke

