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DOOR DE MAATREGELEN VAN DE OVERHEID TER BESTRIJDING VAN HE T CORONAVIRUS ZIJN
ALLE GEPL ANDE EVENEMENTEN ONDER VOORBEHOUD.
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ZITDAG BURGEMEESTER
Op afspraak: Tel.: 056  67 32 00

SLUITINGSDAGEN
GEMEENTEDIENSTEN & OCMW
• maandag 2 november 2020
• woensdag 11 november 2020 

(wapenstilstand)
• donderdag 24 tot en met 

26 december 2020 (Kerstmis)
• donderdag 31 december 2020 tot en met 

2 januari 2021 (Nieuwjaar)

INTERGEMEENTELIJK RECYCLAGEPARK
www.imog.be/intergemeentelijkerecyclageparken 

BIBLIOTHEEK - BIBOX
• maandag 2 november 2020
• woensdag 11 november 2020 

(wapenstilstand)
• donderdag 24 tot en met 26 december 

2020 (Kerstmis)
• donderdag 31 december 2020 tot en met
• 2 januari 2021 (Nieuwjaar) 

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 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

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

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

BRANDWEER HVZ FLUVIA
Doorniksesteenweg 214a - 8500 Kortrijk
056 22 44 44 (niet dringende interventies)
056 23 99 70 (adm. - permanent open)
www.hvzfluvia.be
Dringende oproepen: 112
Openingsuren
maandag – vrijdag: 8u –12u en 13u – 7u

WACHTDIENSTEN
Dokters: 1733
Apothekers: 0903/99 000
 www.apotheek.be
Tandartsen: 0903/39969

LOKALE POLITIE
Wijkbureau Wielsbeke
Rijksweg 314 – 8710 Wielsbeke
Tel.: 056 67 19 70 – 0491 92 01 32
Fax: 056 67 19 79
www.midow.be - wijkwielsbeke@midow.be

Openingsuren
dinsdag 15u – 19u
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

POSTKANTOOR WIELSBEKE
Openingsuren
ma-di 15u - 18u
woe-do-vrij 9u30 - 12u30
zat 9u30 - 13u

WIJK-WERKEN MIDWEST
Hoofdkantoor: VDAB Werkwinkel
Guido Gezellelaan 7 - 8800 Roeselare
051 26 94 33 - wijk-werken@midwest.be
Zitdagen wijk-werken gemeentehuis 
Wielsbeke: 
eerste woensdag van de maand:
9u-11u30 en van 13u30-16u,
andere woensdagen: op afspraak

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
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REDACTIESECRETARIAAT: 
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communicatie@wielsbeke.be

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

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. 

INFOKRANT EDITIE JANUARI – FEBRUARI 2021
DEADLINE VRIJDAG 4 DECEMBER 2020

INFOKRANT EDITIE MAART – APRIL 2021
DEADLINE VRIJDAG 5 FEBRUARI 2021

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.

Beste inwoners,

Hoewel het aantal coronagevallen in Wielsbeke wekenlang erg laag is gebleven, stijgt 

sinds oktober ook in onze gemeente het aantal besmettingen. We roepen dan ook 

iedereen op om mee te helpen in de strijd tegen covid 19 en de coronamaatregelen goed 

te blijven opvolgen. 

Recent vaardigde de provinciegouverneur nog een politiebesluit uit met extra 

maatregelen voor de hele provincie West-Vlaanderen. Zo is bepaald dat het dragen van 

een mondmasker op kerkhoven tot een week na Allerheiligen verplicht is. Dank om ook deze maatregel na te leven!

Door het coronavirus zijn helaas heel wat gemeentelijke activiteiten afgelast, verplaatst of ze gaan in een andere vorm dan 

gewoonlijk door. Een kort overzicht vind je verderop in deze infokrant. 

Voor ieders veiligheid kan de geplande tweede editie van de nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners niet doorgaan. Deze was 

voorzien voor zondag 10 januari 2021 in de sporthal te Ooigem.

Ik wens eenieder alvast een veilig en gezond eindejaar toe, en ik hoop dat 2021 betere perspectieven mag bieden dan het 

afgelopen jaar. 

Uw burgemeester, 

Jan Stevens

De openingsuren

kunnen afwijken

Voor een overzicht 
van de aangepaste 

dienstverlening: 
www.wielsbeke.be
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Een nieuwe wegbrug over de Leie tussen Ooigem en Desselgem
Eind september is er gestart met de werken voor een (tijdelijke) fietsbrug en een nieuwe wegbrug over de Leie tussen Ooigem 
(Wielsbeke) en Desselgem (Waregem).

De nieuwe brug komt er omdat de huidige te laag is voor de 
moderne binnenvaart. Om schepen met drie lagen containers 
door te laten, moeten bruggen een vrije doorvaarthoogte 
hebben van zeven meter. De huidige brug die Ooigem en 
Desselgem verbindt is slechts 5,6 meter hoog en dus te 
laag. Waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv bouwt 
daarom, in samenwerking met de gemeente Wielsbeke en 
stad Waregem, een nieuwe, hogere brug. 

Eerst werd een nieuwe, tijdelijke brug opgesteld voor 
fietsers en voetgangers zodat de doorgang voor de zwakke 
weggebruikers tijdens de werken verzekerd is. Aansluitend 
werd de bestaande wegbrug afgesloten voor verkeer en 
afgebroken. 

Alle informatie over de werkzaamheden en de daaraan 
gekoppelde omleidingen vind je op onze website:
www.wielsbeke.be/wegbrug.

De nieuwe Leiebrug komt op dezelfde locatie als de huidige 
brug, waardoor de impact op de omgeving beperkt is. 
Hierdoor wordt aan de kant van Ooigem het waardevolle 
natuurgebied gespaard en in Desselgem blijven alle woningen 
gevrijwaard.

De werken in Ooigem en Desselgem maken deel uit van het 
binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen, dat steun 
geniet van de Europese Unie.

Hiermee wil De Vlaamse Waterweg nv van de binnenvaart een 
volwaardig alternatief maken voor het goederenvervoer op de 
weg.

Behoudens externe factoren worden de werken eind 2021 
afgerond.
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Op 18 september werden de werken aan en rondom de 
Zwaantjesbrug afgerond. 
In de aanrijstroken richting de rotonde in de Fabiolalaan waren 
scheuren vastgesteld in het wegdek. De bestaande betonlaag 
werd uitgebroken en een nieuwe laag werd aangebracht. Deze 
werken gebeurden in opdracht van de gemeente en werden 
uitgevoerd door aannemer Devagro.

Ook aan de Zwaantjesbrug zelf werden herstellingswerken 
uitgevoerd. De onderzijde van de brug had schade opgelopen 
door aanrijdingen van te hoog geladen vrachtwagens.

De werken, uitgevoerd door de Vlaamse Waterweg nv, konden 
mede dankzij gunstige weersomstandigheden bijna 3 weken 
sneller dan gepland worden afgerond.

Kort genoteerd uit de gemeenteraad
GEMEENTERAADSZITTING 24 SEPTEMBER 2020
1.  Kennisname besluit burgemeester en goedkeuring fysieke zitting gemeenteraad van 24 september 2020 met 

beperkt publiek.
2.  Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting. 
3.  Kennisname brief ABB: klacht van 13 mei 2020, manier van organiseren van de gemeenteraad van 30 april 2020. 
4.  Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen van 2 september 2020 - goedkeuring agenda 

en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering van 3 september 2020 – 
AquaFlanders. 

5.  Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen van 2 september 2020 - goedkeuring agenda en 
vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering van 7 september 2020 - Elk Zijn Huis. 

6.  Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen van 2 september 2020 - goedkeuring agenda en 
vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering van 8 september 2020 – Mivalti. 

7.  Aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden. 
8.  Goedkeuring overeenkomst 20/105 van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. 
9.  Goedkeuring wegentracé verkaveling ter hoogte van de Nijverheidstraat. 
10.  Goedkeuring uitbreiding wegentracé Boffonstraat. 
11.  Timing gesubsidieerde gemeentelijke rioleringsprojecten. 
12.  Kennisname Openbaar Vervoerplan Vervoerregio Kortrijk.

Alle verslagen kan je steeds integraal terug vinden op de gemeentelijke website:
www.wielsbeke.be/dagorde-en-verslagen-gemeenteraad 

Begraafplaats grafconcessies
Overeenkomstig artikel 18 van het decreet op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging dd. 16/01/2004 heeft het
college van burgemeester en schepenen, in zitting van 13
oktober 2020, beslist om in de loop van 2022 over te gaan
tot de ontruiming van de niet-vergunde en vergunde graven,
gelegen op de begraafplaatsen van Groot-Wielsbeke.

De nabestaanden hebben de mogelijkheid om alsnog een
hernieuwingsconcessie aan te gaan voor een periode van
25 jaar of 10 jaar.
Hiervoor dienen zij zich voor 31 december 2021 te wenden tot
de dienst burgerzaken, begraafplaatsenbeheer van de
gemeente Wielsbeke.

Eén week voor en één week na Allerheiligen - dus van 24 oktober t.e.m. 8 november -
is het dragen van een mondmasker verplicht op alle begraafplaatsen.

Dat heeft gouverneur Carl Decaluwé in een politiebesluit bepaald.
Het volledige besluit vind je op www.wielsbeke.be.

Werken Zwaantjesbrug (Fabiolabrug) afgerond

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.
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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.

Diamanten jubileum
Romaan Van D’huynslager - Marie-Thérèse Vanryckeghem 

gehuwd te Ooigem op 14/10/1960 - viering 17/10/2020

Gouden jubileum
Christiaan Verhaeghe - Rosette Van D’huynslager 

gehuwd te Oostrozebeke op 15/10/1970 - viering 17/10/2020

Gouden jubileum

Roger Haydon – Rose Lerouge

gehuwd te Ooigem op 03/08/1970 - viering 27/09/2020

Gouden jubileum

Luc Christiaens - Beatrijs Adam 

gehuwd te Bavikhove op 24/09/1970 - viering 26/09/2020

Welke formulieren moet ik invullen als ik een evenement(je) wil organiseren?
Wanneer je een evenement organiseert op het grondgebied van Wielsbeke - ongeacht grootte en locatie, dan moet je als 
organisator een aanvraag indienen via het online platform EagleBe.
Alle info vind je op onze website via www.wielsbeke.be/evenementen.

Organisatoren van wielerwedstrijden/veldritten kunnen hun aanvraag indienen via inname openbaar domein:
www.wielsbeke.be/aanvraag-inname-openbaar-domein.

Het belang van meldingen via EagleBe ligt vooral in het feit dat de gegevens worden bezorgd aan de veiligheidsdiensten, 
die zo voldoende info krijgen om tussen te komen bij problemen, maar ook kennis krijgen van bijvoorbeeld afwijkingen op 
sluitingsuur, aanvraag van bepaalde vergunningen, …

Heb je vragen bij het invullen van de aanvraagformulieren? De dienst secretariaat helpt je graag verder.
Je kan hen bereiken via 056 67 32 40 of secretariaat@wielsbeke.be.

