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GEMEENTEHUIS EN SOCIAAL HUIS OP AFSPRAAK
VANAF 03/05/2021

ONTDEK BINNENIN DE INFOKRANT ALLE NIEUWIGHEDEN IN HET GEMEENTEHUIS

VACCINATIECAMPAGNE

ALLE GEPLANDE ACTIVITEITEN VERMELD IN DEZE INFOKRANT ZIJN ONDER

VOORBEHOUD VAN DE OP DAT MOMENT GELDENDE CORONAMAATREGELEN.
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ZITDAG BURGEMEESTER
Op donderdagvoormiddag van
9u00 tot 11u30 op afspraak: 056 67 32 00

SLUITINGSDAGEN
GEMEENTEDIENSTEN & OCMW
• donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 2021 

(verlengd weekend O.L.H.-Hemelvaart)
• maandag 24 mei 2021 (pinkstermaandag)

INTERGEMEENTELIJK RECYCLAGEPARK
• zaterdag 1 mei 2021 (Dag van de Arbeid)
• donderdag 13 mei 2021 (O.L.H.-Hemelvaart)
www.imog.be/intergemeentelijkerecyclageparken

BIBLIOTHEEK - BIBOX
• zaterdag 1 mei 2021 (Dag van de Arbeid)
• donderdag 13 mei t/m zondag 16 mei 2021 

(verlengd weekend O.L.H.-Hemelvaart)
• maandag 24 mei 2021 (pinkstermaandag) 

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

    
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 JULI - AUGUSTUS 2021
DEADLINE VRIJDAG 4 JUNI 2021

INFOKRANT EDITIE SEPTEMBER-OKTOBER 2021
DEADLINE VRIJDAG 6 AUGUSTUS 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 inwoner,

De voorbije weken werd Wielsbeke buitengewoon hard getroffen door het coronavirus. 
Het aantal besmettingen in onze gemeente liep zelfs even op tot het hoogste aantal 
van alle gemeenten in Zuidwest-Vlaanderen. Om de verdere verspreiding van het virus 
in te dijken, zijn de afgelopen tijd heel wat activiteiten afgelast. Een harde dobber voor 
organisatoren, en evenmin leuk voor wie ernaar uitkeek, maar vanuit de gemeente 
plaatsen we altijd de gezondheid van onze inwoners voorop!

Het goede nieuws is dat er na enkele moeilijke weken geen coronabesmettingen meer 
zijn in ons Woonzorgcentrum, en dit dankzij de goede zorgen van onze medewerkers, de intensieve samenwerking met het 
Agentschap Zorg en Gezondheid en de goede afspraken met familieleden en bezoekers van onze bewoners. Een dikke pluim 
voor eenieder!

Zeer binnenkort zal de gemeentelijke dienstverlening opnieuw volledig vanuit het gemeentehuis verlopen. De 
benedenverdieping van het gemeentehuis kreeg de voorbije maanden een grondige update om dienstverlening op afspraak 
voor alle diensten mogelijk te maken. Er werden onder andere coronaproof loketten ingericht en een onthaal. Je leest er alles 
over verderop in deze infokrant (vanaf pagina 6). 

Intussen zijn ook de werken voor een nieuw sportcentrum gestart (zie pagina 26). De werfzone werd aangekleed met grote 
foto’s van de hand onze inwoners. Zeker een goede reden voor een lentewandeling op domein Hernieuwenburg! Elders in de 
gemeente kan je ook nog steeds de winnende gedichten over onze gemeente gaan bekijken. Je vindt ze op de ramen van Den 
Aert, bibliotheek Bibox en het OC in Ooigem. 

Dank om de coronamaatregelen te blijven volgen en blijf gezond!
Uw burgemeester,

Jan Stevens

De openingsuren

kunnen afwijken

Voor een overzicht 
van de aangepaste 

dienstverlening: 
www.wielsbeke.be

Vanwege de verhuis vanuit het Cultuurcentrum naar het gemeentehuis zal
de dienst Burgerzaken op donderdag 29 en vrijdag 30 april gesloten zijn.

