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ALLE INFO
www.wielsbeke.be/cadeaubon

LAAT JE VACCINEREN

DE NIEUWE WIELSBEKE CADEAUBON
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ZITDAG BURGEMEESTER
Op donderdagvoormiddag van
9u00 tot 11u30 op afspraak: 056 67 32 00

SLUITINGSDAGEN
GEMEENTEDIENSTEN & OCMW
• maandag 5 april 2021 (paasmaandag)

INTERGEMEENTELIJK RECYCLAGEPARK
www.imog.be/intergemeentelijkerecyclageparken

BIBLIOTHEEK - BIBOX
• maandag 5 april 2021 (paasmaandag)
• zaterdag 1 mei 2021 (feest van de arbeid) 

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
TIJDELIJK IN HET

CULTUURCENTRUM WIELSBEKE

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: 
Gemeentehuis – Werkgroep infokrant
Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke
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 MEI – JUNI 2021
DEADLINE VRIJDAG 9 APRIL 2021

INFOKRANT EDITIE JULI - AUGUSTUS 2021
DEADLINE VRIJDAG 4 JUNI 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, 

We hadden het uiteraard liever anders gezien, maar ondanks alle inspanningen werd ook 
ons woonzorgcentrum in de tweede helft van januari getroffen door een corona-uitbraak. 
Het zijn geen gemakkelijke tijden, maar toch blijven onze medewerkers zich dag na dag 
ten volle inzetten om onze bewoners te verzorgen en om een lach op hun gezicht te 
toveren, met o.a. een pannenkoek op Lichtmis en een bloemetje op gedichtendag. Ook de 
vele steunbetuigingen die we reeds van jullie, onze inwoners, mochten ontvangen doen 
ontzettend veel deugd. Dank jullie wel daarvoor!

Vanuit het gemeentebestuur hechten we veel waarde aan open communicatie, ook over 
de situatie in het woonzorgcentrum. Daarom blijven we ook iedereen open informeren via onze facebookpagina en 
website. 

We beseffen dat het virus nog niet onder controle is. Vaccinaties zullen een belangrijke stap in de goede richting zijn, op weg 
naar meer vrijheid voor iedereen. Daarom ook een warme oproep aan eenieder om je te laten vaccineren wanneer je daarvoor 
gecontacteerd wordt. Meer informatie over de vaccinatiestrategie vind je verderop in deze infokrant. 

Intussen zijn de werken in het gemeentehuis in volle gang. Daar krijgt momenteel de benedenverdieping een grondige make-over. 
Er worden onder andere loketten ingericht die we na de paasvakantie in gebruik zullen nemen en waar afspraken voor al onze 
diensten zullen kunnen plaatsvinden. 

Heel binnenkort gaan de werkzaamheden van start voor het bouwen van het nieuwe sportcomplex op het domein 
Hernieuwenburg. De werfzone wordt aangekleed met werfdoeken van de hand van onze inwoners. Kom zeker eens een kijkje 
nemen!

Tot slot een warme oproep om onze lokale handelaars te blijven steunen. Recent werd een nieuwe Wielsbeke cadeaubon 
gelanceerd, waarmee je terecht kan bij alle deelnemende handelaars in onze gemeente. Met deze nieuwe cadeaubon, die vanaf nu 
ook digitaal verkrijgbaar is, sla je dus 2 vliegen in 1 klap. Je leest er alles over op pagina 7.

Uw burgemeester,
Jan Stevens 

De openingsuren

kunnen afwijken

Voor een overzicht 
van de aangepaste 

dienstverlening: 
www.wielsbeke.be
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Kort genoteerd uit de gemeenteraad
GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2020
1. Kennisname besluit burgemeester en goedkeuring hybride zitting van de gemeenteraad van 17 december 2020 met 

beperkt publiek.
2. Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting.
3. Kennisname niet opnemen schepenmandaat.
4. Bepaling aantal schepenen en invullen schepenmandaat.
5. Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen goedkeuring agenda en bijlagen en vaststellen mandaat 

vertegenwoordiger algemene vergadering van 16 december 2020 – WRI.
6. Goedkeuring Kaderovereenkomst en bijlagen in het kader van het Collectieve Investeringstraject en Kazerneringsproject in 

samenwerking met Hulpverleningszone Fluvia.
7. Vaststelling reglement tweede verblijven.
8. Vaststelling aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - aanslagjaar 2021 – 2025.
9. Vaststelling gemeentebelasting opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaar 2021-2025.
10. Vaststelling gemeentelijke kohierbelasting - Algemene gemeentebelasting - aanslagjaar 2021 – 2025.
11. Kennisname goedkeuringsbesluiten gouverneur jaarrekening 2019 - kerkfabriek Sint-Laurentius, Sint-Bavo en Sint-Brixius 

te Wielsbeke.
12. Kennisname goedkeuringsbesluit gouverneur jaarrekening 2019 en technische bemerkingen en aanbevelingen – gemeente.
13. Goedkeuring aanpassing geboortepremie.
14. Goedkeuring wijziging tarieven en uren retributiereglement voor het voltrekken van huwelijken.
15. Goedkeuring reglement inzake sociale correctie op het retributiereglement op de verkoop van afvalzakken.
16. Goedkeuring minnelijke regeling gemeente Wielsbeke/Beaulieu naar aanleiding van de werken prioritaire riolering 

Boonaardsbeek - fase 1.

GEMEENTERAAD VAN 28 JANUARI 2021
1. Kennisname besluit burgemeester en goedkeuring hybride zitting van de gemeenteraad van 28 januari 2021 met beperkt publiek.
2. Aktename ontslag gemeenteraadsleden.
3. Nazicht van de geloofsbrieven, eedaflegging en aanstelling van de opvolgers van ontslagnemende gemeenteraadsleden.
4. Vaststelling rangorde raadsleden.
5. Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting.
6. Aanstelling schepen op basis van voordrachtakte.
7. Kennisname duiding visie over toekomst Midow door zonechef hoofdcommissaris Ruben Depaepe.
8. Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen van 8 december 2020 betreffende de lokale 

bronopsporing en contactonderzoek - Covid-19.
9. Bekrachtiging besluit burgemeester van 12 januari 2021 betreffende de controle en handhaving van de 

quarantaineverplichting M.H.O. op de beheersing en bestrijding van de COVID-19 pandemie.
10. Goedkeuring wijziging belastingreglement op woningen die beschouwd worden als ongeschikt of onbewoonbaar.
11. Goedkeuring wijziging gemeentelijk reglement conformiteitsattesten.
12. Kennisname specifiek toezicht - goedkeuring politiebegrotingswijzigingen nrs. 1 en 2 dienstjaar 2020 politiezone Midow.
13. Kennisname politiebegroting dienstjaar 2021 / meerjarenplanning 2020-2025 van de PZ Midow.
14. Kennisname vaststelling gouverneur aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 – Gemeente.
15. Principiële goedkeuring nieuwe straatnamen voor het project Molenstraat.

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

Bekendmaking van het openbaar onderzoek
Het college van burgemeester en schepenen,
overeenkomstig het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van 
de namen van openbare wegen en pleinen, met inbegrip van alle latere 
wijzigingen, brengt ter kennis aan de bevolking dat het gemeentebestuur 
de naamgeving voor een nieuwe wegenis ter hoogte van Molenstraat als 
volgt principieel heeft vastgesteld op 28 januari 2021:
Koutermolenstraat, Teerlingkotstraat, Staakmolenstraat.

Het dossier ligt voor eenieder ter inzage op het gemeentehuis van 
15 februari 2021 tot 14 maart 2021. Je kan dit inzien op afspraak. Kies 
‘omgeving’ als productgroep en daarna ‘omgevingsvergunning-inzage 
openbaar onderzoek’.