Werfafsluiting Sportcentrum Hernieuwenburg
Komt jouw ontwerp/foto op de heras-afsluiting rond de werf 
op domein Hernieuwenburg?

Wie?
Elke inwoner van Wielsbeke of lid van een Wielsbeekse 
vereniging kan een ontwerp of foto insturen.

Wanneer?
Dien jouw ontwerp ten laatste in op zondag 29 november 2020.

Hoe?
Stuur je ontwerp of foto naar vrijetijd@wielsbeke.be, 
eventueel met een link om jouw ontwerp/foto te downloaden 
indien het bestand te groot is. (vb. WeTransfer).

Hou er rekening mee dat de herasdoeken een afmeting 
hebben van 334 cm (breed) op 174 cm (hoog). Maak jouw 
ontwerp of foto dus in een zo hoog mogelijke kwaliteit.

De 18 beste inzendingen worden uitgekozen door een jury, 
samengesteld uit de dienst cultuur, jeugd en sport en zullen 
vanaf begin 2021 te zien zijn rond de werfzone op domein 
Hernieuwenburg (bouw nieuw sportcentrum).

Meer info en voorwaarden op www.wielsbeke.be. 

De Wielsbeke Geschenkbon: een perfect eindejaarsgeschenk!
De campagne “Ik koop lokaal” is dit jaar meer dan ooit actueel: in deze bijzondere tijden kunnen de Wielsbeekse handelaars 
alle steun namelijk heel hard gebruiken, en die steun kan je als inwoner geven door LOKAAL boodschappen te doen. In de 
komende eindejaarperiode kunnen de inwoners van Wielsbeke deze slogan in de praktijk omzetten door de aankoop van een 
Wielsbeke Geschenkbon!

Deze bon kan worden gebruikt bij meer dan 60 handelaars die al in het project zijn gestapt. Met deze geschenkbon kan je met 
andere woorden terecht in alle geledingen van de detailhandel van Ooigem, Sint-Baafs-Vijve en Wielsbeke. De meest actuele 
lijst van de deelnemende handelaars kan je altijd terugvinden op www.wielsbeke.be/geschenkbon. 
Denk daarom bij de aankoop van uw eindejaarsgeschenken dus zeker ook eens aan de

Wielsbeekse Geschenkbon!
BELANGRIJK: vanaf eind dit jaar gaan we over naar de Geschenkbon 2.0!
Wat houdt dit onder meer in voor de klant?

• De bon zelf: keuze tussen een digitale bon of de “retro” papieren bon  
• Betaling: volledig digitaal af te handelen via de website of fysieke aankoop op het gemeentehuis
• Gebruik in de winkel: digitaal of op papier

Je ziet, keuze te over – er is dan ook geen enkel geldig excuus meer om dit eindejaar niet te kiezen voor de 
Wielsbeke Geschenkbon!
Je hoort er ongetwijfeld meer over via onze website en sociale media vanaf 1 december.

Hernieuwing rijbewijs bankkaartmodel 
Sinds 7 juli 2010 is het elektronische Europese rijbewijs 
(bankkaartmodel) in België van toepassing.

Dit is slechts 10 jaar geldig, net zoals de elektronische 
identiteitskaart.
Na 10 jaar moet je het rijbewijs vernieuwen in het 
gemeentehuis.

Als gemeente zouden wij iedereen graag individueel 
aanschrijven om te melden dat de geldigheid van het rijbewijs 
bijna verstreken is, maar in tegenstelling tot de regelgeving 
rond elektronische identiteitskaarten laat de federale 
toepassing voor rijbewijzen momenteel niet toe om burgers 
aan te schrijven als het rijbewijs bijna verstreken is.
Je ontvangt dus geen brief als je rijbewijs vervalt.

Je moet zelf de einddatum checken en tijdig de hernieuwing 
van je rijbewijs aanvragen.
Maak hiervoor een afspraak via www.wielsbeke.be/afspraak. 
Een nieuw rijbewijs kost €25. 

Papieren rijbewijs
De papieren rijbewijzen zijn nog altijd geldig in België en in 
het buitenland, en dit tot 2033. Pas in 2033 zal het Europese 
bankkaartmodel verplicht zijn.

Het is dus absoluut niet nodig om nu al een nieuw rijbewijs 
aan te vragen, op voorwaarde dat het document in goede 
staat is, alle tekst leesbaar is en de foto op het rijbewijs 
overeenkomt met het huidige uitzicht van de houder.
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Infoavond voor verhuurders
Woondienst Regio Izegem organiseert twee maal een 
informatieavond voor verhuurders.

Als verhuurder moet je meer dan alleen een huurcontract 
opmaken. Bij het verhuren van een woning komt heel wat 
kijken.

Waarop moet men vooral letten bij het opstellen van een 
huurcontract?  Waarom maak je een plaatsbeschrijving op? 
Hoe regel je op een correcte manier de huurwaarborg? 
Aan welke kwaliteitsnormen moet de huurwoning voldoen? 
Kan je als verhuurder ook premies aanvragen voor 
renovatiewerken? Wat is een conformiteitsattest en hoe kan je 
dit aanvragen? Is een EPC vereist? 

Op deze en andere vragen krijg je een antwoord op de 
informatieavond.

Geïnteresseerd? Wij heten je van harte welkom:
 op donderdag 19 november om 19u30 

in de Leest – Sint-Jorisstraat 62 – 8870 Izegem 
   OF

op donderdag 26 november om 19u30
in OC Den Aert – Sint-Bavostraat 23 – 8710 Wielsbeke

De sessies zijn gratis. Na de sessie blijven we beschikbaar 
voor vragen.

Om de zaal telkens op een coronaveilige manier te kunnen schikken vragen we uitdrukkelijk om vooraf in te schrijven
(bij voorkeur 1 persoon per inschrijving) via info@woondienst.be of op het nummer 051 32 16 22

Molenstraat 
Wist je dat de leegstaande lokalen in de Molenstraat 69 - waar 
ooit de bib resideerde - een grondige make-over kregen?

Sinds 1 september vinden de lessen Beeldende Kunst, Muziek 
en Woord van de Stedelijke Academie Waregem - afdeling 
Wielsbeke plaats in de nieuwe klaslokalen.

Ook basisschool Springeling heeft deze lokalen ter 
beschikking tijdens de reguliere klasuren.

Coronacijfers Wielsbeke
Wielsbeke wil zijn inwoners zo goed mogelijk informeren over de evolutie van het coronavirus in eigen gemeente
(Wielsbeke en deelgemeenten). De meest actuele coronacijfers vind je op onze website via www.wielsbeke.be/coronacijfers.

Afgelast vanwege coronamaatregelen
Nieuwjaarsreceptie voor inwoners afgelast
Voor ieders veiligheid zal de geplande tweede editie van 
de nieuwjaarsreceptie voor inwoners van Wielsbeke en 
deelgemeenten in 2021 niet doorgaan. Deze was voorzien 
voor zondag 10 januari 2021 in de sporthal te Ooigem. Wij 
houden eraan iedereen alsnog een gezond en gelukkig nieuw 
jaar te wensen!

Kampioenenhulde uitgesteld
De jaarlijkse Kampioenenhulde, gepland voor 27 november, 
wordt - als de coronamaatregelen het toelaten - verplaatst 
naar het voorjaar van 2021. Dat heeft de Sportraad beslist. 
Tijdens de Kampioenenhulde worden alle kampioenen en 
personen die bijgedragen hebben aan de sport in Wielsbeke 
in de bloemetjes gezet.

Studeren in de bib
Omdat de polyvalente ruimte in bibliotheek Bibox 
voorbehouden blijft voor eventueel gebruik tijdens de 
coronacrisis – bijvoorbeeld voor het testen van mensen, 
is er dit eindejaar geen mogelijkheid tot studeren in deze 
ruimte. Ook in OC Den Aert zal dit niet mogelijk zijn. Er wordt 
gezocht naar alternatieven (uiteraard onder voorbehoud van 
de coronamaatregelen). Geïnteresseerde studenten kunnen 
zich reeds melden via jeugd@wielsbeke.be.

Seniorenweek
Naar aanleiding van de strengere maatregelen van het 
Overlegcomité is besloten om de Seniorenweek dit jaar niet te 
laten doorgaan.

Aangepast programma vanwege coronamaatregelen
Derde editie Reveil (zondag 1 november)
Op 1 november laat Reveil de begraafplaatsen in 
Vlaanderen oplichten met lokale muziek, poëzie, dans 
of levensverhalen. Ook Wielsbeke neemt opnieuw deel 
aan dit bezinningsmoment en sloeg hiervoor de handen 
ineen met de Juliaan Claerhoutkring en de gemeentelijke 
erfgoedwerkgroep. Wegens de coronacrisis is inschrijven 
voor Reveil, dat dit jaar doorgaat op de begraafplaats van 
Ooigem, noodzakelijk. Dat kan tot 29/10 via administratie@
ocmwwielsbeke.be of 056 67 45 39.

11 novemberherdenking
Vanwege de coronacrisis vindt de  kranslegging voor de 11 
novemberherdenking dit jaar uitsluitend in besloten kring plaats.

Supervlieg (zondag 15 november)
Omwille van de huidige maatregelen passen we het 
SuperVliegconcept dit jaar aan. Er is nog steeds een
verrassende voorstelling en er zijn nog steeds leuke 
workshops, maar deze keer zitten ze in een vaste
formule gegoten. Inschrijven doe je op voorhand.

Meer informatie vind je verderop in dit infomagazine en via 
wielsbeke.be/supervlieg
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klimaat

mensenrechten

arbeidsrechten

VLUCHTELINGEN

gezondheidszorg

LGBTI+

veranderingvoorzorg mee

Maman Migrant / Niger 
Martin Vilela / Bolivia 
Judith Maroy / Congo 

Kong Athit / Cambodja 
Rouba Mhaissen / Libanon 

Jorge Apolaya / Peru 

Steun onze changemakers in  
hun strijd op doneer.11.be  
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Alcoholverslaving hoeft niet het einde te zijn
‘Week van het alcoholisme’ 16 t.e.m. 22 november 2020

Wat is AA? 
AA heet voluit ‘Anonieme Alcoholisten’, en staat open voor 
iedereen die niet ten onder wil gaan aan de lichamelijke 
en geestelijke afhankelijkheid van alcohol. Alcoholisme is 
een verslaving, maar tegelijk ook een (familie) ziekte, die 
gestabiliseerd kan worden.
AA is een zelfhulpgroep van mensen, die hun ervaring, 
kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijk 
probleem op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van 
hun alcoholisme. De enige vereiste voor lidmaatschap is een 
verlangen op te houden met drinken. Er zijn geen geldelijke 
verplichtingen voor het AA-lidmaatschap. Wij voorzien in onze 
behoeften door eigen bijdragen. AA is niet gebonden aan enige 
sekte, genootschap, politieke partij, organisatie of instelling.