De andere diensten blijven tijdens de verhuis telefonisch bereikbaar.
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Kort genoteerd uit de gemeenteraad
GEMEENTERAAD VAN 25 FEBRUARI 2021
1. Kennisname besluit burgemeester en goedkeuring hybride zitting van de gemeenteraad van 25 februari 2021 met beperkt 

publiek.
2. Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting.
3. WVI - goedkeuring vervanging plaatsvervanger algemene vergadering.
4. Imog - goedkeuring vervanging afvaardiging algemene vergadering.
5. De Watergroep - goedkeuring vervanging vertegenwoordiger bestuursorganen.
6. VVOG Vereniging voor openbaar groen - goedkeuring vervanging plaatsvervanger algemene vergadering.
7. Bosgroep IJzer en Leie - goedkeuring vervanging plaatsvervanger algemene vergadering.
8. Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart - goedkeuring vervanging plaatsvervanger algemene vergadering.
9. Goedkeuring ‘Aanpassen huishoudelijk reglement gemeenteraad, invoeren en toevoegen van het ‘burgerkwartier’ en het 

‘actualiteitsdebat’’ - agendapunt N-VA fractie.
10. Goedkeuring gewijzigd huishoudelijk reglement.
11. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst ‘kostendelende vereniging intergemeentelijke dienst omgevingsvergunning en 

handhaving’ - WVI - Intergemeentelijke toezichthouder.
12. Goedkeuring wijziging gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen die verhuurd 

(zullen) worden via het Sociaal Verhuurkantoor.

GEMEENTERAAD VAN 25 MAART 2021
1. Kennisname besluit burgemeester en goedkeuring hybride zitting van de gemeenteraad van 25 maart 2021 met beperkt 

publiek.
2. Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting.
3. Kennisname specifiek toezicht - goedkeuring politiebegroting 2021 PZ Midow.
4. Definitieve goedkeuring nieuwe straatnamen voor het project Molenstraat.
5. Goedkeuren dadingsovereenkomst Sportinfrabouw NV / Gemeente Wielsbeke.
6. Aanstelling bijkomende intergemeentelijke GAS-vaststeller. 

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

VERPLEEGKUNDIGE
Voltijdse of halftijdse contractuele functie van onbepaalde duur · graad BV1-BV3/C3-C4 · knelpuntberoep

Gelukkige bewoners: onze zorg. Daar gaan we in het woonzorgcentrum Ter Lembeek voor. Als verpleegkundige werk je dagelijks 
mee om het geluk van onze bewoners te ondersteunen en te versterken. Naast de verpleegtechnische handelingen en de onder-
steuning van de zorgkundigen heb je oog voor de kleine, persoonlijke dingen die voor onze bewoners belangrijk zijn. Daarbij werk 
je samen met de verschillende disciplines die in ons woonzorgcentrum actief zijn en kan je gebruik maken van heel wat onder-
steunende middelen om ons gezamenlijk doel te realiseren.
Voorwaarden: Houder zijn van een bachelordiploma verpleegkunde of van een brevet of diploma van de vierde graad van het 
secundair onderwijs in de verpleegkunde of van een brevet van aanvullend secundair beroepsonderwijs, afdeling verpleeg-
kunde (gebrevetteerd of gediplomeerd verpleegkundige) of van het diploma van “gegradueerde verpleegkundige van het hoger 
beroepsonderwijs HBO5”.
Laatstejaarsscholieren of studenten worden toegelaten tot de selectie-procedure als ze met hun kandidatuur een studiebewijs 
voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum 4 maanden hun einddiploma kunnen behalen.