Al wie omtrent dit dossier bezwaren en opmerkingen heeft, moet 
die schriftelijk, door middel van een aangetekend schrijven of bij 
ontvangstbewijs aan het college van burgemeester en schepenen, 
Rijksweg 314 te 8710 Wielsbeke, overmaken, uiterlijk op 14 maart 2021 om 
11 uur.

Aanpassingswerken gemeentehuis in volle gang
Omdat alle diensten dit jaar gaan ‘Werken op afspraak’, wordt het gelijkvloers van het gemeentehuis momenteel klaargemaakt om 
deze nieuwe manier van serviceverlening vlot en veilig te laten verlopen. 

Op de benedenverdieping zijn er reeds elektriciteitswerken en netwerkaanpassingen uitgevoerd. Het nieuwe onthaal is in 
aanbouw, en daarnaast worden er verschillende loketten en een bijkomende vergaderruimte geïnstalleerd. 

Naar verwachting worden de verbouwingswerken tegen het einde van de paasvakantie afgerond. Alle afspraken zullen dan in het 
vernieuwde gemeentehuis plaatsvinden!
Meer info over werken op afspraak: www.wielsbeke.be/afspraak 

Week van de vrijwilliger
(27 februari tot en met 7 maart) 

Het is geen gemakkelijke periode door de 
coronacrisis, ook niet voor vrijwilligers.

Maar de lucht klaart weer op, weldra steken de 
eerste bloemen hun kopjes weer uit boven de 
aarde. Ook onze vrijwilligers laten hun hoofd 
niet hangen.

Dit jaar zetten we onze vrijwilligers graag 
letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes.

Dank je wel vrijwilliger voor wat je gisteren 
deed, vandaag doet en morgen ook weer!
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Je wereld bloeit open 
dankzij vrijwilligerswerk

Je wereld bloeit open Je wereld bloeit open 
dankzij vrijwilligerswerkdankzij vrijwilligerswerk
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Covid-19-vaccinatiecentrum in Waregem Expo
Inwoners van Wielsbeke kunnen voor hun (gratis) covid-
vaccinatie terecht in Waregem Expo (Zuiderlaan 26, Waregem). 

Je krijgt, als het zo ver is, een persoonlijke uitnodigingsbrief 
van de overheid om je te laten vaccineren. Daarop zal vermeld 
staan op welke dag en welk tijdstip je verwacht wordt.

Daarbij krijg je de optie om te bevestigen, te weigeren, of de 
afspraak te verplaatsen.

De Vlaamse overheid bepaalt wie wanneer een uitnodiging 
krijgt. Zonder die oproepingsbrief heeft het geen zin om naar 
Waregem Expo te gaan.

En wanneer je niet in het vaccinatiecentrum kan geraken 
om gegronde redenen, wordt samen met de gemeente naar 
oplossingen gezocht.

Hoe meer mensen zich laten vaccineren tegen covid-19, 
hoe beter. Vaccinatie is de beste bescherming tegen het 
coronavirus en de grootste garantie dat we binnenkort 

opnieuw volop van het leven kunnen genieten.

De meest recente informatie voor inwoners van Wielsbeke vind 
je via www.wielsbeke.be/corona

Hoe verloopt de vaccinatie? Wat gebeurt er in het 
vaccinatiecentrum?

Meld je op het uur en de dag van je afspraak in het vaccinatie-
centrum. Heb je koorts of ben je ziek? Kom dan NIET naar het 
vaccinatiecentrum, maar verplaats je afspraak!

> Aan de ingang van het vaccinatiecentrum is er een 
onthaalmedewerker die je temperatuur meet en je 
doorverwijst naar het onthaal.

> Hou je e-ID en je oproepingsbrief klaar.
> Meld je aan in één van de loketten.
> Na controle van je e-ID en je uitnodigingsbrief krijg je een 

nummer (en kleur) van vaccinatielijn.
> Volg je nummer (en kleur) tot in de hal.
> Wacht in de hal bij jouw nummer (en kleur).
> Een medewerker laat je binnen en vult samen met jou een 

medische vragenlijst in.
> Daarna krijg je je vaccin.
> Na de inenting ga je naar de wachtruimte ernaast. 

Daar wacht je 15 minuten.
> Als je je goed voelt, kan je naar huis.

Blijf onze lokale handelaars steunen
2020 was een moeilijk jaar voor ondernemers, en de covid-19-pandemie is nog niet voorbij. Daarom een warme oproep om onze 
lokale handelaars te blijven steunen!

Genieten van een heerlijke afhaalmaaltijd of online shoppen? Dat kan lokaal! Op onze website (www.wielsbeke.be/kooplokaal) zie 
je een overzicht van de initiatieven van Wielsbeekse ondernemers.

Ook met de nieuwe Wielsbeke cadeaubon steun je de lokale economie.

Wat na mijn vaccinatie?

Het blijft belangrijk om de coronamaatregelen te volgen.

Pas als er genoeg mensen gevaccineerd zijn, kunnen we snel 
weer samen komen. 

Daarom: > Was je handen regelmatig
 > Hou afstand
 > Gebruik een mondmasker
 > Doe je activiteiten liefst buiten
 > Beperk je nauwe contacten
 > Denk aan kwetsbare mensen

Heb je vragen over vaccineren tegen covid-19?

Heb je algemene vragen over de vaccinaties?
Bel de infolijn via het nummer 1700

Heb je algemene vragen over het coronavirus?
Bel de infolijn via het nummer 0800 14 689

Heb je vragen over jouw vaccinatie in Waregem Expo? 
Je vindt het nummer van het call center op 
vaccinatie.waregem.be

Een nieuwe Wielsbeke cadeaubon
De Wielsbeke geschenkbon zit in een nieuw jasje!
Niet alleen het uitzicht is veranderd, vanaf nu kan je ook kiezen 
tussen een papieren bon en een digitale bon. 

De klassieke papieren bon blijft in verschillende coupures 
verkrijgbaar (5, 10 en 20 euro). 
De digitale bon kan een bedrag naar keuze bevatten.
Beide bonnen zijn 1 jaar geldig en kunnen geheel of gedeeltelijk 
gespendeerd worden bij alle deelnemende Wielsbeekse 
handelaars. Je kan het bedrag dus in verschillende keren uitgeven.

Je vindt alle info én de lijst van de deelnemende handelaars op 
www.wielsbeke.be/cadeaubon.
Bonnen kunnen via de website worden besteld, of in het 
gemeentehuis (nu tijdelijk het Cultuurcentrum Hernieuwenburg) 
worden aangekocht bij het onthaal / de dienst Burgerzaken, op 
afspraak.

Heb je recent nog ‘oude’ bonnen aangekocht of gekregen?
Deze blijven uiteraard geldig tot de datum die op de bon vermeld 
staat, met uiterste datum 30/11/2021. 
Ben je handelaar en ben je nog niet aangemeld? Registreren kan 
via www.wielsbeke.be/cadeaubon2021.
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De meest actuele info over de vaccinatiestrategie vind je op www.laatjevaccineren.be. 
Alle informatie over het vaccinatiecentrum Waregem Expo vind je op de website vaccinatie.waregem.be.
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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

Bouw clubhuis Ooigem in eindfase
Nabij het pompstation aan de drietrapssluis in Ooigem heeft de 
bouw van het clubhuis de eindfase bereikt: een cafetaria waar 
ook – wanneer de coronamaatregelen het toelaten – fietsers en 
voetgangers zullen kunnen verpozen.

In het gebouw zijn eveneens openbare toiletten voorzien.

Het project kon op steunen rekenen van de Provincie West-
Vlaanderen via het Toeristische Impulsenprogramma, en 
Europa via het Interreg V-project ‘Golden Lys’.