Wij wensen ons niet te mengen in enig geschil, steunen of 
bestrijden geen enkel doel. Ons hoofddoel is nuchter worden, 
blijven, en andere alcoholisten helpen nuchterheid te bereiken.
Bedenk dat er in AA Vlaanderen alleen al ongeveer 400 
vergaderingen zijn; wekelijks en ook in jouw omgeving. Laat 
je dus niet weerhouden een beroep te doen op AA met de 
gedachte dat je de enige zou zijn die met een alcoholprobleem 
te kampen heeft.

     Anonieme Alcoholisten
  Comité Openbare Informatie
  t:    +32 (0) 3 239 14 15
  w:   www.aavlaanderen.org
  e:    info@aavlaanderen.org

CAW Zuid-West-Vlaanderen 
staat voor je klaar. Ook in 
deze onzekere en moeilijke 
tijden. 

Chat, mail, bel 

of kom langs. 

Hulp nabestaanden

Relationele problemen en geweld Specifiek aanbod voor jongeren 

De coronacontext maakt dat sluimerende 
spanningen makkelijker getriggerd worden. 
Gezinnen staan onder druk waardoor stoppen 
kunnen doorslaan en geweld (fysiek, psychisch of 
economisch) meer voorkomt of sneller escaleert. 
We zetten in op het stopzetten van geweld binnen 
een conflictueuze gezinscontext. We bevorderen 
de communicatie in het gezin door samen aan 
de slag te gaan.  Wij bieden ondersteuning bij 
gebeurtenissen die de gezinssituatie verstoren. 
We begeleiden partners in de beslissing om hun 
relatie al dan niet voort te zetten.

CAW Zuid-West-Vlaanderen biedt deskundige 
hulpverlening aan mensen met vragen en 
problemen. Iedereen kan er terecht met om 
het even welke welzijnsvraag. Ons aanbod is 
volledig gratis.

Het coronavirus raakt niet enkel onze fysieke 
gezondheid, maar heeft ook grote gevolgen 
voor ons mentaal welzijn. Daarom willen we 
ons aanbod extra in de kijker zetten. We strijden 
samen om deze periode door te komen. 

Verlies van een dierbare is een ingrijpende 
gebeurtenis. In coronatijden wordt dit op 
scherp gesteld. Heftige emoties en een moeilijke 
verwerking zijn mogelijk. We kunnen er niet 
vanuit gaan dat iedereen die nood heeft aan een 
gesprek met een professionele hulpverlener zelf 
op zoek gaat naar gepaste hulp. 

De coronacrisis raakt jongeren enorm. 
4 op 5 kinderen en jongeren in maatschappelijk 
kwetsbare situaties heeft problemen met pre-
teaching en huiswerk. 3 op 4 heeft te weinig 
ruimte thuis. Meer dan de helft voelt zich niet 
goed in zijn vel. De coronamaatregelen isoleren 
kinderen en jongeren. 
Onze ervaren hulpverleners luisteren naar 
jongeren en geven erkenning en ruimte voor hun 
gevoelens, gedachten en bezorgdheden. Samen 
met de jongere bespreken we wat kan helpen. 
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Jonger dan 25 jaar?
Contacteer het JAC!

0800 13 500 (9u-17u)
jac@cawzuidwestvlaanderen.be
www.jac.be\chat

Ouder dan 25 jaar?
Contacteer het CAW!

0800 13 500 (9u-17u)
onthaal@cawzuidwestvlaanderen.be
www.caw.be\chat

Maak een afspraak via telefoon of mail

Of kom langs tijdens onze vrije  
permanenties:

Kortrijk - Voorstraat 53
 maandag 9u-12u
 dinsdag 9u-12u
Menen - Koningstraat 32
 dinsdag 14u-17u
 donderdag 9u-12u
Waregem - Zuiderlaan 42
 Enkel op afspraak
 

CAW Zuid-West-Vlaanderen biedt deskundige hulpverlening aan mensen met vragen en problemen.
Iedereen kan er terecht met om het even welke welzijnsvraag. Ons aanbod is volledig gratis.

Jonger dan 25 jaar? Contacteer het JAC!
0800 13 500 (9u-17u) -  jac@cawzuidwestvlaanderen.be  -  www.jac.be\chat

Ouder dan 25 jaar? Contacteer het CAW!
0800 13 500 (9u-17u)  -  onthaal@cawzuidwestvlaanderen.be  -  www.caw.be\chat

CAW Zuid-West-Vlaanderen 
staat voor je klaar. Ook in 
deze onzekere en moeilijke 
tijden. 

Chat, mail, bel 

of kom langs. 

Hulp nabestaanden

Relationele problemen en geweld Specifiek aanbod voor jongeren 

De coronacontext maakt dat sluimerende 
spanningen makkelijker getriggerd worden. 
Gezinnen staan onder druk waardoor stoppen 
kunnen doorslaan en geweld (fysiek, psychisch of 
economisch) meer voorkomt of sneller escaleert. 
We zetten in op het stopzetten van geweld binnen 
een conflictueuze gezinscontext. We bevorderen 
de communicatie in het gezin door samen aan 
de slag te gaan.  Wij bieden ondersteuning bij 
gebeurtenissen die de gezinssituatie verstoren. 
We begeleiden partners in de beslissing om hun 
relatie al dan niet voort te zetten.

CAW Zuid-West-Vlaanderen biedt deskundige 
hulpverlening aan mensen met vragen en 
problemen. Iedereen kan er terecht met om 
het even welke welzijnsvraag. Ons aanbod is 
volledig gratis.

Het coronavirus raakt niet enkel onze fysieke 
gezondheid, maar heeft ook grote gevolgen 
voor ons mentaal welzijn. Daarom willen we 
ons aanbod extra in de kijker zetten. We strijden 
samen om deze periode door te komen. 

Verlies van een dierbare is een ingrijpende 
gebeurtenis. In coronatijden wordt dit op 
scherp gesteld. Heftige emoties en een moeilijke 
verwerking zijn mogelijk. We kunnen er niet 
vanuit gaan dat iedereen die nood heeft aan een 
gesprek met een professionele hulpverlener zelf 
op zoek gaat naar gepaste hulp. 

De coronacrisis raakt jongeren enorm. 
4 op 5 kinderen en jongeren in maatschappelijk 
kwetsbare situaties heeft problemen met pre-
teaching en huiswerk. 3 op 4 heeft te weinig 
ruimte thuis. Meer dan de helft voelt zich niet 
goed in zijn vel. De coronamaatregelen isoleren 
kinderen en jongeren. 
Onze ervaren hulpverleners luisteren naar 
jongeren en geven erkenning en ruimte voor hun 
gevoelens, gedachten en bezorgdheden. Samen 
met de jongere bespreken we wat kan helpen. 
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Jonger dan 25 jaar?
Contacteer het JAC!

0800 13 500 (9u-17u)
jac@cawzuidwestvlaanderen.be
www.jac.be\chat

Ouder dan 25 jaar?
Contacteer het CAW!

0800 13 500 (9u-17u)
onthaal@cawzuidwestvlaanderen.be
www.caw.be\chat

Maak een afspraak via telefoon of mail

Of kom langs tijdens onze vrije  
permanenties:

Kortrijk - Voorstraat 53
 maandag 9u-12u
 dinsdag 9u-12u
Menen - Koningstraat 32
 dinsdag 14u-17u
 donderdag 9u-12u
Waregem - Zuiderlaan 42
 Enkel op afspraak
 

Spina Bifida
Vereniging voor Spina Bifida en Hydrocephalus vzw
Brusselbaan 237 – 9320 Erembodegem

Wat is spina bifida of open rug?
Spina Bifida is een aangeboren aandoening waarbij één of 
meerdere rugwervels niet gesloten zijn, met als gevolg dat 
deze personen problemen hebben op diverse lichamelijke 
vlakken en veelal rolstoelgebonden zijn.
Deze problemen uiten zich op het vlak van incontinentie, 
orthopedische- en gevoelsproblemen aan de onderste 
ledematen en doorligwonden. Bij een aantal personen met 
Spina Bifida is ook een mentale achterstand merkbaar.

De vereniging spina bifida
De vereniging is een zelfhulpgroep van en voor personen met 
Spina Bifida en Hydrocephalus (waterhoofd). De vereniging 
is actief over het gehele Vlaamse landsgedeelte en moet zich 
zien te redden zonder subsidies van overheidswege.

Voor meer informatie over de handicap of onze activiteiten, 
verwijs ik graag naar onze website: www.spinabifida.be Neem 
gerust een kijkje!
Om dit alles mogelijk te maken organiseert de vereniging een 
truffelverkoop.

Hoe je steun en/of medewerking verlenen?
Deze actie wordt in onze gemeente georganiseerd door de 
familie Mervylde-Saelens, zelf ouders van een dochter geboren 
met spina bifida.
De chocoladeschilfertruffels worden aangeboden aan €4,5 
voor 180gr.

De truffels zijn te bekomen op volgend adres Jean-Pierre 
Mervylde – Marianne Saelens; Berkenstraat 6; 8710 OOIGEM.
Verder zijn de truffels ook te verkrijgen bij DEBOSSCHERE 
Christ & Christa, Bavikhoofsestraat 95B te Ooigem.

Ben je geïnteresseerd en wil je deze vereniging een financieel 
steuntje geven, bel dan naar Jean-Pierre Mervylde of Marianne 
Saelens op 056 66 58 13 of 0497 78 93 17. Mensen of 
handelaars die bereid zijn om mee te werken aan de verkoop 
en reclame willen maken bij buren, vrienden, collega’s of familie 
zijn steeds welkom.

Je kan ze afhalen op hoger genoemd adres of na een 
telefoontje worden ze aan huis bezorgd!
Alvast bedankt voor jullie erg gewaardeerde steun.

Gebed

God ! Als mijn hart niet langer stand houdt,
Ik scheiden moet van alles waar ik van houd,

Weet dan, dat mijn lot mij niet heeft uitverkoren
Om tot uw schare heiligen te behoren

Ik heb gewroet involge aardse noodwendigheden,
Gesjacherd naar lokkend aardse kostbaarheden,

Maar ook mijn geest scherp geslepen en gesleten
Om enig schoons en goed en vreugde te beleven.

God, als ik in uw onvoorstelbaar rijk verschijn,
Geef mij dan een zitsteen voor verblijf

In een verblijdende straal van uw genade,
Ik dank U voor mijn vele goedgunstige dagen.

R. Debucquoy
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112 BE
Ken je de app ‘112 BE’ al? Als je een smartphone hebt, kan 
deze app in geval van nood aanzienlijke tijdswinst opleveren 
vergeleken met gewoon bellen naar 112 of 101. 