ZORGKUNDIGE
Voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur · graad C1-C2 · knelpuntberoep

Gelukkige bewoners: onze zorg. Daar gaan we in het woonzorgcentrum Ter Lembeek voor. Als zorgkundige werk je agelijks mee 
om het geluk van onze bewoners te ondersteunen en te versterken. Als zorgkundige heb je een belangrijke rol om deze doelstel-
ling waarte maken. Je zorgt voor comfort, hygiëne, voeding, beweging, rust en ontspanning vanonze bewoners, maar je maakt het 
verschil door oog te hebben voor die kleine dingen dievoor elke bewoner verschillend, maar wel belangrijk zijn. Geluk zit meestal 
in de kleine dingen. Word jij ook gelukkig van gelukkige bewoners? Dan ben jij de geknipte collega om ons team te versterken.
Voorwaarden: Houder zijn van een attest, een brevet, een getuigschrift, een (deel) certifi caat of een diploma van het tweede of 
het derde jaar van de derde graad van het technisch secundair onderwijs of het beroepssecundair onderwijs in een zorgrichting of 
een pedagogische richting én in het bezit zijn van een visum als zorgkundige. Houder zijn van een diploma secundair onderwijs of 
daarmee gelijkgesteld.
Laatstejaarsscholieren of studenten worden toegelaten tot de selectie-procedure als ze met hun kandidatuur een studiebewijs 
voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum 4 maanden hun einddiploma kunnen behalen.

TECHNISCH ASSISTENT OPENBARE WERKEN/GROEN
Voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur · graad D1-D3

Als technisch assistent openbare werken/groen zet je jou dagdagelijks in voor het onderhoud en de veiligheid van gemeente en 
OCMW Wielsbeke. Je zorgt ervoor dat het openbaar domein goed onderhouden wordt, waarbij je instaat voor groenonderhoud, 
onderhoud riolen. Daarnaast oefen je taken binnen wegenwerken en begraafplaatsen uit. Tevens sta je mee in voor het onderhoud en 
de netheid van de technische uitrustingen in de gemeente en OCMW en ondersteun je bij evenementen. Neem je graag een gevari-
eerd takenpakket op, waarbij je de handen uit de mouwen kan steken? Dan ben je de geknipte kandidaat om ons team te versterken!

TECHNISCH ASSISTENT PATRIMONIUM
Voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur · graad D1-D3

Als technisch assistent patrimonium draag je jouw steentje bij aan het onderhoud en de netheid van de infrastructuur binnen het 
lokaal bestuur Wielsbeke. Je voert waar nodig diverse onderhouds- en herstellingswerken uit, zorgt mee voor een veilige werk-
omgeving en je houdt toezicht bij gebruik van gemeentelijke gebouwen. Tevens ben je verantwoordelijk voor het uitlenen van 
materiaal en ondersteun je tijdens evenementen.

Vacatures
Lokaal bestuur Wielsbeke is op zoek naar geëngageerde

medewerkers voor volgende functies:

Aanbod: Een boeiende job in een stabiele werkomgeving met een aantrekkelijk loon en bijkomende extralegale voordelen zoals 
maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, vergoeding woon-werkverkeer (openbaar vervoer of fi ets). Geslaagde kandidaten 
worden opgenomen in een wervingsreserve van 3 jaar, verlengbaar met 1 jaar.

Interesse? Tot en met 10 mei 2021 kan je online solliciteren via ccselect.probisgroup.be/ vacatures/ door jouw motivatiebrief en 
cv, een kopie van het gevraagde diploma, en een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 6 maanden) te bezorgen, of door 
deze documenten per post te sturen of persoonlijk te bezorgen (tegen ontvangstbewijs) aan:
CC Select · Vliegvelddreef 9 · 1082 Sint-Agatha-Berchem

Bijkomende informatie kan je terugvinden op https://ccselect.probisgroup.be.
Voor vragen kan je terecht bij jobs@ccselect.be of 02 467 35 40.
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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 17u30

MOLENSTRAAT 61

8710 WIELSBEKE

056 66 36 40

Joke.opsomer@netatwork.be

www.netatworkvzw.be
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Gemeentehuis en Sociaal Huis
op afspraak
De voorbije maanden onderging de benedenverdieping van het 
gemeentehuis een grondige metamorfose: er kwam nieuwe 
elektriciteit, een nieuwe netwerkbekabeling en een nieuwe 
infrastructuur met maar 1 doel: onze inwoners nog beter en 
vlotter kunnen bedienen, en dit dankzij dienstverlening op 
afspraak. 