Het clubhuis zal worden uitgebaat door Ooigem Yacht Club 
Leiekanaal vzw.

Initiatief voor het 
FEEST van de 
VLAAMSE 
GEMEENSCHAP

Hou het veilig!

Alle info en voorwaarden vind je vanaf maart via  
11-daagse@vlaanderenfeest.eu of op www.vlaanderenfeest.eu

Organiseer met je vereniging of buren
een  buurtfeest  en  

krijg tot  180 euro  van je  
organisatiekost  terugbetaald. 

2021
Organiseer met je vereniging of buren

een  buurtfeest  en  
krijg tot  180 euro  van je  

organisatiekost  terugbetaald. 

2021VLAANDEREN
FEEST! 2021VLAANDEREN
FEEST! 2021VLAANDEREN
FEEST!
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Initiatief voor het 
FEEST van de 
VLAAMSE 
GEMEENSCHAP

Hou het veilig!

Alle info en voorwaarden vind je vanaf maart via  
11-daagse@vlaanderenfeest.eu of op www.vlaanderenfeest.eu

Organiseer met je vereniging of buren
een  buurtfeest  en  

krijg tot  180 euro  van je  
organisatiekost  terugbetaald. 

2021
Organiseer met je vereniging of buren

een  buurtfeest  en  
krijg tot  180 euro  van je  

organisatiekost  terugbetaald. 

2021VLAANDEREN
FEEST! 2021VLAANDEREN
FEEST! 2021VLAANDEREN
FEEST!
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Zwaluwen maken (alsmaar minder) de lente
Elk jaar kondigt de terugkeer van de zwaluwen de lente aan. 
Spijtig genoeg vinden zwaluwen bij hun terugkeer naar onze 
regio steeds minder plaatsen waar ze hun nest kunnen bouwen.
Jij kunt een steentje bijdragen. Zowel de huis-, boeren- als 
gierzwaluw zijn voor hun nestplaats immers aangewezen op de 
mens. Met enkele eenvoudige ingrepen kan je ervoor zorgen 
dat zwaluwen zich opperbest voelen.

Hoe kan jij de zwaluwen een zetje geven?
• Opendeur: Laat een opening ( 30 cm op 30 cm op min. 2 

m hoogte) in je stal, schuur, hangar, ….
 Zo zullen boerenzwaluwen zich welkom voelen. 

Gierzwaluwen nestelen graag hoog in spleten onder het dak 
of in spouwmuren. Hou dus enkele holtes of kieren open!

• Bouw mee: In de buurt van zwaluwnesten kan je steunlatjes 
of kunstnesten aanbrengen onder de dakgoot. Ze vormen 
een ideale basis voor bijkomende nestgelegenheid. 
Een poel of modderbad met klei of leem zijn een ideale 
bouwmarkt voor zwaluwen die hun nesten maken.

• Insectenparadijs: Zwaluwen voeden zich met vliegende 
insecten, tot wel 10.000 per dag. Wie zijn tuin voorziet van 
wilde hoekjes met een overvloedige vegetatie, 

 
wilde planten en bloemen zorgt voor een extra bron aan 
insecten. En moet het nog gezegd?

 Pesticiden zijn uit den boze!

Heb je een zwaluwnest onder de dakgoot dat bewoond is? De 
uitwerpselen van een nest zwaluwjongen kunnen de huisgevel 
en de stoep besmeuren. Het Stadlandschap ’t West-Vlaamse 
hart komt, in samenwerking met de natuurvereniging, gratis 
een mestplankje installeren onder het zwaluwnest wanneer er 
teveel overlast is. 
Wens je echter een kunstnest om de zwaluwen een duw in de 
rug te geven? Dan kan je contact opnemen met de gemeente. 
We bekijken dan samen met Natuurpunt of je hiervoor in 
aanmerking komt. 

Om een beter zicht te krijgen op de zwaluwen in onze 
gemeente kan je een melding doorgeven van broedplaatsen. 
Weet je waar ze voorkomen, nesten bouwen en broeden?
Meld het via de dienst Omgeving,
056 67 32 13, omgeving@wielsbeke.be of via de website van 
Stadlandschap ’t West-Vlaamse hart,
www.westvlaamsehart.be/zwaluwen

Groenophaling
Op vrijdag 2 april 2021 is er opnieuw groenophaling. 
Wat kan er worden meegegeven met de ophaling:

• Snoeihout (particuliere huishoudens):
> 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:
> Aanbieden in composteerbare zakken.

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

Omruilen witte restafvalzakken
Inwoners van Wielsbeke kunnen resterende witte restafvalzakken van Imog 
vanaf maandag 1 maart per stuk inruilen voor nieuwe afvalzakken bij de dienst 
burgerzaken, mits het betalen van een toeslag. Voor een grote zak bedraagt de 
toeslag 10 cent, voor een kleine zak 15 cent.

De - ongebruikte - witte zakken kunnen ingeruild worden van 01 maart t.e.m. 31 
maart 2021, uitsluitend in de voormiddag en op afspraak.

Maak je afspraak via www.wielsbeke.be/afspraak en kies de optie ‘omruiling witte 
restafvalzakken’. Of maak je afspraak telefonisch via 056 67 32 00.

GOOI JE AFVAL IN  
DE VUILNISBAK

SAMEN VOOR EEN  
PROPERE OMGEVING

De nieuwe blauwe zak komt eraan!
Op 1 april is het zover. Dan introduceren Imog en Fost Plus de nieuwe blauwe zak. En dat is goed nieuws, want vanaf dan mogen 
alle plastic verpakkingen bij het PMD. Dat betekent een pak minder restafval, en veel meer recyclage.

Alle plastic verpakkingen vanaf april
In de PMD-zak mogen op dit moment reeds de harde plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons. De zachte 
plastic verpakkingen (films, folies en zakjes) werden via de foliezak ingezameld om de 8 weken.

In de nieuwe blauwe zak mogen vanaf 1 april alle huishoudelijke plastic verpakkingen. Denk naast flessen, yoghurtpotjes of 
botervlootjes ook aan plastic zakken en folies in dezelfde zak. Alles samen goed voor ongeveer 8 kilogram minder restafval. Een 
goede zaak voor het milieu, én de portemonnee.

Oude zakken blijven geldig
Wie nog maar net een pak PMD-zakken of foliezakken heeft gekocht, hoeft zich geen zorgen te maken. De oude blauwe zakken 
blijven onbeperkt geldig, de foliezakken kan je nog tot eind dit jaar gebruiken. Opgepast: allebei reeds met de verruimde 
sorteerregels: vul dus vanaf 1 april 2021 je overgebleven transparante foliezakken ook met alle pmd. 

Vanaf 1 april mag je ze dus voor ophaling aanbieden mét de extra plastic verpakkingen. Aan de ophaling verandert er niets. Je 
mag de nieuwe blauwe zak dus op dezelfde dag buitenzetten als vroeger. 

Deze aanpassinging zorgt voor extra comfort. Je kan je gekochte zakken (blauwe en transparante) gebruiken voor alle pmd vanaf 
1 april 2021 en deze zakken kunnen iedere 2 weken aangeboden worden.

Meer informatie?
Binnenkort ontvangt iedereen een uitgebreide folder thuis met alle details. Houd ook zeker de website www.imog.be en de 
gemeentelijke infokanalen in de gaten.
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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. BV  APOTHEEK DEBEUCKELAERE, Markt 2, 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)

Bloedinzamelingen mei 2021
Ondanks de pandemie en een week met besneeuwde wegen zorgden jullie in 
februari voor een mooie opkomst tijdens de eerste 2 collectes van het jaar.
In mei verwelkomen we jullie graag terug, en wel zoals ondertussen de 
gewoonte is, op afspraak.