Voordelen:
• Je moet de noodnummers niet onthouden, dus je kan ze 

ook niet vergeten als je in paniek bent. Je klikt gewoon 
op het icoontje van brandweer, ambulance of politie, 
afhankelijk van welke hulp je nodig hebt

• Dankzij de app kunnen de hulpdiensten je gemakkelijker 
terugvinden. De app stuurt je locatiegegevens naar de 
noodcentrale, die daarna elke 30 seconden een update van 
je positie ontvangt. Dit kan je kostbare tijdswinst opleveren

• Doven, slechthorenden en mensen met een spraakstoornis 
kunnen eenvoudig in de app aangeven dat zij niet kunnen 
telefoneren. Zij kunnen dan via chatberichten met de 
noodcentrale communiceren. Ook kan de noodcentrale een 
chatfunctie activeren wanneer de operator de oproeper 
niet kan verstaan

• Als je je medische gegevens hebt ingevuld (allergieën, 
epilepsie, hartproblemen, ...) beschikt de operator meteen 
over de correctie informatie die hij of zij kan doorgeven aan 
de hulpdiensten

Natuurlijk blijven de noodcentrales ook bereikbaar via vaste 
telefoon en gsm.
Voor meer informatie over de app, ga naar https://112.be/nl/app

                         

www.bebat.be

31 LEGE BATTERIJEN SPELEN 
VERSTOPPERTJE IN JE HUIS
Bebat en de OVAM lanceren “Vlaanderen zoek mee!” 

Onder het motto “Zoek mee” dagen Bebat en de OVAM de 
Vlaming uit om net zoals vorig jaar op zoek te gaan naar lege 
batterijen die zich overal in huis verstoppen.  

Gemiddeld hebben Vlamingen zo’n 31 lege batterijen in huis. 
Ondanks de sterke inzamelcijfers in Vlaanderen, stijgt het verbruik 
van batterijen jaarlijks en blijft het belangrijk om batterijen te 
blijven binnenbrengen. 

Die batterijen liggen bovendien overal verstopt: in vergeten 
speelgoed, oude dozen in de kelder, lades en keukenkasten… Ja, 
zelfs onder het bed verschuilt er zich soms wel eens een batterij. 
Daarom worden alle Vlamingen nu uitgedaagd om mee te zoeken 
naar deze verstekelingen. 

Lege batterijen zijn immers een bron van waardevolle metalen 
die goed te recycleren zijn. Om die materialen niet verloren te 
laten gaan, is het belangrijk om lege batterijen steeds binnen te 

brengen bij een officieel inzamelpunt van Bebat. Die waardevolle 
materialen kunnen hergebruikt worden in tal van andere 
toepassingen zoals elektrische fietsen, smartphones of laptops.

Als je denkt dat er ook bij jou thuis batterijen verstoppertje 
spelen, zoek dan mee en breng je lege batterijen binnen bij je 
recyclagepark tussen 15 oktober en 15 november.

VOOR MEER INFO  
EN INZAMELPUNTEN  
IN JE BUURT 

Surf naar  www.bebat.be

Groenbemesters
Als landbouwer kan je een gemeentelijke subsidie verkrijgen 
voor het gebruik van groenbemesters.

Het aanvraagformulier met de nodige bijlagen kan je 
terugvinden op www.wielsbeke.be of je kan gebruik maken van 
het e-loket om digitaal in te dienen. Indienen doe je uiterlijk 20 
november 2020.

Meer info bij de dienst omgeving, 056 67 32 15 of
omgeving@wielsbeke.be 

Huisdierensticker
De huisdierensticker maakt de hulpverleningsdiensten attent 
op de aanwezigheid van dieren in je huis. Bij een interventie 
kunnen brandweerploegen ter plaatse snel zien welke en 
hoeveel huisdieren er zich in de woning bevinden. Het is geen 
garantie dat de dieren gered kunnen worden, maar laat toe 
rekening te houden met deze informatie.
De sticker dient goed zichtbaar op een venster gekleefd te 
worden en het is belangrijk dat hij up-to-date blijft.

Wens je een dergelijke sticker? Dan kan je deze bekomen op de 
dienst burgerzaken op het gemeentehuis. 

milieu

Groenophaling
Op vrijdag 27 november 2020 is er opnieuw groenophaling. 
Wat kan er worden meegegeven met de ophaling:

• Snoeihout (particuliere huishoudens):
o Aanbieden in bundels, samengebonden met natuurlijk touw:

• Max. lengte: 1 meter
• Max. dikte van de takken: 10 cm
• Max. 2 m³ per adres

• Klein tuinafval:
o Aanbieden in composteerbare zakken.

Men mag de avond voordien het groenafval buiten zetten. 
Voor vragen of problemen met de ophaling kan u Imog contacteren
of de dienst Omgeving, 056 71 61 17 of 056 67 32 15.

12     gemeentelijke infokrant  |  NOVEMBER - DECEMBER

Energiefactuur
Ook dit jaar kun je opnieuw veel besparen op je 
energiefactuur! 

Hoe? Schrijf je vrijblijvend in voor de 10de groepsaankoop 
groene stroom en gas van de provincie West-Vlaanderen.
De provincie zoekt voor jou een voordelig contract voor 100% 
groene energie. Inschrijven kan via
www.west-vlaanderen.be/besparen. 

Waarom? Inschrijven is gratis en vrijblijvend.
Bij vorige groepsaankopen bespaarden de deelnemers 
gemiddeld 200 euro op hun energiefactuur. Bovendien kies je 
bewust voor groene energie. 
Hoe meer deelnemers, hoe groter de besparing kan zijn! Al 
meer dan 323.000 gezinnen en bedrijven gingen jou voor. 

Stapte je al eerder over naar een voordelig (groepsaankoop) 
contract? Hou er dan rekening mee dat je energieleverancier 
je contract kan verlengen aan dure prijzen. Denk eraan: je 
kan op elk moment kosteloos van energieleverancier en van 
energiecontract veranderen. 

Wanneer? Inschrijven kan vanaf 1 december 2020. Op 26 
februari 2021 krijg je je persoonlijk voorstel. Je ziet meteen 
hoeveel je kan besparen. Overstappen naar het voordelige 
contract kan vanaf 1 mei 2021.

Hulp nodig? Je kunt hiervoor langskomen bij het Sociaal Huis 
(tel. 056 67 45 01). Vergeet je laatste jaarlijkse afrekening niet 
mee te brengen. 
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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

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

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

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

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

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

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

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

Thuisverpleging

welzijn

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.

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIERENARTSEN
 - 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

Wachtdiensten

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 nood- 
situatie te voorkomen.   
De wachtdienst levert dus enkel noodbehandeling.

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)

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 verwel-
komen.

We rekenen dus zeker opnieuw op de komst van jullie allen!
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Kort genoteerd uit de OCMW-raad

ZITTING VAN 24 SEPTEMBER 2020
1. Kennisname besluit burgemeester en goedkeuring fysieke zitting raad voor maatschappelijk welzijn met beperkt publiek van 24 

september 2020.
2. Goedkeuring notulen vorige vergadering - openbare zitting.
3. Aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden.
4. Kennisname jaarverslag WZC Ter Lembeek + toelichting.
5. Kennisname jaarverslag sociale dienst + toelichting.
6. Kennisname jaarverslag dienst ouderenzorg + toelichting.

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

De OCMW’s zullen materiële, 
sociale, medische, medisch-sociale 

of psychologische hulp verlenen 
aan personen die hun dagelijkse 
uitgaven of uitgaven die verband 
houden met medische zorgen niet 

meer kunnen betalen omwille van de 
coronaviruscrisis. 

Hulp voor burgers 
die financieel 

getroffen 
worden door de 
coronaviruscrisis 

Covid-19

Tot wie moet ik 
mij richten?

Tot het OCMW van jouw gemeente dat 
jouw aanvraag zal analyseren

Versie juni 2020  -     COVID 19

 
COVID 19

Heb je recht op 
maatschappelijke 

hulp?

Financieel getroffen door de crisis? Het OCMW staat voor je klaar
Door de coronacrisis is jouw financiële situatie misschien veranderd. In dat geval kan het OCMW je wellicht helpen.

Het OCMW biedt materiële, sociale, medische, medisch-sociale en psychologische hulp aan burgers die financieel zijn getroffen 
door de crisis.  Iedereen die na een persoonlijk gesprek met het OCMW erkend wordt als behoeftig kan rekenen op steun.

Lokaal Dienstencentrum
Voor een update van de activiteiten en dienstverlening georganiseerd 
door het dienstencentrum kan je steeds informeren via het algemeen 
nummer van het Sociaal Huis (056/66 52 83).

De meest recente info kan je ook lezen op de facebookpagina. Geef 
hiervoor de term ‘Lokaal Dienstencentrum Ter Lembeek’ in en klik op 
‘vind-ik-leuk’. 

Plantjesverkoop Kom op tegen Kanker
Elk plantje hielp een handje! 
De online plantjesverkoop van Kom op tegen Kanker overtrof 
alle verwachtingen. Alle bijna 200 000 beschikbare azalea’s 
kregen een plekje. Onze gemeente deed een mooie duit in het 
zakje met 871 plantjes.

In deze omstandigheden een fantastisch resultaat, dat we met 
z’n allen hebben behaald!

De door het dienstencentrum georganiseerde afhaalpunten 
over de deelgemeenten waren duidelijk een succes.
Een dank je wel aan alle verkopers, bezorgers, afhaalpunt-be-
manners, flyeraars, samenaankopers, …

Corona-initiatieven vanuit het OCMW  
In deze moeilijke Corona-tijden willen we als OCMW onze 
kwetsbare inwoners extra bereiken.

Ben je zelf bezorgd over de gezondheid van een senior, 
eenzame buur, alleenstaande moeder,…? Meld dit dan aan het 
Sociaal Huis.

We zetten hierbij enkele (nieuwe) initiatieven op poten: 
  
Belactie 75-plussers
Alle 75-plussers worden opnieuw opgebeld door een mede-
werker van het Sociaal Huis. 

Stoepbezoeken 85-plussers 
Het team ouderenzorg en vrijwilligers gaan in de tweede helft 
van november langs bij de 85-plussers voor een gesprekje op 
de stoep. 

Babbellijn 
Op de Thuiszorgfoon 0800/96 866 kan je tijdens de ope-
ningsuren van het Sociaal Huis bij iemand terecht voor een 
babbel. 

Wielsbeke Helpt 
Kan je omwille van corona hulp gebruiken? Kan je zelf geen 
boodschappen meer doen?  
Of heb je een beetje tijd over en wil je iets voor de meest 
kwetsbaren van de gemeente betekenen? 
Laat het ons weten via Wielsbeke Helpt. Dan gaan wij op zoek 
naar een gepaste match tussen hulpvraag en aanbod.