Vanaf 3 mei 2021 werken alle diensten van
gemeente en OCMW op afspraak

Wat er allemaal veranderd is, waarom er gekozen is voor 
werken op afspraak en hoe een afspraak kan gemaakt worden, 
lichten we hieronder graag verder toe. 

Waarom dienstverlening op afspraak? 
Weet je nog, die momenten waarop iedereen tegelijk naar 
het gemeentehuis kwam om documenten te regelen of 
vuilniszakken af te halen? En dat je dan wel eens een half uur 
of langer moest wachten voor het jouw beurt was? Dat is 
verleden tijd!

Werken op afspraak biedt heel wat voordelen. 
• Je kiest zelf de dag en het tijdstip van de afspraak: wanneer 

het jou past!
• Bij het maken van een afspraak krijg je de nodige 

informatie over wat je moet meebrengen, zodat je nooit 
onverrichterzake moet terugkeren

• Je hoeft niet meer aan te schuiven!
• Je bent zeker dat de medewerker met de nodige expertise 

aanwezig is
• Je dossier ligt klaar en is voorbereid
• Je bespaart heel wat tijd en krijgt een persoonlijke 

behandeling
• Je krijgt een herinnering zodat je je afspraak niet vergeet

Werken alle diensten op afspraak? 
Sinds midden vorig jaar werken de diensten Burgerzaken en 
Omgeving al op afspraak. Vanaf 3 mei 2021 werken ook de 
meeste andere diensten van gemeente en OCMW op afspraak: 
alleen voor de dienst Vrije Tijd heb je momenteel geen afspraak 
nodig. 

Ook Wijkwerken en de WRI (Woondienst Regio Izegem) 
kunnen op vaste zitdagen op afspraak bezocht worden. 

Heb ik dan voor alles een afspraak nodig? 
Neen. Je kan zelf heel wat zaken van thuis uit regelen via 
het e-loket op de website van de gemeente Wielsbeke. Kijk 
daarom eerst op www.wielsbeke.be/e-loket voordat je naar 
het gemeentehuis komt. Want misschien is je verplaatsing wel 
onnodig en kan je alles online bekomen. Bepaalde attesten 
ontvang je onmiddellijk in je mailbox.

Voorbeelden van documenten die je zelf via het e-loket 
kan bekomen zijn: uittreksel uit het strafregister, attest van 
gezinssamenstelling, attest van hoofdverblijfplaats, aangifte 
van adreswijziging naar/binnen de gemeente, akte van 
huwelijk, attest van Belgische nationaliteit, attest van wettelijke 
samenwoning, ...

Je hebt ook geen afspraak nodig voor het afhalen van 
afgewerkte producten zoals attesten, vergunningen,

uittreksels, een rijbewijs of reispas, of voor het afleveren 
van dossierstukken. Je kan hiervoor terecht bij de 
onthaalmedewerker aan de snelbalie. 
Let op, voor de aankoop van vuilniszakken en cadeaubonnen is 
momenteel wel een afspraak nodig. 