Je legt dus vooraf het tijdstip van uw bloedgift vast, op één van volgende 2 
manieren:

• online via https://donorportaal.rodekruis.be
• via gratis telefoon naar 0800 777 00

Boek daarom nu al je bedje voor
• dinsdag 18 mei, 17u30-20u30 (Ooigem, OC Leieland) of
• vrijdag 28 mei, 17u30-20u30 (Wielsbeke, locatie nog te bepalen)

Jij kan zomaar het leven van iemand redden, gewoon door bloed te geven.
En op afspraak vraagt het hoogstens 45 minuten  van je tijd. 
1 op de 5 inwoners heeft ooit het Rode Kruis nodig. Om wie geef jij?
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Kort genoteerd uit de OCMW-raad
ZITTING VAN 17 DECEMBER 2020
1. Kennisname besluit burgemeester en goedkeuring hybride zitting raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december 2020 met beperkt 

publiek.
2. Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting.
3. Bekrachtiging beslissing vast bureau goedkeuring agenda en bijlagen en vaststellen mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering 

van 16 december 2020 – WRI.
4. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger / plaatsvervanger algemene vergadering van 18 december 2020 - W13.
5. Kennisname goedkeuringsbesluit gouverneur jaarrekening 2019 en technische bemerkingen en aanbevelingen – OCMW.

ZITTING VAN 28 JANUARI 2021
1. Kennisname besluit burgemeester en goedkeuring hybride zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 januari 2021 met 

beperkt publiek.
2. Aktename nieuwe samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn.
3. Aktename rangorde raadsleden.
4. Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting.
5. Kennisname vaststelling gouverneur aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 – OCMW.

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

Terugblik drempelbezoekjes 84 – plussers 
Maar liefst 13 enthousiaste vrijwilligers van het OCMW brach-
ten bij het begin van het nieuwe jaar een bezoekje aan de 
oudste thuiswonende senioren.
Met een kleine attentie brachten ze de beste wensen over aan 
de deur. In de ganse gemeente werden bijna 300 zakjes met 
zoetigheden en een leuk tekstje met de glimlach rondgebracht.

De warme ontvangst en aangename babbels waren als licht-
puntjes en de reacties zijn enkel maar lovend.
Overal werd men hartelijk onthaald. Bedankt voor zoveel dank-
baarheid! We komen dan ook graag nog een keertje langs!

Ontleen gratis e-boeken met je Mijn Bibliotheek-profiel!

Steeds meer mensen lezen niet alleen gedrukte boeken, maar kiezen ook eens voor een e-boek. 
Momenteel is er al een aanbod van 6092 titels. Er is voor elk wat wils: fictie of non-fictie, spannend of romantisch, in het Neder-
lands of in het Engels. Vlaamse auteurs zijn goed vertegenwoordigd. Ook internationale toppers tekenen present.

Deze e-boeken kan je lezen op je eigen toestel (e-reader, tablet, smartphone of computer) via de digitale boekenkast cloudLibrary. 
> Als lid van Bibliotheek Wielsbeke kan je deze boeken gratis ontlenen. 
 -Je kan telkens 2 e-boeken tegelijk lenen en die 6 weken lang lezen. 
 -Loopt de uitleentermijn af, dan verdwijnen de e-boeken vanzelf van je toestel. 
 -Je kan tot 2 e-boeken gratis reserveren die je graag nog wil lezen. 

 
Zo werkt het:

1. Download de app via de Apple App Store of Google Play op je smartphone of tablet.
 Kies in het keuzemenu voor België – E-boeken Vlaanderen en Brussel – de Bib.
2. Meld je aan met je Mijn Bibliotheek-profiel (registreren), maak je keuze uit het aanbod en begin meteen te lezen.

OF
Ga rechtstreeks naar het aanbod e-boeken van de Vlaamse en Brusselse bibliotheken via:
https://ebook.yourcloudlibrary.com/library/deBib/Featured

> Wil je e-boeken op je e-reader plaatsen? Maak dan gebruik van onze handleidingen om boeken te downloaden via 
Adobe Digital Editions op Windows of Mac. De handleidingen vind je op onze bibliotheekwebsite. 

Zo werkt het ook:
1. Surf naar:  https://wielsbeke.bibliotheek.be/
2. Zoek een boek in de catalogus.
 Wanneer er een e-boek bestaat, vind je deze vermelding:
 

3.  Klik daarna op:   

   
      

> Indien het boek is uitgeleend, kan je dit gratis reserveren.
4. Je komt nu op de cloudLibrary terecht en meld je aan met je Mijn bibliotheek-profiel.

Veel leesplezier!

Nieuw in de bib: gezelschapsspelletjes
Huis van het Kind Wielsbeke en Bibliotheek Bibox sloegen de 
handen in elkaar en werkten een nieuw aanbod uit: vanaf 2 april 
2021 kan je in de bib ook terecht voor het ontlenen van gezel-
schapsspellen.
Zowel voor de allerkleinsten als voor oudere kinderen is er een 
divers en uitdagend startaanbod. De collectie zal gaandeweg 
nog worden aangevuld.

Spelregels voor het uitlenen: 
- Uitleentermijn van 4 weken 
- Maximum 3 spellen per uitleenbeurt
- Het ontlenen is gratis
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Ga dichtbij huis buiten spelen! In je eigen tuin, op je terras, op een pleintje in

de buurt, in het bos,...

 

Buiten spelen is bijna helemaal gratis! Takken, bladeren, stenen en plassen zijn

overal vrij beschikbaar.

 

Buiten ravotten is gezond! Het bevordert de geestelijke gezondheid en

stimuleert de fantasie, creativiteit en ondernemingszin.

 

Vuil worden is plezant! Buiten spelen is pas echt ontspannend als er niet

moeten gekeken worden op een spatje modder meer of minder.

Dat de eerste woensdag na de paasvakantie dé BUITENSPEELDAG is, daar kan zelfs

een virus niets tegenin brengen! Want buiten spelen dat kan en mag altijd! 

Ook dit jaar geen grote Buitenspeeldag op domein Hernieuwenburg, maar wél een

reuzegrote buitenspeeldag in je eigen buurt! Trek je ravotkleren aan, kom uit je kot.

Spring in plassen, bak een moddertaart, bouw een kamp, teken grote

stoepkrijtfiguren, ga op verkenning in je eigen buurt,…

Want buiten spelen hoeft niet per sé groots en flitsend te zijn. Laat elke dag een

buiten-speel-dag zijn!

Goed om te weten

Op zoek naar buitenspeelideeën?

Een flitsende trampoline of het nieuwste voetbaldoel zijn geen vereisten om

onvergetelijk plezier te beleven buiten. Integendeel.... De grootste avonturen zijn de

meest onverwachte!

 

WIJ DAGEN JULLIE UIT!

Scheur de buitenspeelbingo op de volgende pagina uit en trek naar buiten. Kan jij

alle vakjes van de Buitenspeelbingo afvinken? Succes! En vooral: veel plezier!

 

Nog op zoek naar extra inspiratie?

Neem eens een kijkje op:

 

www.groeimee.be/buitenspelen

www.maisonslash.be/rubriek/1000uurdedeuruit

www.www.natuurpunt.be/50dingen

of trek gewoon naar buiten en de inspiratie komt vanzelf ;).

Bekijk een

beestje van

dichtbij

B
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Bingo

Stippel een

avontuurlijke

fietsroute uit

Bouw een

hindernissen

parcours

Knuffel een

boom

Maak een

moddertaart

Klim in een

boom

Gooi een bal 

 5x de lucht in

zonder hem te

laten vallen

Begraaf een

schat en

teken een

schatkaart

Fluit op een

grasspriet

Stuiter een

steen op

het water

Zoek 5

verschillende

dieren rond

je huis

Ren een

rondje rond je

huis/wijk/

plein/...