Aanmelden kan via wielsbeke.be/wielsbekehelpt of contacteer 
ons telefonisch via 056/66 52 83 (balie Sociaal Huis).
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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 7u30 tot 18u00

MOLENSTRAAT 61   -    8710 WIELSBEKE   -   056 66 36 40

Joke.opsomer@netatwork.be

www.netatworkvzw.be

IInnssttaapp  nniieeuuwwee  kklleeuutteerrttjjeess  ((ggeebboorreenn  ttoott  eenn  mmeett  44  jjuullii  22001188))  oopp  
mmaaaannddaagg  44  jjaannuuaarrii  22002211    

 

WWeennsstt  uu  mmeeeerr  iinnffoo,,  ccoonnttaacctteeeerr  oonnss  ggeerruusstt!!  NNeeeemm  eeeenn  kkiijjkkjjee  oopp  oonnzzee  wweebbssiittee::  
wwwwww..ddeevvlliieeggeerraaaarr..bbee..  

 
 

 
 

Willem Bouvier Cartonstraat 46 

8710 SINT-BAAFS-VIJVE 

056 60 77 47 

info@devliegeraar.be 

www.devliegeraar.be 

 

onderwijs

 

 

 

 

 

 

WWEELLKKOOMM in 

AAllllee  iinnffoo:  HHeett  VVlliinnddeerrbbooss  ––  MMggrr..  DDeebbrraabbaannddeerreessttrraaaatt  2233    
      88771100  OOooiiggeemm  ––  005566//6666..6666..4488 
    iinnffoo@@hheettvvlliinnddeerrbbooss..bbee  

MMaagg  jjee  kkiinnddjjee  ssttaarrtteenn  oopp  mmaaaannddaagg  44  jjaannuuaarrii  22002211??  
KKoomm  ddaann  zzeekkeerr  llaannggss  oopp  oonnzzee  ssppeeeellvvoooorrmmiiddddaagg  oopp    

wwooeennssddaagg  1166  ddeecceemmbbeerr  22002200..  

 

OOpp  zzooeekk  nnaaaarr  eeeenn  lleeuukkee  sscchhooooll  iinn  eeeenn  vveeiilliiggee,,  ggrrooeennee  oommggeevviinngg??    EEeenn  
sscchhooooll  mmeett  vveeeell  ppllaaaattss  wwaaaarr  jjee  kkaann  ssppeelleenn,,  rraavvootttteenn,,  oonnttwwiikkkkeelleenn,,  

ooppeennbbllooeeiieenn  eenn  ““oonnttppooppppeenn””??  
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Willem Bouvier Cartonstraat 46  -  8710 Sint-Baafs-Vijve  -  056 60 77 47
info@devliegeraar.be - www.devliegeraar.be

VACATURE HUISHOUDHULP
Wij zijn dringend op zoek naar enkele huishoudhulpen voor regio groot wielsbeke

• Halftijdse of ¾ tewerkstelling
• Gemotiveerde instelling, eerlijk, stipt en discreet
• Talenkennis: Nederlands

SOLLICITEREN:
Zo snel mogelijk uw schriftelijke sollicitatie met CV richten aan: DCO net@work

TAV Joke Opsomer  -  Molenstraat 61  -  8710 Wielsbeke  -  056 66 36 40
Mail: joke.opsomer@netatwork.be
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VA K A N T I E W E R K I N G
NAJAAR 2020

SPEELPLEINWERKING
’t RAVOTTERKE & KLEUTEROPVANG ’t KAPOENTJE

Ook dit najaar blijven de vakantiewerkingen aangepast en in bubbels doorgaan. Hier vind je een kort overzicht met de info 
voor de eerstvolgende vakantieperiodes. Voor de meest actuele informatie, tarieven en inschrijvingsmodaliteiten kan je 
terecht op www.wielsbeke.be/jeugddienst.

HERFSTVAKANTIE | 2-6 NOVEMBER 2020
 > Speelpleinwerking ’t Ravotterke 

• opent opnieuw zijn deuren op domein Hernieuwenburg
• van maandag 2 november t.e.m. vrijdag 6 november, telkens van 7u tot 18u
• voor kinderen van 2,5j (schoolgaand en pampervrij) tot 12j
• Inschrijven kan enkel voor volle dagen, we vragen om minstens 2 dagen per week aanwezig te zijn
• INSCHRIJVEN VERPLICHT via https://inschrijvingen2.wielsbeke.be vanaf 12 oktober om 12u 

(voor kinderen uit Wielsbeke)

 > Kleuteropvang ’t Kapoentje
• Opent opnieuw zijn deuren in de lokalen van de voor- en naschoolse opvang in Sint-Baafs-Vijve + naastgelegen 

lokalen sporthal
• van maandag 2 november t.e.m. vrijdag 6 november, telkens van 7u tot 18u
• 2,5-6j (geboortejaar 2018-2015) (schoolgaand en pampervrij), uitzondering broers/zussen geboortejaar 2013-2014
• INSCHRIJVEN VERPLICHT via https://inschrijvingen2.wielsbeke.be vanaf 12 oktober om 12u 

(voor kinderen uit Wielsbeke)

Een volledige gids met info en afspraken over de vakantiewerkingen in de herfstvakantie is te vinden op www.wielsbeke.be/jeugddienst.

KERSTVAKANTIE | 21-24 DECEMBER & 28-31 DECEMBER 2020
 > Gemeentelijke vakantiewerking ’t Kapoentje:

• 2,5-12j (geboortejaar 2018-2009) (schoolgaand en pampervrij)
• Tijdens de kerstvakantie (en krokusvakantie) is Speelpleinwerking ’t Ravotterke gesloten. Daarom is kleuteropvang 

’t Kapoentje (normaalgezien enkel voor kleuters) tijdens deze vakanties uitzonderlijk open voor alle kinderen tot 
12 jaar.

• Telkens van 7-18u. Opgelet op 24/12 en 31/12 sluit de opvang om 14u!
• Kleuteropvang ’t Kapoentje is gesloten op vr 25/12 en vr 01/01.
• INSCHRIJVEN VERPLICHT via https://inschrijvingen2.wielsbeke.be vanaf 30 november om 12u 

(voor kinderen uit Wielsbeke)

 Voor de meest actuele informatie, tarieven en inschrijvingsmodaliteiten i.v.m. de kerstvakantie kan je
vanaf half november terecht op www.wielsbeke.be/ jeugddienst.

Pannenkoekenactie Chiro Aktivo
Net zoals vorig jaar organiseert Chiro Aktivo dit jaar opnieuw 
een pannenkoekenactie. We verkopen pakjes pannenkoeken 
van 1kg voor slechts 6 euro.

Dit jaar kunnen we jammer genoeg niet aan de deur komen 
om pannenkoeken te verkopen, maar wees niet getreurd!

We zijn volop op zoek naar een oplossing om tot bij u te komen. Hou zeker onze 
facebookpagina in de gaten voor updates hierover.

Mocht u liever pannenkoeken kopen van thuis uit, aarzel dan niet en stuur een 
mailtje naar chiroaktivo@hotmail.com of contacteer ons telefonisch via het
nummer 0472 37 23 91 (Guillaume Deconinck).

Pannenkoeken kunnen besteld worden tot en met zondag 22 november.

Chiro Aktivo & Chiro Kris-Kras heten u,
op donderdag 24 december,

van harte welkom op de
jaarlijkse kerstmisviering in de

Sint-Laurentiuskerk te Wielsbeke.
De mis start om 17u30.

Na de viering kan u zich verwarmen met 
een heerlijk glaasje glühwein of

een warme chocomelk. 

Graag tot dan! 

Nieuwe speelpleinen in Wielsbeke en deelgemeenten
In mei riepen we op locaties door te geven waar in Wielsbeke 
jullie graag een speelplein zien verschijnen. Deze oproep kreeg 
massaal gehoor, en vanuit alle suggesties zijn nu concrete 
locaties bepaald op basis van diverse criteria, zoals voldoende 
speelruimte, een veilige speelomgeving, voldoende sociale 
controle, ...
In 2021 wordt er gestart in Ooigem. Daar zal naast het 
voetbalplein en onder de bomen naast de parking van
OC Leieland een speelterrein aangelegd worden.

In Sint-Baafs-Vijve krijgen de Jasmijnenstraat (in 2022) en het 
Kraaienhof (in 2023) een nieuwe speelruimte. In Wielsbeke 
is in de Spaanderstraat (2023) en Bloemenwijk (2024) een 
speelterrein voorzien. 
De invulling voor elk van deze locaties wordt nog verder 
bekeken. Bij de verdere uitwerking zullen steeds buurtbewoners, 
gebruikers en de Jeugdraad betrokken worden.
De huidige omstandigheden en maatregelen maken het niet 
evident om fysieke participatiemomenten in te richten. Maar 
tegelijk willen we vooruit denken... Woon je dus in de buurt van 
één van bovenstaande locaties en wil je graag betrokken zijn bij 
de verdere uitrol en participatie, kan je je nu reeds aanmelden via 
jeugd@wielsbeke.be.

Techniekacademie
Tiener Techniekacademie: voor jongens en meisjes met 
goesting voor techniek ...

Zit je in het vijfde of zesde leerjaar in Wielsbeke? Ben je graag 
creatief bezig? Wil je mensen helpen en de wereld verbeteren? 

Kriebelt het om zelf van alles te maken, maar ontbreekt 
het je aan basiskennis? Dan is de Techniekacademie van 
Wielsbeke ideaal voor jou! In een gezellige sfeer en in een echt 
technologielabo, zal je heel wat opsteken. Je maakt kennis met 
gereedschap en materialen, je leert dat techniek vele gezichten 
heeft en je zal een aantal technische systemen maken.

Er is begeleiding vanwege techniekcoaches via de hogeschool 
VIVES.  De Techniekacademie start in 2021 zijn zevende editie, 
in samenwerking met de gemeente Wielsbeke en enkele lokale 
bedrijven.

De volledige reeks bestaat uit 12 workshops op 
woensdagnamiddag van 13u30 – 15u30. Deze workshops gaan 
door in OC De Vlaschaard (oude bibliotheek SBV), W.B.

 Cartonstraat 44A, 8710 Sint-Baafs-Vijve vanaf 20 januari 2021.
Je kan je nu al opgeven als geïnteresseerde via de website
www.techniekacademie-wielsbeke.be.

Op 5 december worden de inschrijvingen opengesteld, het 
aantal plaatsen is beperkt.
De deelnameprijs van deze workshopreeks bedraagt € 70, 
materiaal en verzekering inbegrepen (€ 60 voor een 2e kind 
binnen hetzelfde gezin).
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Pleegzorg
Wat hebben Pippi Langkous, Peter Pan, Mowgli, Pluk van de 
Petteflet, Alice in Wonderland en Harry Potter met pleegkinderen 
gemeen? Om het antwoord te vinden rep je je best snel naar 
de bibliotheek, want daar zetten al deze personages samen 
pleegzorg in de verf!
We kunnen natuurlijk al een tipje van de sluier lichten: ze zijn 
allemaal op zoek naar een plek om zich thuis te voelen! Mowgli 
wil liefst een plekje in de jungle vinden, om bij zijn dierenvrienden 
Baloo de beer en Bagheera de panter te kunnen blijven.