Wat is nu eigenlijk allemaal nieuw in het gemeentehuis? 
• een nieuwe infrastructuur 
• ontvangst door onze onthaalmedewerker 
• een snelbalie voor snelle afhalingen 
• dienstverlening op afspraak, aan 1 van onze loketten 
• mogelijkheid om pasfoto’s te maken

We haalden het al even aan, er is een onthaalmedewerker en 
een snelbalie. De onthaalmedewerker kan jou een afgewerkt 
product zoals je rijbewijs of reispas overhandigen. Het 
onthaal fungeert dus als snelbalie voor snelle afhalingen. De 
onthaalmedewerker helpt je ook om een afspraak te maken als 
je er toch eentje zou nodig hebben. 

De onthaalmedewerker is ook het eerste aanspreekpunt binnen 
de dienstverlening in het gemeentehuis. Wie het gemeentehuis 
belt, komt bij de onthaalmedewerker terecht, die ervoor zorgt 
dat jouw oproep bij de juiste persoon terechtkomt. 
Nieuw in het gemeentehuis is ook de dienstverlening op 
afspraak aan 1 van onze 5 loketten. De ruimte tussen en 
afscherming van de loketten zorgen ervoor dat je voldoende 
privacy hebt om jouw vraag aan een van onze medewerkers te 
stellen. Uiteraard zijn de loketten ook coronaproof ingericht.
Nog een nieuwtje is de fotozuil. Wie dringend pasfoto’s nodig 
heeft, bijv. voor de aanvraag van een e-ID, rijbewijs of reispas, 
kan deze vanaf nu zelf maken in het gemeentehuis. De foto’s 
zijn onmiddellijk gebruiksklaar. 

Hoe kan ik een afspraak maken?
Wie iets anders nodig heeft dan bijv. een attest via het e-loket 
op de website, kan een afspraak maken. Dat kan op 3 manieren: 
online, telefonisch of aan het onthaal in het gemeentehuis. 

1. Online
 - Ga naar www.wielsbeke.be/afspraak
 - Geef aan waarvoor je een afspraak wenst te maken 

   (bijv. aanvraag van een rijbewijs)
 - Kies datum en tijdstip die jou het beste passen
 - Vul je contactgegevens in
 - Bevestig de afspraak
 - Kom langs op het afgesproken tijdstip en je bent meteen     

   aan de beurt

2. Telefonisch 
 Via het nummer 056 67 32 00. Onze onthaalmedewerker 

beantwoordt je oproep en legt samen met jou een afspraak 
vast. Voor het Sociaal Huis bel je met 056 66 52 83.

3. Aan het onthaal van het gemeentehuis 
 Onze onthaalmedewerker bekijkt samen met jou de 

mogelijkheden voor een afspraak. 

Wat als je met spoed een document nodig hebt en de eerste 
afspraakmogelijkheid ligt te ver weg? 
Heb je heel dringend een reis- of identiteitsdocument nodig en 
wil je dat aanvragen via een spoedprocedure? Bel dan naar het 
gemeentehuis via 056 67 32 00; wij plannen je afspraak (met 
beperkte wachttijd) onmiddellijk in.

Wat als ik te laat kom voor mijn afspraak?
Soms hebben we het niet in de hand: door files, een valpartij, 
een onverwachte andere afspraak, ... kan het gebeuren dat je 
niet tijdig in het gemeentehuis aankomt. Neem contact op met 
de gemeentediensten: 056 67 32 00.

Wat als ik onverwachts verhinderd ben?
Heb je een afspraak gemaakt maar kun je toch niet 
langskomen? Via de links in je bevestigingsmail kun je steeds je 
afspraak wijzigen of annuleren.

Alle info over dienstverlening op afspraak kan je steeds nalezen 
op www.wielsbeke.be/afspraak.

Vanwege de verhuis vanuit het Cultuurcentrum 
naar het gemeentehuis zal de dienst Burgerzaken 

op donderdag 29 en vrijdag 30 april gesloten 
zijn. De andere diensten blijven tijdens de verhuis 

telefonisch bereikbaar.