Zoek en vind

de grote beer,

en de kleine!

Stook een

zelfgemaakt

brouwsel

Rol van

een berg

Maak een

blotevoeten-

tocht

Bouw een

hut!

Teken een

hinkelspel

Maak je naam

met takjes/

blaadjes/...

Zoek de

mooiste

steen

Maak een

reuze

stoepkrijt-

tekening

Spring in de

plassen

Maak de

mooiste

natuurfoto

Zoek een

figuur in de

wolken

Maak een

(zand)kasteel
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Tieners in actie 

Wat? 
Een week vol leuke activiteiten op maat van de tieners (12-16 
jaar), een mix van culturele en sportieve uitdagingen.

Meer info over het specifieke programma is te volgen op
www.wielsbeke.be en via facebook “Sport in Wielsbeke”. 
Verplaatsingen gebeuren hoofdzakelijk met de fiets. 

Wanneer? 
Van maandag 5 juli t.e.m. vrijdag 9 juli 2021
(uren afhankelijk van het dagprogramma) 

Kostprijs? 
€ 125 (inwoners) / € 140 (niet-inwoners) 

Inschrijven? 
Vanaf 9/03/2021 om 18.00u via de link op www.wielsbeke.be 
(inloggen kan via het rijksregisternummer van de ouder). 

Opgepast: de plaatsen zijn beperkt! 
TIP: vooraf gegevens invoeren zorgt voor een vlottere 
inschrijving! 

Meer info:
Dienst Vrije Tijd (jeugd-, sport- en cultuurdienst) 
Hernieuwenstraat 14, 8710 Wielsbeke, 056 67 32 50
sportdienst@wielsbeke.be – www.wielsbeke

W A N T E D

R E W A R D  F O R  C A P T U R E

CATWALKDIVA AKA
SPEELPLEINMONI

T E  H E R K E N N E N  A A N  V O L G E N D E  E I G E N S C H A P P E N :

MIN. 16J. IN 2021 - EXPERT IN VERKLEEDPARTIJTJES - 100% DRAMA -
KARAOKÉ? YES PLEASE! - BEREID OM DE FASHIONAGENDA ÉÉN OF MEERDERE
WEKEN TIJDENS DE PAAS-, ZOMER- EN/OF HERFSTVAKANTIE VRIJ TE HOUDEN

- OVERDUIDELIJK GEBETEN DOOR HET SPEELVIRUS

*

# I E D E R E E N S P E E L P L E I N M O N I

Voor meer informatie kan je terecht op www.wielsbeke.be/speelpleinwerking,
 via jeugd@wielsbeke.be of 056/67.32.19.

SPEELBEEST AKA
SPEELPLEINMONI

T E  H E R K E N N E N  A A N  V O L G E N D E  E I G E N S C H A P P E N :

MIN. 16J. IN 2021 - VEEL RAVOTGOESTING - ENKELE ACHTERGEBLEVEN
MODDERRESTEN - HET FREQUENT UITSTOTEN VAN OERKRETEN - ONTEMBARE

ENERGIE - OVERDUIDELIJK GEBETEN DOOR HET SPEELVIRUS - BEREID OM ÉÉN OF
MEERDERE WEKEN TIJDENS DE PAAS-, ZOMER- EN/OF HERFSTVAKANTIE VRIJ TE

MAKEN OM HET SPEELVIRUS OVER TE DRAGEN OP KINDEREN

FORTNITEADDICT AKA
SPEELPLEINMONI

T E  H E R K E N N E N  A A N  V O L G E N D E  E I G E N S C H A P P E N :

MIN. 16J. IN 2021 - EXPERT IN VREUGDEDANSJES - PROFESSIONELE
FORTENBOUWER - GAAT GEEN UITDAGING UIT DE WEG - BEREID OM DE GAME

ÉÉN OF MEERDERE WEKEN TIJDENS DE PAAS-, ZOMER- EN/OF
HERFSTVAKANTIE ONGEMOEID TE LATEN - OVERDUIDELIJK GEBETEN DOOR

HET SPEELVIRUS

SUPERHERO AKA
SPEELPLEINMONI

T E  H E R K E N N E N  A A N  V O L G E N D E  E I G E N S C H A P P E N :

MIN. 16J. IN 2021 - EXPERT IN SUPERKRACHTEN - KAN GOED 'DEN HELD'

UITHANGEN - STRIJDT TEGEN DE AARTSVIJAND: VAKANTIEVERVELING - ÉÉN OF

MEERDERE WEKEN BESCHIKBAAR TIJDENS DE PAAS-, ZOMER- EN/OF

HERFSTVAKANTIE - OVERDUIDELIJK GEBETEN DOOR HET SPEELVIRUS

Omgehakte boom.

De omgehakte boom is boos

als men hem wegstopt in een doos

al heeft hij niets misdaan

niet mogen blijven staan

voelt hij zich bedot en aangerand

genadeloos wordt hij verbrand

Zijn takken snikken heet

Hoor je de felle kreet

die hijgt en hoger stijgt

zelfs geen erbarmen krijgt

vol gloed de vlam ten hemel licht

vervloeit tot as, wat blijft is een gedicht.

Marie Christine Martens
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Fiscale attesten: aangepaste regelgeving en vanaf nu digitaal te raadplegen!
Ouders kunnen een belastingvermindering krijgen voor de kosten die ze maken voor opvang. Sinds 20 december 2020 werd 
de regelgeving hierrond aangepast.

• De belastingvermindering geldt alleen voor kinderen beneden de 14 jaar en voor kinderen met een beperking beneden de 21 
jaar. Deze leeftijden waren voordien respectievelijk 12 en 18. Goed nieuws dus!

• De werkelijk gedane uitgaven worden beperkt tot maximum 13 euro per kind per opvangdag voor activiteiten in 2020. Vanaf 
2021 geldt 13,70 euro per kind per opvangdag. Het bedrag zal jaarlijks de index volgen en zal dus jaarlijks aangepast worden.

• De belastingvermindering bedraagt 45 procent van de werkelijk gedane uitgaven. Alleenstaande ouders met een belastbaar 
inkomen van minder dan 18.000 euro krijgen een belastingvermindering van 65 %. 

 Om deze kosten te kunnen inbrengen, moeten de ouders over bewijzen beschikken, nl. het fiscaal attest. 

De fiscale attesten voor de activiteiten van 2020 kunnen digitaal opgevraagd worden in uw klantenzone in de 
inschrijvingsmodule. Er worden geen attesten meer per post verstuurd. Deelnemers worden via mail op de hoogte gebracht 
wanneer de fiscale attesten beschikbaar zijn.

- Fiscale attesten voor speelpleinwerking en kleuteropvang kunnen gedownload worden via www.wielsbeke.be/jeugddienst.
- Fiscale attesten voor sportkampen en tieners is actie kunnen gedownload worden via www.wielsbeke.be/sportdienst.

Gedeeltelijke terugbetaling mutualiteit: speelpleinwerking en sportkampen
Voor bepaalde activiteiten voorzien de mutualiteiten een gedeeltelijke terugbetaling van de kosten. Opgelet: elke mutualiteit 
heeft eigen regelgeving en voorwaarden hieromtrent. Bekijk dit dus zeker eens! Aanvraagformulieren kunnen gedownload 
worden op de website van de betreffende mutualiteit en mogen na betaling van de factuur bezorgd worden aan de 
organiserende diensten (jeugddienst of sportdienst). We versturen de ingevulde formulieren terug per post.