De vader van Pippi Langkous is op ontdekkingsreis in Afrika en 
intussen hoopt Pippi met haar paard en aapje een fijne thuis te 
vinden in Villa Kakelbont, naast de lieve buurkinderen Tommy en 
Anika. Alice weet eigenlijk zelfs niet goed hoe ze in Wonderland 
terecht is gekomen, maar ze hoopt op theevisite en met de hulp 
van een konijn weer op de goede weg te geraken.
Peter Pan, wil eigenlijk niet opgroeien en weet zelfs niet wat een 
moeder is, maar wil samen met zijn vrienden in Nooitgedachtland 
de mooiste avonturen beleven. Harry Potter is een tovenaarskind 
zonder ouders en vind met zijn tovenaarsvrienden in Zweinstein 
een nieuwe thuis. Pluk rijdt maar wat rond in zijn kraanwagentje, 
maar ontdekt dat er in de Petteflet heel veel mensen wonen die 
om hem geven...

Ook pleegkinderen die nog geen pleeggezin hebben waar ze zich 
thuis kunnen voelen, zijn op zoek naar zo’n plek. Ergens waar ze 
zichzelf kunnen zijn, waar ze zich geliefd kunnen voelen en waar 
er ruimte is voor hun eigen verhaal. Pleegzorg is daarom nog op 
zoek naar gezinnen die mee willen schrijven aan het verhaal van 
pleegkinderen. Zo kunnen we hoofdstukken toevoegen en het 
verhaal een nieuwe wending geven! Schrijf jij ook mee? 

Soms is dat een kort hoofdstukje, tot de ouders van het pleegkind 
de zorg weer kunnen opnemen, soms zijn dat hele boekdelen en 

blijft het pleeggezin een hoofdrol spelen tot vele bladzijden 
verder. In elk willen we het verhaal met pleegzorg een positieve 
wending geven.
Helaas zijn er nog heel wat kinderen die wachten op een 
pleeggezin. Wist je dat Wielsbeke pleegzorggemeente is en 
daarom mee helpt zoeken naar pleeggezinnen?

Als je interesse hebt in pleegzorg, surf dan zeker naar  
www.pleegzorg.be voor meer informatie, vraag een infopakket 
aan of schrijf je meteen in voor een infosessie in jouw buurt! 
Je kan ook bellen naar 051 200222. In de bib vind je momenteel 
ook een pleegzorgkrantje met onder meer een mooie getuigenis 
van een West-Vlaamse pleegmama en een trotse pleegzus!

 theatervoorstelling ‘Vreemde Vogel’
 workshop dans
 workshop beeldende kunst

 muzikaal verteltheater ‘De jonkvrouw uit de appelboom’
 workshop poëzie
 workshop beeldende kunst

SuperVlieg is een kinderkunstenfestival voor gezinnen met kinderen tussen 3 en 12 jaar en is dit jaar al
aan de 8ste editie toe!

Omwille van de huidige maatregelen passen we het SuperVliegconcept dit jaar aan. Er is nog steeds een
verrassende voorstelling en er zijn nog steeds leuke workshops, maar deze keer zitten ze in een vaste
formule gegoten. Inschrijven doe je op voorhand. Je maakt daarbij een keuze uit de volgende twee
formules:

 SuperVlieg geel (gericht op 3-7j):

 
start om 14u, einde om 16u45
€5 per gezin (kinderen worden steeds vergezeld van een volwassene)

 SuperVlieg paars (gericht op 6-12j): 

 
start om 14u15, einde om 17u
€5 per gezin (kinderen worden steeds vergezeld van een volwassene)

Je gezin opsplitsen en aan de twee formules deelnemen kan zeker! Bv. volwassene 1 met kind 1 naar
SuperVlieg geel en volwassene 2 met kind 2/3/... naar SuperVlieg paars!
Je betaalt per formule (dus 2x €5).

Omwille van de geldende maatregelen zijn de plaatsen beperkt. 
Inschrijven kan vanaf 28 oktober om 14u via de balie van het Sociaal Huis:
administratie@ocmwwielsbeke.be of 056/66.52.83. Geef zeker het aantal kinderen en volwassenen door
dat per formule zal deelnemen. Betalen gebeurt ter plaatse op het SuperVliegfestival.

Meer info: www.wielsbeke.be/supervlieg

Indien er nationale verstrengingen worden aangekondigd kunnen last-minute wijzigingen of zelfs een volledige annulering van SuperVlieg
plaatsvinden. We hopen dat alles zoals gepland kan doorgaan, maar brengen jou uiteraard tijdig op de hoogte indien er wijzigingen zijn.

Supervlieg

zondag 15 november 2020
OC Leieland, Guido Gezellestraat 55B, Ooigem

Huis van het Kind Wielsbeke: Wist je dat … ? 
… Huis van het kind een symbolisch huis is, een netwerk van verenigingen en organisaties die werken met en voor kinderen, 
jongeren én gezinnen? 

… We het aanbod voor kinderen, jongeren én gezinnen in Wielsbeke in kaart willen brengen? Heb je zelf een aanbod dat in dit 
overzicht kan worden opgenomen: laat het weten via huisvanhetkind@wielsbeke.be

… Huis van het kind mee vorm gegeven wordt door een enthousiaste stuurgroep, die ondanks de beperkingen van huidige 
maatregelen verder blijft werken, al is het dan nu wat meer digitaal en achter de schermen? 

… We de zindelijkheidskoffer “Joepie, ik ga al op het potje” hebben ontwikkeld? Met deze koffer kan je op een speelse, maar 
leerrijke manier met je peuter aan de slag rond het thema zindelijkheid. De koffer is gratis te ontlenen in bibliotheek Bibox 
(Wielsbeke). Ook de verschillende kinderopvanginitiatieven werken enthousiast mee en stellen de koffer ter beschikking van 
hun opvangkindjes. 

… Corona ook de werking van Huis van het Kind een beetje dwarsboomde? Zo werd bijvoorbeeld het geplande netwerkmo-
ment voor partners (met een lezing van Luk Dewulf: “Ik kies voor mijn talent”) uitgesteld. 

… Huis van het Kind Wielsbeke in 2021 graag o.a. wil inzetten op het actueel thema “mentaal welbevinden bij kinderen en 
jongeren”?

… Je voor allerlei info terecht kan op www.wielsbeke.be/huisvanhetkind?
 
Nog vragen? Interesse om mee te werken aan de verdere uitbouw van Huis van het Kind?
Laat gerust iets weten: huisvanhetkind@wielsbeke.be

huis van het kind

W I E L S B E K E
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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 10/11/2020 om 18u
Inschrijven kan online via https://inschrijvingen.wielsbeke.be

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
   Step aerobic 20u30 - 21u30, dansstudio 

SPORT JE FIT!

programma tot half juni 2021

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.

PERIODE
Start: vanaf maandag 7 september 2020 t.e.m. donderdag 10 juni 2021
Geen les op feestdagen en schoolvakanties

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

INSCHRIJVEN
Wegens de coronamaatregelen zijn de plaatsen beperkt. (max. 15 personen). Je moet elke les online je plaatsje reserveren via  
https://inschrijvingen.wielsbeke.be.

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

online
inschrijven
verplicht SPORTELEN 55+

programma tot half juni 2021

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

online
inschrijven
verplicht

DINSDAG: Gym 

WANNEER: 9u30 - 10u30

WAAR: dansstudio sporthal Ooigem 

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

Kijk ik fiets!
Op 28 november 2020 organiseren we opnieuw ‘Kijk ik fiets’, dit 
voor kindjes van de eerste kleuterklas t.e.m. het eerste leerjaar, 
onder begeleiding van hun ouders/grootouders. 

Inschrijven is gratis, succes gegarandeerd! 

De kindjes brengen hun eigen fietsje mee, het overige materiaal 
is ter plaatse aanwezig. 

Locatie: sporthal Wielsbeke
Tijdstip: 13u30 tot 16u30
Voor verdere info: sportdienst@wielsbeke.be
Inschrijven kan online via https://inschrijvingen.wielsbeke.be

Wat?
Kan je kind reeds goed fietsen met steunwieljes, maar weet je niet goed hoe het nu verder moet?
Dan biedt Kijk! Ik fiets! jullie de oplossing!

Kijk! Ik fiets! is een project om op een aangepaste manier kinderen te leren fietsen. Door de efficiënte en leuke 
oefeningen die door een ervaren mentor worden gegeven, bespaar je veel tijd en energie én mag je kapoen apetrots zijn 
dat hij deze basisvaardigheid goed kan beheersen.

Het doel is om jonge kinderen vanaf 3,5 à 4 jaar te leren fietsen zonder steunwieltjes in slechts een kleine 3 uur tijd.

Wie?
Kijk! Ik fiets! Is een oplossing voor ouders en kinderen waarbij het fietsen niet van een leien dakje loopt.

De begeleiding staat volledig in het teken van het kind en door ervaring en flexibiliteit kunnen alle moeilijkheden ook 
persoonlijk worden aangepakt.

Er is 1 lesgever voor een groep van max. 20 deelnemers, elk kind dient vergezeld te zijn van een begeleider.
Elk kind brengt zijn eigen fiets mee.

Waar? 
Kijk! Ik fiets! zal doorgaan in sporthal Ooigem, Guido Gezellestraat 57, 8710 OOIGEM

Wanneer?
Zaterdag 23 november 2019 van 13u-16u

kostprijs?
Deelname is gratis! Inschrijven kan enkel online: http://inschrijvingen.wielsbeke.be
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Kampioenenhulde Sportraad
 
De jaarlijkse huldiging van de sportlaureaat, de sportman, de sportvrouw, de sportverdiensten 
en de sportkampioenen 2020 wordt wegens de coronamaatregelen uitgesteld naar het voorjaar 
van 2021. 

West-Vlaamse, Vlaamse of Belgische kampioenen, kunnen hun gegevens doorgeven aan de 
Wielsbeekse sportraad, t.a.v. Steven Lefebvre, Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke:
sportdienst@wielsbeke.be. 
Het gemeentebestuur en de Wielsbeekse Sportraad wensen allen van harte proficiat met de 
behaalde onderscheidingen.

Nieuwe Finse piste
 
In de groenzone rond Agristo is een nieuwe Finse piste aangelegd: een 
gezamenlijk initiatief van het bedrijf en de gemeente Wielsbeke, met als 
doel de Wielsbeekse bevolking meer te laten bewegen. 

De piste kan zowel door werknemers van de aardappelproducent als door 
buurtbewoners en lokale verenigingen gebruikt worden. Momenteel is 1,4 
km van de piste gebruiksklaar. Later zal nog eens 500 meter extra worden 
aangelegd. We wensen iedereen alvast veel loopplezier!