Feestweekends Ommegang 2021 
Op 15/16 mei en op 12/13 juni staat een Ommegangsweekend gepland in resp. Sint-Baafs-Vijve en Ooigem en Wielsbeke. Bij het 
ter perse gaan van dit infomagazine is nog niet duidelijk of de feestweekends in 2021 kunnen doorgaan. Meer informatie zal 
gecommuniceerd worden via de website en de gemeentelijke facebookpagina. 
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Zitdagen belastingen 2021
Door de onduidelijkheid over hoe het coronavirus zich in 
de komende maanden zal gedragen, zullen ook dit jaar de 
zitdagen belastingen niet doorgaan. De FOD Financiën heeft 
ervoor gekozen om ook dit jaar maximaal in te zetten op hulp 
per telefoon.

Hoe gaan ze te werk?
• In eerste instantie werkt men pro-actief 
 In de maand april nemen medewerkers van de FOD 

Financiën telefonisch contact op met de personen die vorig 
jaar hun aangifte via de telefoon lieten invullen. Dat eerste 
contact dient alleen om een afspraak vast te leggen voor 
het invullen van de aangifte. De hulp bij het invullen van de 
aangifte zelf vindt ook per telefoon plaats in de maanden 
mei en juni. 

• Vanaf 5 mei 2021 kunnen personen die men in april 
telefonisch niet kon bereiken en/of die een aangifte hebben 
ontvangen waarop het telefoonnummer voor de afspraken 
vermeld staat, zelf met de FOD Financiën contact opnemen 
om een afspraak te boeken.

Vanaf 5 mei 2021 start men ook effectief met het invullen van 
de aangiften per telefoon.
Om iedereen in de gemeente te kunnen bereiken, zal er een 
samenwerking worden opgezet met het OCMW Wielsbeke.
Op het aangifteformulier staat een telefoonnummer waar je 
terecht kan voor het invullen van de belastingsaangifte.

De Wielsbeke cadeaubon
Een ideaal cadeau ter gelegenheid van Moeder- en Vaderdag

Eenmaal de lente in het land zijn ook Moederdag en Vaderdag in aantocht, dit 
jaar respectievelijk op 9 mei en 13 juni. Twee ideale gelegenheden om ouders en 
grootouders eens extra in de bloemetjes te zetten. En dat kan zeker met de nieuwe 
Wielsbeke cadeaubon! De bonnen zijn een jaar geldig en kunnen ingewisseld 
worden bij alle deelnemende handelaars in Wielsbeke. Het zijn er intussen al meer 
dan 35; het gaat onder meer om bakkers, slagers, apothekers, kappers, fietswinkels, 
frituren, ... De volledige lijst vind je op onze website: www.wielsbeke.be/cadeaubon.

Je kan kiezen tussen een papieren bon en een digitale bon. Ook de 
waarde bepaal je zelf. De klassieke papieren bon is in verschillende 
coupures verkrijgbaar (5, 10 en 20 euro). De digitale bon kan een 
bedrag naar keuze bevatten. De aankoop kan via de dienst Burgerzaken 
(op afspraak) of gewoon online, via www.wielsbeke.be/cadeaubon. 

Laat Moederdag en Vaderdag maar komen!

REMINDER - ‘Oude’ Wielsbeke geschenkbonnen
geldig tot 30 november 2021

Wie vóór februari 2021 een Wielsbeke 
geschenkbon kocht of kreeg, kan deze 
bon blijven gebruiken tot de datum die 
op de bon vermeld staat, met als laatste 
datum 30 november 2021. 
Na 30 november kunnen enkel nog de 
nieuwe cadeaubonnen worden gebruikt. 
Meer info vind je op onze website:
www.wielsbeke.be/cadeaubon.

JE BELASTINGAANGIFTE INVULLEN?
DE FOD FINANCIËN MAAKT HET JE GEMAKKELIJK!

Je aangifte via MyMinfin (Tax-on-web): eenvoudig en snel! 
Je aangifte (grotendeels vooraf ingevuld) of je voorstel van vereenvoudigde aangifte is beschikbaar in MyMinfin (Tax-on-
web) vanaf begin mei.