VA K A N T I E W E R K I N G
SPEELPLEINWERKING

’t RAVOTTERKE & KLEUTEROPVANG ’t KAPOENTJE

Tijdens de schoolvakanties kunnen kinderen terecht in kleuteropvang ’t Kapoentje en speelpleinwerking ’t Ravotterke. Omwille 
van de huidige maatregelen is het moeilijk om te voorspellen welke afspraken van toepassing zullen zijn. We verwijzen graag 
naar www.wielsbeke.be/jeugddienst voor de meest actuele informatie, tarieven en inschrijvingsmodaliteiten.

De inschrijvingen voor de paasvakantie (kleuteropvang en speelpleinwerking) gaan door op volgende dagen:
- Woensdag 10 maart om 12u: voor Wielsbekenaren (domicilie-adres van kind is geldend)
- Maandag 15 maart om 12u: voor niet-Wielsbekenaren
- Woensdag 17 maart om 12u: voor inschrijvingen voor minder dan 2 dagen/week (onder voorbehoud van beschikbaarheid)

OPENINGSDAGEN 2021
 > Speelpleinwerking ’t Ravotterke 

telkens op weekdagen, van 7u tot 18u
’t Ravotterke, domein Hernieuwenburg  -  Adres: Hernieuwenstraat 14a, 8710 Wielsbeke

Paasvakantie: 6 - 16 april (gesloten op paasmaandag 5 april)
  OC Leieland Ooigem
  Adres: Guido Gezellestraat 55B, Ooigem

Zomervakantie: 1 – 23 juli (gesloten op 21 juli) 
  9 - 31 augustus

Herfstvakantie: 2 – 5 november (gesloten op 1 november)

Tijdens de krokusvakantie en kerstvakantie 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.

 > Kleuteropvang ’t Kapoentje
Voor kleuters (geboortejaar 2015-2018, +schoolgaand en pampervrij) + broers/zussen tot 2e leerjaar
(geboortejaar 2013-2014)
Telkens op weekdagen, van 7u tot 18u
Lokaal naschoolse opvang Vrije Basisschool Sint-Baafs-Vijve
WB Cartonstraat 46, 8710 Sint-Baafs-Vijve

Paasvakantie: 6 - 16 april (gesloten op paasmaandag 5 april)

Zomervakantie: 1 – 23 juli (gesloten op 21 juli) 
  9 - 31 augustus

Herfstvakantie: 2 – 5 november (gesloten op 1 november)

Kerstvakantie: 23 december – 3 januari (gesloten op 25 december en 1 januari)
  Op 24 en 31 december is de opvang open tot 14u

6 Maart 2021

Chiro Jattetoet

Afhalen of levering in Ooigem en al de omringende gemeentes !
Bestellen kan via de Facebookpagina van Chiro Jattetoet

Speelplein Ooigem
In 2020 werd het startschot gegeven omtrent de nieuwe 
speelpleintjes in de gemeente. De locaties en timing werden toen 
vastgelegd. In 2021 is de speelruimte op de site aan oc/ sporthal 
Leieland aan de beurt.
We willen bij de realisatie hiervan niet over één nacht ijs gaan. 
Waar willen we naartoe? Waar liggen de noden? En wat wil de 
buurt?

Vanaf 15 maart gaan we hiermee aan de slag. Woon je in 
Ooigem? En/of maak je regelmatig gebruik van de omgeving? 
Dan zijn we op zoek naar jouw mening!
Alle info is vanaf 15 maart te vinden op www.wielsbeke.be.

Nog wandelen wolken

Nog wandelen wolken als toen 

over het land, nog wentelen welig

Gods wateren naar de akkers van toen,

nog waken sterren stralend aan de hemel.

De zon verzaakt aan haar dagreis niet,

regens hebben zich nergens vastgezet,

nieuwe lente brengt steeds nieuw verschiet

en zomers rijpen rijkelijk naar de herfst.

Angstaanjagend zijn de bittere vergrijpen

tegen zoveel harmonie en rede.

Zal een moegetergde aarde blijven:

zó verduldig, zó ongewraakt voor eeuwig?

Roland Debucquoy
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IInnssttaapp  nniieeuuwwee  kklleeuutteerrttjjeess    
((ggeebboorreenn  tt..ee..mm..  1199  ookkttoobbeerr  22001188))  oopp  mmaaaannddaagg  1199  aapprriill  22002211  &&  
((ggeebboorreenn  tt..ee..mm..  1188  nnoovveemmbbeerr  22001188))  oopp  mmaaaannddaagg  1177  mmeeii  22002211..  

  

WWeennsstt  uu  mmeeeerr  iinnffoo,,  ccoonnttaacctteeeerr  oonnss  ggeerruusstt!!      

MMaaaakk  aallvvaasstt  kkeennnniiss  mmeett  oonnzzee  sscchhooooll  vviiaa  hheett  kkeennnniissmmaakkiinnggssffiillmmppjjee  oopp  oonnzzee  wweebbssiittee::  
wwwwww..ddeevvlliieeggeerraaaarr..bbee..  

 

 

 
 

 
 

Willem Bouvier Cartonstraat 46 

8710 SINT-BAAFS-VIJVE 

056 60 77 47 

info@devliegeraar.be 

www.devliegeraar.be 

 

CCoorroonnaapprrooooff  OOPPEENNDDEEUURRDDAAGG  oopp  zzaatteerrddaagg  2277  mmaaaarrtt  22002211    
vvaann  1100uu  ttoott  1122uu  

-> Reserveer uw ppeerrssoooonnlliijjkkee  rroonnddlleeiiddiinngg via onze website. 

De nieuwe peuters spelen een volledige voormiddag mee met de andere kindjes in de klas  
en leren zo de juf en vriendjes kennen. 

De ouders mogen de kindjes tot aan de klas begeleiden tussen 08.15u en 08.30u.   
                                                                                              Vergeet je mondmasker niet.  

Er is nog steeds kans om in te schrijven.   
Neem gerust contact op met Het Vlinderbos 056/66.66.48 of info@hetvlinderbos.be 

 

 

 

 

Kom jij ook meespelen in ons Vlinderbos? 
 

Speelvoormiddag 1100  ffeebbrruuaarrii  22002211 (instapdatum 22 februari 2021 – na krokusvakantie) 

voor alle peuters geboren tot en met 2222  aauugguussttuuss  22001188 

Speelvoormiddag 3311  mmaaaarrtt  22002211 (instapdatum 19 april 2021 – na paasvakantie) 

 voor alle peuters geboren tot en met 1199  ookkttoobbeerr  22001188  

Speelvoormiddag 1122  mmeeii  22002211 (instapdatum 17 mei 2021 – na Hemelvaart) 

 voor alle peuters geboren tot en met 1177  nnoovveemmbbeerr  22001188  
 

BBiinnnneennkkoorrtt  22,,55  jjaaaarr??  
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Bedankt bestuurder
dat je het fietspad
vrijhoudt.

Bedankt bestuurder
dat je het fietspad
vrijhoudt.

Bedankt chau
eur
dat je het fietspad
vrijhoudt.

Fiets veilig in Wielsbeke
Op 22 maart geven we het startschot van een grote fietsveiligheids-
campagne, een initiatief van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) 
waar we op intekenden.

Want ook in Wielsbeke wordt er heel wat afgefietst. Zeker het voorbije jaar 
viel dat meer dan ooit op. En dat willen we warm blijven aanmoedigen! 
Daarom doen we er vanuit de gemeente ook alles aan om dit voor 
iedereen zo veilig mogelijk te laten verlopen. 