Op de foto: Karel Delporte (Plant Manager Agristo Wielsbeke), Hannelore Raes
(CEO Agristo), Bruno Debrabandere (algemeen directeur gemeente Wielsbeke), Jan Stevens 
(burgemeester Wielsbeke)

Opleiding gebruik AED-toestellen
   
Wat is een AED?
Een automatisch externe defibrillator of AED is een draagbaar 
toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij 
levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert 
het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of 
een stroomstoot het slachtoffer kan helpen.
Het AED-toestel geeft gesproken instructies. Het leidt de hulp-
verlener door de reanimatie tot professionele hulpverleners het 
van hem overnemen.

Op het grondgebied van Wielsbeke zijn de voorbije jaren
9 AED-toestellen aangekocht en geïnstalleerd: 

• OC Wielsbeke: aan de inkom 
• sportcentrum Hernieuwenburg: aan de inkom
• voetbal Hernieuwenburg: aan de nieuwe kantine 
• OCMW-dienstencentrum: aan de inkom cafetaria
• openluchtcentrum ’t Kraaienhof: aan de kleedkamers
• sporthal de Vlaschaard: in de inkomhal van de sporthal
• OC Leieland: buiten aan lange muur van de sporthal
• centrum Wielsbeke: aan de ingang van de kerk
• centrum Ooigem: August Marinplein aan ‘t Vlinderke

Wat houdt een opleiding gebruik van een AED-toestel in?
Het gemeentebestuur geeft je i.s.m. Rode Kruis-Vlaanderen – 
afdeling Wielsbeke de mogelijkheid om een AED-opleiding te 
volgen. Zo verwerf je de vaardigheden én het vertrouwen om in 
te grijpen bij een hartstilstand.

In de AED-opleiding leren cursisten:
• hoe ze een plotse hartstilstand snel kunnen herkennen
• hoe ze anderen moeten waarschuwen
• hoe ze hartmassages en beademingen kunnen toedienen in 

afwachting van de AED
• hoe ze de AED kunnen herkennen
• hoe ze de AED moeten gebruiken bij de reanimatie
• hoe ze een gereanimeerd slachtoffer moeten bijstaan tot 

het hulpteam arriveert

Wanneer en waar vinden deze opleidingen plaats?
• Dinsdag 17 november 2020 van 18:30 tot 21:30 
• Donderdag 19 november 2020 van 18:30 tot 21:30 
• Maandag 23 november 2020 van 18:30 tot 21:30 
• Woensdag 25 november 2020 van 18:30 tot 21:30 
 

De opleidingen gaan door in Cultuurcentrum Wielsbeke, 
Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke

Kostprijs? 
Gratis voor inwoners van Wielsbeke en leden van Wielsbeekse 
verenigingen.
Er worden maximaal 12 cursisten toegelaten om iedereen 
de kans te geven om te oefenen met de oefentoestellen. Dus 
wacht niet om het inschrijvingsformulier terug te bezorgen aan: 

DIENST VRIJE TIJD
Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke
056/67.32.50 - clint.delaere@wielsbeke.be 

 C M Y K
 91 43 0 0

 C M Y K
 50 30 0 0

 C M Y K
 45 47 75 0

 C M Y K
 60 65 100 0

�
INSCHRIJVINGSFORMULIER  -  OPLEIDING GEBRUIK AED-TOESTELLEN

Dit formulier ten laatste tegen 11/11/2020 terugbezorgen aan de Dienst Vrije Tijd, Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke – email: clint.
delaere@wielsbeke.be. Opgepast, het aantal plaatsen voor deze opleiding is beperkt (max. 12 per sessie).  

NAAM: .....................................................................................................................................................................................................................................................

ADRES:  ...................................................................................................................................................................................................................................................

GEMEENTE: ..........................................................................................................................................................................................................................................

TELEFOON / GSM:   ..........................................................................................................................................................................................................................

E-MAIL:  ...................................................................................................................................................................................................................................................

RIJKSREGISTERNUMMER:  ...........................................................................................................................................................................................................

VERENIGING (EVENTUEEL):  ......................................................................................................................................................................................................

Ik wens in te schrijven voor de opleiding AED-toestellen op (keuze aankruisen aub):
o Dinsdag 17 november 2020   van 18:30 tot 21:30 Cultuurcentrum Wielsbeke 
o Donderdag 19 november 2020  van 18:30 tot 21:30 Cultuurcentrum Wielsbeke
o Maandag 23 november 2020  van 18:30 tot 21:30 Cultuurcentrum Wielsbeke
o Woensdag 25 november 2020   van 18:30 tot 21:30 Cultuurcentrum Wielsbeke

 Datum: …………/……………/............………..        Handtekening: ……………………………….………………………………..      
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WORKSHOP WIJNPROEVEN
Onder begeleiding van een ervaren wijnsommelier gaan we op 
ontdekkingstocht doorheen verschillende wijnregio’s. 

Elk van deze regio’s heeft zijn eigen kenmerken qua bodem, 
klimaat en druivenrassen. Dit zorgt voor een grote diversiteit en 
veel proefplezier!

Waar & wanneer? 
Dinsdag 1, 8 en 15 december om 19u
Zaal Mozaiëk, Sint-Baafs-Vijve

Aantal deelnemers: min. 8

Geïnteresseerd? Meer info:
www.waskovzw.be - info@waskovzw.be

WASKO vzw
Baron van der Bruggenlaan 19 – 8710 Wielsbeke

cultuur
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cultuur

CULTUURSEIZOEN 2020-2021
-

AVONDPROGRAMMATIE  -  VUUR VOOR CULTUUR

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

-

TINE EMBRECHTS, WILLIAM BOEVA, PETER THYSSEN, BERT VERBEKE Perpetuum Mobile  

 
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

-

CULTUURSEIZOEN 2020-2021
-

CURSUSSEN EN WORKSHOPS -  VUUR VOOR CULTUUR

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?
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

LOSSE TICKETS (AVOND/FAMILIE) EN WORKSHOPS
Te koop via www.ticketwinkel.be/wielsbeke

LOSSE TICKETS (AVOND/FAMILIE) EN WORKSHOPS
Te koop via www.ticketwinkel.be/wielsbeke

VOLZET
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CULTUURSEIZOEN 2020-2021
-

CURSUSSEN EN WORKSHOPS -  VUUR VOOR CULTUUR

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’

CULTUURSEIZOEN 2020-2021
-

FAMIL IEAANBOD -  VUUR VOOR CULTUUR

SUPERVLIEG  ■  kinderkunstenfestival (3+) 

SuperVlieg is een kinderkunstenfestival voor gezinnen met kinderen tussen 3 en 12 jaar en is dit jaar 
al aan de 8ste editie toe! Omwille van de huidige maatregelen passen we het SuperVliegconcept 
dit jaar aan. Er is nog steeds een verrassende voorstelling en er zijn nog steeds leuke workshops, 
maar deze keer zitten ze in een vaste formule gegoten. Inschrijven doe je op voorhand. Je maakt 
daarbij een keuze uit de volgende twee formules. Uitgebreide informatie vind je op pagina 23.

zo 15 november 2020  -  14u-17u  -  gezinsticket € 5  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

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 november
Gilbert Vangampelaere, Liesbeth Van Steenbrugghe 
en Martina Denijs
In deze gevarieerde groepstentoonstelling exposeert Gilbert Vangampelaere zijn 
kleurrijke en abstracte schilderijen, Liesbeth Van Steenbrugghe zowel realistische 
als abstracte acrylschilderijen en Martina Denijs keramiek geïnspireerd op mode in 
al haar facetten.
De expo is elke zaterdag en zondag in november te bezichtigen van 14u tot 17u 
(uitgezonderd op 1 november).

Een uur cultuur met Louis Van Dievel
Zondag 22 november van 11u tot 12u in OC Leieland, Ooigem

Na korte passages bij de Universiteit Antwerpen en de krant De Morgen begon 
Louis Van Dievel (1953) aan een professionele carrière als journalist bij de vroegere 
BRT, nu VRT.
Als auteur werd hij bekend met ‘De Pruimelaarstraat’. Een boek over de zaak Staf 
Van Eyken - bekend als de vampier van Muizen - die in de jaren zeventig drie 
vrouwen verkrachtte en vermoordde. In 2012 won hij met ‘Hof van Assisen’, een 
misdaadroman, de Hercule Poirotprijs. In ‘De laatste ronde’ portretteert hij facteur 
Ludo, die terugblikt op de voorbije jaren en zich afvraagt wat hem nog te wachten 
staat. ‘De onderpastoor’ ten slotte brengt het verhaal van Gilbert Verhaeghen, een 
progressieve priester, die het opneemt tegen een conservatieve bisschop.
Over dit alles en nog meer gaat literair criticus en journalist Carlos Alleene met 
Louis Van Dievel in gesprek.

Kostprijs: € 5  -  Ticketreservatie: info@andredemedts.be
Reserveren is sterk aangeraden.

*OPGELET* De lezing gaat omwille van de corona-maatregelen door
in OC Leieland en niet zoals gewoonlijk in Bibliotheek Bibox.

LOSSE TICKETS (AVOND/FAMILIE) EN WORKSHOPS
Te koop via www.ticketwinkel.be/wielsbeke
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KOFFIECONCERTEN
ZONDAG 22/11/2020 17:00   Sigiswald en Marie Kuijken

Sigiswald Kuijken is internationaal één van de meest vermaarde violisten en tevens 
oprichter van het internationaal bekende barokorkest La Petite Bande. Samen met 
zijn dochter nodigt hij je uit voor een intiem koffieconcert in de Sint-Bavokerk.
 
Twee generaties Kuijken brengen je in de ban van de schijnbaar geniale eenvoud van 
Mozarts beroemde vioolsonates. Ondanks een beperkt instrumentarium dringen zijn 
symfonieën in een notedop tot diep in je ziel. Less is more is het credo.
 

Pianoforte: Marie Kuijken
Viool: Sigiswald Kuijken

ZONDAG 07/02/2021 17:00   Bernard Baert

Suites
 
Geboren en getogen Waregemnaar, Bernard Baert combineert met succes zijn 
fulltime lesopdracht in de Waregemse academie met componeren. Hij ontving 
reeds meerdere prijzen voor zijn composities, waaronder de SABAM-prijs voor zijn 
Woodwind Quintet (1994) en de Jef Van Hoof Prijs voor zijn pianotrio (1995).
 
Bernard verzamelt voor dit overzichtsconcert heel wat bevriende muzikanten rond 
zich en samen brengen ze onder andere Epicurus een compositie voor strijkorkest, 
een aantal van zijn sonates en zijn liedcyclus voor zang en piano.

Dat we het niet altijd ver moeten zoeken, bewijst dit koffieconcert in de 
verjaardagsreeks van klassiek + modern.

ZONDAG 21/03/2021 17:00   Boho Strings
 
Met Boho Strings, onder leiding van David Ramael, nodigen we je uit op een reis 
die je van de donkerste uithoeken van onze mensheid naar een verlichte wereld van 
vrede en rust brengt. In dit 4de  en laatste topconcert naar aanleiding van 25 jaar 
klassiek + modern vertelt dit gerenomeerde orkest met 13 strijkers een boodschap 
van eenheid door stilte en sereniteit.
 