Hoe krijg je toegang tot je aangifte of je voorstel van vereenvoudigde aangifte? 
Ga naar MyMinfin.be en meld je aan: 

• ofwel met itsme® 
• ofwel met je identiteitskaart, de pincode en een kaartlezer 

Je krijgt een voorstel van vereenvoudigde aangifte?
Je gegevens zijn juist en volledig? Je moet niets doen. 
Je zult automatisch uw aanslagbiljet (belastingberekening) ontvangen.

Je gegevens zijn onjuist of onvolledig? Je moet ze corrigeren, ofwel via MyMinfin.be, ofwel via het papieren 
antwoordformulier. 

Meer informatie? Hulp nodig?
• Raadpleeg de website van de FOD Financiën.
• Neem contact op met de medewerkers van de FOD Financiën op het nummer dat op je aangifte vermeld wordt.

Om in de huidige context van het coronavirus je veiligheid te garanderen, zijn de kantoren van de FOD Financiën 
momenteel gesloten.

Ontvang je documenten van de FOD Financiën digitaal via de eBox 
Maak het jezelf gemakkelijk en ontvang je documenten van de FOD Financiën digitaal via de eBox, de digitale en beveiligde 
‘brievenbus’ van de overheid.
Activeer je eBox op doemaardigitaal.be! Je krijgt dan een melding zodra er een nieuw document beschikbaar is.

Alle links naar onderstaand vermelde websites vind je
op onze website:

www.wielsbeke.be/zitdagenbelastingen

Leiewerken
Sint-Baafs-Vijve
Jaagpad blijft afgesloten nabij nieuwe sluis Sint-Baafs-Vijve
In het voorjaar van 2021 startten ter hoogte van de sluis in 
Sint-Baafs-Vijve de werken aan het nieuwe dienstgebouw met 
kantoren voor medewerkers van de Vlaamse Waterweg nv en 
stockageruimte voor reserve-onderdelen ter hoogte van de sluis. 

Om veiligheidsredenen blijft het jaagpad langs de Leie ter 
hoogte van de nieuwe sluis afgesloten tijdens de volledige 
duur van de werken, die tot medio 2023 zullen duren.

 
Bouw van een vispassage
Vissen verplaatsen zich voortdurend in een waterloop op 
zoek naar voedsel, voortplantingsplaatsen, overwinteringsge-
bieden of nieuwe leefgebieden. Stuwen zorgen voor een te 
hoge stroomsnelheid, waardoor vissen er niet zomaar voorbij 
kunnen zwemmen. Aan de stuw in Sint-Baafs-Vijve, op de 
Oude Leiearm, wordt dan ook een vispassage gebouwd. De 
stuw zelf wordt ook gerenoveerd. 

De voorbereiding van de werken voor de vispassage start in 
mei 2021. Op het terrein zullen de werkzaamheden pas na de 
zomer opstarten.

Wegbrug Ooigem-Desselgem
Stand van zaken werken nieuwe wegbrug Ooigem-Desselgem

Omdat de bestaande brug te laag was voor de moderne 
binnenvaart, bouwt waterwegbeheerder de Vlaamse 
Waterweg nv samen met gemeente Wielsbeke en stad 
Waregem een hogere brug over de Leie tussen Ooigem en 
Desselgem. De bouw van de nieuwe wegbrug heeft vertraging 
opgelopen bij het bestellen van de wapening. 
Recent is gestart met het uitvoeren van de paalfunderingen, 
het verdiepen van de damplanken en het uitvoeren van de 
landhoofden. Volgens de huidige planning zullen de onder-
delen van het nieuwe brugdek per schip aangeleverd worden 
in september 2021 en zal de nieuwe wegbrug begin 2022 
klaar zijn voor gebruik. 