Als fietser kan je je eigen veiligheid een pak verhogen door zichtbaar te 
zijn of door voorspelbaar te zijn voor andere bestuurders en duidelijk op 
voorhand aan te geven wat je van plan bent.
Maar uit ongevallencijfers blijkt dat autobestuurders ook vaak onvoor-
zichtig zijn en zo fietsers in gevaar brengen. Verplaats je even in de rol 
van de andere en lever die kleine inspanning voor elkaar en voor jezelf.

Werfzone domein Hernieuwenburg aangekleed door lokaal talent!
In november 2020 lanceerden we een oproep om foto’s en ontwerpen in te sturen voor de werfdoeken rond de werfzone op 
domein Hernieuwenburg. En dat de inwoners van onze gemeente creatief zijn, bleek uit de meer dan 100 inzendingen die we 
van particulieren en Wielsbeekse verenigingen mochten ontvangen! Dank en proficiat aan alle deelnemers voor de inzendingen!

Uiteindelijk selecteerde een jury 20 ontwerpen die zeer binnenkort ook live bewonderd kunnen worden. Hierbij alvast een sneak 
preview… 

Nieuw sportcomplex op domein Hernieuwenburg
Heel binnenkort gaan de werkzaamheden van start voor het bouwen 
van het nieuwe sportcomplex op het domein
Hernieuwenburg. Zo komt er een nieuwe sporthal en een nieuw 
zwembad. Momenteel wordt het terrein en de omgeving klaargemaakt. 
De effectieve graafwerken starten binnenkort.

De einddatum voor de werken is voorzien voor 30 juni 2022.

Pitbulls
De corona-perikelen hopen we zo snel mogelijk achter ons te laten. Nu, dit houdt ons niet 
tegen om ons nieuw seizoen in gang te trappen. Online krachttraining, trainen in bubbels, 
voldoende ontsmettingsgel en mondmaskers houden het voor iedereen veilig.

Heb jij genoeg stil gezeten het voorbije jaar, heb je zin in een nieuwe sportieve uitdaging? 
Contacteer ons en je maakt binnenkort deel uit van één van onze trainingsbubbels.
Gezocht!!! Jongens en meisjes tussen 12 en 15 die zin hebben om te baseballen om onze 
nieuwe kadettenploeg aan te vullen!

Meer info:
www.pitbulls.be – wielsbekepitbulls@gmail.com.
Je vindt ons ook op facebook.

3 nieuwe 10.000-stappen-wandelingen
In de maand december konden inwoners van Wielsbeke, Ooigem en Sint-Baafs-Vijve de mooiste 10.000 stappen-wandeling in 
hun deelgemeente voorstellen aan een jury. 
Alle inzendingen werden anoniem beoordeeld. 

Proficiat aan de winnaars:
> In Wielsbeke won Griet Coussens
> In Ooigem won Frederic Depypere
> In Sint-Baafs-Vijve won Melissa De Dapper

Zij winnen elk voor €40 aan Wielsbeke cadeaubonnen waarmee ze terecht kunnen bij onze lokale handelaars.
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cultuur

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. 

uitgesteld naar mei-juni 2021 - € 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.

uitgesteld naar mei-juni 2021 - € 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.

uitgesteld naar mei-juni 2021 - € 15 Vogelsang - Rijksweg 316 - Wielsbeke

-

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

CULTUURSEIZOEN 2020-2021
-

CURSUSSEN EN WORKSHOPS -  VUUR VOOR CULTUUR

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’

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

Activiteiten onder voorbehoud

van de op dat moment geldende 

coronamaatregelen

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

KOFFIECONCERTEN
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 gerenommeerde 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.
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KH De Ware Vrienden
Wij willen iedereen bedanken!

• Bedanken voor de steun tijdens onze pralines-verkoop in december 2020! Het was niet evident 
om onze jaarlijkse verkoop te laten doorgaan. Maar door enkele kleine aanpassingen en het 
internet is dit toch gelukt! We hadden niks van verwachtingen en waren heel blij met de 
verkoopscijfers! Bedankt voor dit onverwachte succes!

• Bedanken voor de morele steun tijdens de corona-tijden. Wij hebben sinds maart vorig jaar 
niet zoveel mogen repeteren. De majorettes hebben hier dan nog een beetje geluk, dat ze ook 
buiten kunnen oefenen. De trainingen zullen hierbij ook terug opgestart worden, eens het weer 
het een beetje toelaat.

• We willen onze leden bedanken! Bedanken omdat ze trouw lid blijven en aanwezig waren 
tijdens onze digitale Sint-Cecilia en digitale nieuwjaarsreceptie. Op die laatste konden ze hun 
favoriete top 5 allertijden doorsturen. We maakten er een leuke top 30 van, die heel gevarieerd 
was!

We namen helaas ook afscheid van twee dierbaren…
Dymphna Vanneste overleed, na een moedige strijd aan kanker, op zondag 12 januari 
2020. Omringd door haar familie en heel toevallig (of net niet…) terwijl de nieuwjaars-
receptie bezig was. 
Daarnaast namen we ook afscheid van Léon Dhoop, ere-bestuurslid en jaren onder-
voorzitter geweest. Léon stierf op 2 januari 2021. Na een mooi periode in het WZC 
heeft hij ons verlaten.
We willen beide families blijvende sterkte toewensen.

Zin om te dansen of muziek te 
maken, te lachen en plezier te 
hebben? We zoeken nieuwe 
leden, die we kunnen  
verwelkomen in onze toffe 
groepen.  
 
Wil je graag majorette worden, 
trommelaar worden of een  
instrument bespelen? Dan is 
dit misschien de perfecte  
hobby voor jou.  
 
Wil je eerst eens proberen? 
Dat kan! Je mag ons altijd  
komen bezoeken tijdens de  
repetities. Je hebt niks  
speciaals nodig, alleen vragen 
de majorettes om sportieve  
kleren en turnpantoffels aan te 
trekken. 
De inschrijvingen zijn volledig 
gratis. 
 
Heb jij nog vragen? 
khdewarevrienden@gmail.com 
www.khdewarevrienden.com 

Misschien iets voor jou? 

infobrochure 

Koninklijke Harmonie De Ware 
Vrienden Ooigem bestaat uit: 
 
Harmonie De Ware Vrienden 
Majorettes The Golden River Twirlers 
Drumband Con Fuoco 

 
Wil jij eerst eens komen kijken of al 
de geplande stoeten en concerten in 
jouw agenda schrijven? Dat kan: 
 
 
Onze volgende stoeten / concerten: 
…. 

Wil je eens komen kijken? 

Harmonie De Ware Vrienden  
Sinds 1922 is de harmonie van 
Ooigem een actieve  
vereniging. De Ware Vrienden 
is onze naam en die maken we 
ook waar. Hier spelen jong en 
oud, groot en klein, mannelijke 
en vrouwelijke, ... samen in  
harmonie en passie voor  
muziek.  
In een harmonie spelen  
volgende instrumenten:  
piccolo, dwarsfluit, hobo,  
klarinet, fagot, saxofoon, 
trompet, hoorn, eufonium, 
(bas)trombone, tuba, bugel, 
cornet en slagwerk. 
Het orkest staat onder leiding 
van Rudy Lareu. 

Koninklijke Harmonie De Ware Vrienden Ooigem 

In 1967 sloten er zich heel wat 
meisjes aan bij de harmonie. Die 
besloten om te dansen op de  
muziek van de harmonie als  
majorette. Vandaag dansen we 
nog steeds op deze muziek, maar 
ook op hedendaagse muziek.  
De majorettes leren oefeningen 
aan met de baton (majorettestok), 
leren danspassen aan en dansen 
soms met linten. Alle jongens en 
meisjes vanaf het 1e leerjaar zijn 
welkom! 
De majorettes staan onder leiding 
van Kimberly Velghe. 