In de Sint-Bavokerk hoor je ter nagedachtenis van de terroristische aanslagen 
in Zaventem een collectieve stem die spreekt zonder woorden … zo wordt een 
intiem luistermoment een dynamische totaalervaring met een actuele context.

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 

Standaardtarief > € 18
Jongeren < 26 j & EU Disability Card > € 11

Ticketreservatie > info@andredemedts.be
Organisatie i.sm. CC De Schakel

Beste Toneelliefhebbers,

Gezien er 2020 niet gespeeld werd en er 2021 ook niet zal gespeeld worden door toneel-
vereniging PODIUM, werd er besloten tot terugbetaling van de reeds verkochte kaarten 
2020. Dit kan gebeuren op iedere werkdag 9u- 12u bij Ivonne Hellyn of via de speler aan wie 
je de kaarten kocht.
Enkel bij teruggave van kaarten kan er terugbetaald worden. Dit kan vanaf nu tot ten laatste 
eind februari 2021.
We betreuren de huidige coronasituatie en hopen er opnieuw te kunnen staan, en vooral 
jullie terug te kunnen begroeten, in 2022.

Speelse groeten, 
PODIUM

De Koninklijke Harmonie ‘Steeds Beter’
musiceert weer!
De laatste maanden…
Sinds de lockdown midden maart konden de wekelijkse repetities 
niet meer doorgaan.  Het was een teleurstelling zoals voor vele 
verenigingen.  Wij zouden nl. begin mei een concert geven met 
Gene Thomas.  Dit moest ‘afgeblazen’ worden, evenals als later 
bleek, alle andere lente- en zomeractiviteiten.  We zaten echter 
niet stil, we wilden zeker de goede band tussen de muzikanten 
niet verliezen. 

Zo was er toch iedere maand een vergadering (eerst online, later 
weer fysiek) van het bestuur om de situatie op de voet te volgen, 
werd er via de gesloten fb-groep een wekelijkse quiz gehouden 
raadsels, weetjes, gemanipuleerde foto’s, enz. van de harmonie 
kwamen aan bod.  Onze pr-verantwoordelijke Hans Delange liet 
ook oude foto’s los op onze openbare fb-groep en op ‘je bent van 
Senteboas’.

Sinds september…
Sinds begin september kunnen we weer wekelijks musiceren.
Ons lokaal in ‘De Biekorf’ werd tijdelijk omgewisseld naar ‘Den 
Aert’ om toch met een redelijk aantal muzikanten te kunnen oefe-
nen (muzikanten moeten nl 2 meter van elkaar zitten).

Een draaiboek, heel wat ontsmettende middelen, een registratie-
systeem, en veel goede afspraken later kan je dus weer muziek 
horen weerklinken op donderdagavond in Sint-Baafs-Vijve.

En dat veel muzikanten de repetities en elkaar gemist hebben 
was onmiddellijk duidelijk. We kunnen nog altijd niet met de hele 
harmonie repeteren, maar het is een begin.  De wil en de sfeer is 
er om opnieuw samen naar een concert toe te werken.

De nabije toekomst…
Het blijft moeilijk om te weten hoe het de eerste maanden zal 
evolueren.  Onze steunkaartenverkoop in september ging niet 
door (uit veiligheidsredenen en respect voor de vele zelfstandigen 
die het nu ook niet gemakkelijk hebben), de hondenzwemming en 
dus ook ons optreden daar komt er niet dit jaar, ons kerstconcert 
is niet haalbaar met het aantal personen die nu maar in de zaal 
mogen, …

Maar we kijken wel volop uit naar ons uitgesteld concert met Lisa 
De Blanck en Gene Thomas. Dit optreden zou moeten doorgaan 
op zaterdag 15 mei 2021 in de sporthal te Sint-Baafs-Vijve. 

Dus vergeet ons niet en geef ons een duwtje in de rug door nu al 
dit optreden in jullie agenda te noteren.  
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Nieuws van de Juliaan Claerhout-kring en de erfgoedwerkgroep
 
Door de KAPELLETJESZOEKTOCHT hebben mensen in onze ge-
meente heel wat plekjes (her-) ontdekt. Wij wensen Lieven Haute-
keete (Ooigem), Jozef Opsomer (Wielsbeke) en fam. Verstraete-
Vanheuverswijn (Wakken) een dikke proficiat voor hun foutloos 
parcours! Zij ontvangen een Leiesprokkels-jaarboek naar keuze of 
een Wielsbeke-bon.
 
HERDENKING ZRS. BENEDICTINESSEN in OOIGEM: 1 november 
2020. Onder impuls van de JULIAAN CLAERHOUT-KRING en 
de ERFGOEDWERKGROEP werd door de gemeente Wielsbeke 
een informatiebord geplaatst, exact op de plaats waar het Frans 
klooster zich bevond.

Op die manier is een blijvende herinnering aan deze b(l)oeiende 
periode bewerkstelligd. Op de begraafplaats is ook een nieuw 
grafzerkje aangebracht en aan de St.-Brixiuskerk kan je opnieuw 
alle namen lezen die op de arduinen gedenkplaat door de tand 
des tijds onleesbaar werden.

Waar nu het A. Marinplein in Ooigem is, bevonden zich in de 20ste 
eeuw de kloostergebouwen van de Benedictinessen van het Heilig 
Sacrament. De zusters,  afkomstig uit Boulogne-sur-Mer, streken 
in 1904 neer te Ooigem en zijn er gebleven tot 1961.

Over hun dagelijkse bezigheden leest u alles in een gloednieuwe 
brochure. Door getuigenissen van bewoners en originele docu-
menten wordt u ondergedompeld in dit verhaal. Unieke illustraties 
en fotomateriaal vullen de teksten aan. Deze uitgebreide brochure 
van 56 pagina’s kan je bestellen via info@juliaanclaerhoutkring.
be – Dit is de derde brochure in deze reeks, na de uitgaven over 
Camiel Ottevaere en Aloys Desmet.

0 
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Brochure 
ter herdenking van de Zusters 
van Altijddurende Aanbidding 
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DE ZRS. BENEDICTINESSEN IN OOIGEM 
Benedictines du Laudetur Adoretur Saint Sacrament 

 

Voorleesweek
21 tot 29 november 2020
iedereenleest.be

Bibliotheek BIBOX zet het belang én het plezier
van voorlezen actief in de kijker met 2 activiteiten:

Ssssht… Slaapverhaaltjes door Bieke Vanlaeken
Vrijdag 27 november 2020 | 18u15-19u30 | BIBOX

De slaapverhaaltjes van creatieve duizendpoot Bieke Vanlaeken 
bevatten geen prentjes. Haar verhalen worden in stukjes opgedeeld 
en elk kindje mag een fragmentje van het verhaal tekenen.
Al die tekeningen worden nadien opgehangen in de bib. Aan het 
einde krijgen de ouders nog een extra slaapverhaaltje mee.
Een ideale activiteit voor kapoentjes van het eerste t.e.m. het derde 
leerjaar. Alle kindjes zijn welkom in pyjama!

Vrolijke vertelsels voor volwassenen door Hilde Rogge
Dinsdag 01 december 2020 | 19u30 | BIBOX
Hilde Rogge is een verhalenvertelster pur sang. Ze speelt met 
woorden en schildert met beelden, ze draagt je mee op de vleugels 
van verbeelding en verbindt zich moeiteloos met haar publiek. Dat 
zijn meestal kleine en grote kinderen van 4 tot 104 jaar.
In Wielsbeke vertelt ze verhalen waar je blij van wordt. Zo’n avond 
waarvan je opgewekt naar huis terugkeert. Zo’n avond die deugd 
doet tot in je kleinste botten. Zo’n avond zal het zijn.

Deze activiteiten zijn gratis. We vragen wel om voor 20/11/20 in te schrijven aan de balie van bibliotheek Bibox, telefonisch
  056 66 45 11 of via bibliotheek@wielsbeke.be. Onder voorbehoud van de op dat moment geldende coronamaatregelen.

Bibliotheek BIBOX zet het belang én het plezier van voorlezen actief in de 
kijker met 2 activiteiten:

Ssssht… Slaapverhaaltjes door Bieke Vanlaeken 
Vrijdag 27 november 2020 | 18u15-19u30 | BIBOX

De slaapverhaaltjes van creatieve duizendpoot 
Bieke Vanlaeken bevatten geen prentjes. Haar 
verhalen worden in stukjes opgedeeld en elk 
kindje mag een fragmentje van het verhaal te-
kenen. Al die tekeningen  worden nadien opge-
hangen in de bib. Aan het einde krijgen de ouders 
nog een extra slaapverhaaltje mee. 

Een ideale activiteit voor kapoentjes van het 
eerste t.e.m. het derde leerjaar. Alle kindjes zijn 
welkom in pyjama! 

Vrolijke vertelsels voor volwassenen door Hilde Rogge
Dinsdag 01 december 2020 | 19u30 | BIBOX

Hilde Rogge is een verhalenvertelster pur sang. 
Ze speelt met woorden en schildert met beel-
den, ze draagt je mee op de vleugels van ver-
beelding en verbindt zich moeiteloos met haar 
publiek. Dat zijn meestal kleine en grote kinde-
ren van 4 tot 104 jaar. 

In Wielsbeke vertelt ze verhalen waar je blij van 
wordt. Zo’n avond waarvan je opgewekt naar 
huis terugkeert. Zo’n avond die deugd doet tot in 
je kleinste botten. Zo’n avond zal het zijn.

Deze activiteiten zijn gratis. We vragen wel om voor 20/11/20 in te schrijven aan 
de balie van bibliotheek Bibox, telefonisch 056 66 45 11 of via bibliotheek@wiels-
beke.be. Onder voorbehoud van de op dat moment geldende coronamaatregelen. 
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Deemoedig buigt een twijg
zijn haveloze takken
een roestbruin blad

kust nu met dorre mond
de kille grond.

De deemstering omfloerst
een vergezicht

verdoezeling omarmt
een koel bericht.

In oeverloze oceaan
versmelt de horizon daarginder

het is hier maar een gaan en komen
een wicht zo broos als ’t kwam,

een blad dat rilt, een dode vlinder.

In heimelijke zucht hoor ik gefluister
de eenvoud legt zich weer te luister

de dode aarde ligt gekluisterd aan ’t seizoen
en elke streling van de wind is als een zoen.

M. Ch. Martens



instagram.com/gemeentewielsbeke

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 Sint-Baafs-Vijve? Stel je profi el in als openbaar en vermeld 
zeker 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!

B r e n g  j i j  o n z e  g e m e e n t e  m e e  i n  b e e l d ?  T a g  j e  f o t o ’ s  m e t  # i g w i e l s b e k e ! 

@8boskat8

@gunterderuyter

@natje.degroote

@darco_juve

@deblauwealain

@amezvicky @natuurfotomya

@christof_d

@chouff e_de_hond

@smetjel