Drumband Con Fuoco 
In 1967 waren er ook enkele  
jongens die zich meer wilden 
specialiseren in een  
instrument: de trommel. De 
drumband speelt marsen  
alsook melodische liedjes uit 
de hedendaagse muziek. 
Je moet bij de trommelaars 
geen notenleer gevolgd  
hebben. 
Onder leiding van Corine  
Vanhaesebrouck en Pieterjan 
Seynaeve beleven deze  
meisjes en jongens een leuke 
ritmische tijd. 

De harmonie repeteert op… 
Vrijdag 20u00 - 22u00 of 
Zondag 10u - 12u00 
 
 
Waar? 
Muzieklokaal 
1ste verdieping OC Leieland 
Guido Gezellestraat 55 B 
Ooigem 

De majorettes repeteren op ... 
zaterdagvoormiddag 
9u - 10u30: instap & semi 
10u30 - 12u: gevorderden 
 
Waar? 
Dansstudio  
Sporthal Leieland 
Guido Gezellestraat 57 
Ooigem 

De Drumband repeteert op …. 
zaterdagvoormiddag 
9u30 - 11u30 
Instapdrumband + drumband 
 
Waar? 
Muzieklokaal 
1ste verdieping OC Leieland 
Guido Gezellestraat 55 B 
Ooigem 

Majorettes The Golden River Twirlers  

We mogen even nog niet repeteren, maar wij willen jullie alvast wat informatie over onze vereniging geven! 

Onze jaarlijkse kaas-en wijnavond kan dit jaar 
wegens de corona-maatregelen niet doorgaan.

Maar niet getreurd!
We willen voor de kaasliefhebbers onder jullie 
een heerlijke kaasplank met aangepaste wijnen 
aanbieden.

Voor de niet kaas-eters voorzien wij een breug-
helplank als alternatief. Je kan beide plankjes 
aankopen voor volwassenen, maar ook voor 
kinderen.

Voor dit alles kunnen we rekenen op de profes-
sionele handen en smaken van Ma Kwizien!



cultuur cultuur

30     gemeentelijke infokrant  |  MAART - APRIL MAART - APRIL   |   gemeentelijke infokrant     31

1981-2021 - 40 jaar
Enkele cijfers...

Wist je dat minstens 75 mensen op vrijwillige basis hun medewerking verleenden aan de Juliaan Claerhout-kring? Dit als bestuurslid, 
auteur of medewerker… 
De verschillende taken zijn heel divers. Van die 75 maakten er – door de jaren heen – 27 personen deel uit van het bestuur.

Wist je dat er van bij de start in 1981 al een tijdschriftje uitgegeven werd? En dit 7 jaar na elkaar, elk kwartaal een nieuw exemplaar…  28 
tijdschriftjes, samen goed voor 1200 pagina’s!

Wist je dat in 1989 het eerste echt gedrukte jaarboek van de persen rolde?  Aanvankelijk was een uitgave per jaar voorzien. Toen de 
boeken letterlijk meer om het lijf kregen, verschenen ze om de twee jaar. Op vandaag mogen we trots zijn op een reeks van 15 prach-
tige naslagwerken, een totaal pakket van 4580 pagina’s!

Wist je dat er gedurende de bestaansperiode van de Wielsbeekse Heemkring al 5 jaarkalenders met unieke foto’s, 2 Leiesprokkels-
themaboekjes, 3 themafotoboekjes en 3 brochures over een specifiek onderwerp verschenen zijn? Die brochures zijn goed voor 106 
bladzijden leesvoer.

Wist je dat 65 verschillende auteurs bijdragen schreven voor Leiesprokkels?

Wist je dat er in het totaal 251 artikels over heel diverse onderwerpen in de jaarboeken te lezen zijn?

Wist je dat we een breed lezerspubliek hebben, dat elke keer uitkijkt naar onze volgende publicatie.

En tenslotte: wist je dat we nog altijd niet aan het einde van ons Latijn zijn…. En we u graag verder van dienst blijven als het over de 
geschiedenis van Wielsbeke gaat!

www.juliaanclaerhoutkring.be - info@juliaanclaerhoutkring.be 
volg ons ook via facebook!

10-02-1952
De eerste repetitie 
van de fanfare o.l.v. 
Meester Deblock 
was een feit.

01-01-1962
De Stasegemnaar 
Marc Vanruymbeke 
werd dirigent.

    De start van het 
tamboerkorps (tot 
midden jaren ’70).

1964

De fanfare groeide uit tot 
een harmonie onder de im-
puls van de nieuwe dirigent 
Luc Vande Voorde.

1982

1988
Oud-dirigent Marc 
Vanruymbeke werd 
even interim-di-
rigent.

Rudy Lareu uit Desselgem 
zwaaide vanaf  nu met het 
dirigeerstokje.

1991

Er groeit een trommelkorps o.l.v. 
van Steven Lietaer en later Hans 
Dewachtere, Pieterjan Seynaeve en 
Maarten Decock (tot 2018).

1992

1996
Peter Valck uit Wakken 

wordt de nieuwe 
dirigent. Peter Valck is dit jaar 

25 jaar dirigent bij de 
harmonie.

2021

De harmonie groeide ondertussen uit tot een vereniging van 
een 60-tal muzikanten, 9 bestuursleden en een 15-tal vaste 
vrijwilligers.  Naast de muziek zijn de vriendschap onderling 
en de goede sfeer, de belangrijke pijlers van Steeds 
Beter.

De KH ‘Steeds Beter’ wordt volgend jaar 70, en laat je 
even inkijken in haar geschiedenis.

Interesse om ook lid te worden van Neos Wielsbeke-St Baafs Vijve in 2021 ? 

 

 

 

www.neosvzw.be/wielsbeke 

 
Neos vormt een warme seniorenvereniging met in Vlaanderen 34.000 leden, 

waarvan ongeveer 13.000 in West Vlaanderen. 
Neos Wielsbeke-St Baafs Vijve telt 130 leden en organiseert bijna wekelijks 

een of andere activiteit. 
Onze activiteiten omvatten koffietafels met interessante voordrachten, bedrijfsbezoeken, 

ééndaagse of meerdaagse uitstappen, fietstochten, wandelingen, kaartnamiddagen,  
Yoga lessen, deelnames aan concerten die door Neos Nationaal worden georganiseerd. 

Het lidgeld bedraagt 40 EUR per jaar, inclusief een verzekering lichamelijke ongevallen bij 
deelname aan onze activiteiten. 

Verdere toelichtingen kunnen worden bekomen bij de secretaris Lieven Gheysens, 
via mail op lieven.gheysens@gmail.com of telefonisch op het nr 0477 738 718  

  

Wie wint de Juliaan Claerhoutprijs in 2021?
Tweejaarlijks vindt de uitreiking plaats van de Juliaan Claerhoutprijs, een erkenningsprijs die de Wielsbeekse cultuurraad uitreikt aan wie 
een opmerkelijke invloed heeft gehad op het gemeentelijke socio-culturele leven.

Voor de uitreiking van 2021 is de Cultuurraad op zoek naar nieuwe kandidaturen. Ken jij iemand, of een vereniging, waarvan jij vindt dat 
zij in aanmerking kunnen komen voor deze prijs, geef jouw kandidaat (voorzien van de nodige uitleg)  dan door naar de cultuurdienst 
via cultuur@wielsbeke.be, 056/67 32 70 of Hernieuwenstraat 15, 8710 Wielsbeke (post)!



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

@g1ll_1991

@natuurfotomya

@jacqie.smeets.just.picture.it@glenncolpaert

@amezvicky

@vandewallemathias

@kelly.provyn @gunterderuyer