Meer info over de nieuwe wegbrug vind je op onze website: 
www.wielsbeke.be/wegbrug



gemeentelijke info

10     gemeentelijke infokrant  |  MEI - JUNI MEI - JUNI   |   gemeentelijke infokrant     11

V.
U

.  
D

ir
k 

D
ew

ol
f, 

ad
m

in
is

tr
at

eu
r-

ge
ne

ra
al

 Z
or

g 
en

 G
ez

on
dh

ei
d,

 K
on

in
g 

Al
be

rt
 II

-la
an

 3
5 

bu
s 

33
, 1

03
0 

Br
us

se
l

MEER INFO OP  
LAATJEVACCINEREN.BE

  gebruik een 
mondmasker

  was je handen

  hou afstand

  beperk je nauwe 
contacten

  doe je activiteiten 
liefst buiten

  denk aan kwetsbare 
mensen 

AGENTSCHAP 
ZORG & 
GEZONDHEID

BEDANKT OM JE TE LATEN VACCINEREN!

BLIJF DE REGELS TEGEN CORONA VOLGEN

Je kan het virus nog doorgeven aan anderen. 

• Draag een mondmasker waar het moet.

• Ontsmet je handen. 

• Hou 1,5 meter afstand van anderen.

gemeentelijke info

Vaccinatiecentrum Waregem Expo
Sinds maart wordt er volop gevaccineerd in Waregem Expo, het vaccinatiecentrum dat instaat voor de inenting van alle meer-
derjarige inwoners van Anzegem, Deerlijk, Waregem en Wielsbeke.

De komende weken en maanden kan je een uitnodiging verwachten van het Agentschap Zorg en Gezondheid voor jouw vacci-
natie. Dat gebeurt zo’n 1 à 2 weken voor de eerste vaccinatie. Je kan - bovenop de uitnodiging per brief - ook een uitnodiging 
per e-mail of sms krijgen (enkel indien je gegevens gekend zijn bij het ziekenfonds):

• de e-mail is afkomstig van cov19-vaccin@doclr.be
• de sms wordt verstuurd vanuit het nummer 8811

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

    Hou je vaccinatiekaartje goed bij. 
Op het kaartje staat de datum 
van je tweede afspraak. 
 
De info over jouw vaccin vind je 
ook op www.mijngezondheid.be. 

   Kan je niet naar je tweede 
afspraak komen? Maak een 
nieuwe afspraak. 

• Bel naar het vaccinatiecentrum.

• Of maak een afspraak via internet.  
   Gebruik de link in de brief voor  
   je vaccin tegen corona.

JE KREEG JE EERSTE 
VACCIN TEGEN CORONA. 
WAT MOET JE NU DOEN? 
   Ga naar de rustruimte. 
Wacht hier 15 minuten. 

   Reageer je allergisch op het  
vaccin? Dan kunnen we 
je meteen helpen. 

   Na 15 minuten mag je naar huis.

JE TWEEDE AFSPRAAK 
   Je krijgt een tweede vaccin 
binnen de 3 à 12 weken. Dan ben 
je beter beschermd tegen corona.

HEB JE ENKELE DAGEN NA HET VACCIN LAST?  
DAT IS NORMAAL 

 
   Heb je pijn, een rode huid, een zwelling op de arm?  
Heb je gezwollen klieren in je nek, oksels, …?  
Heb je hoofdpijn, spierpijn, koorts, pijn aan je gewrichten (knieën,  
vingers, …)? Ben je moe of ben je misselijk? 
 
Het komt vaak voor. Na een paar dagen zijn de klachten weg. 
Je mag paracetamol nemen.

   Krijg je thuis een allergische reactie? 
Krijg je een rode uitslag over het hele lichaam?

   Contacteer dan je huisarts. 

   Blijf je last hebben of krijg je andere klachten?

   Contacteer dan je huisarts.

ZZZ

  Kregen meer dan zeven op de tien mensen  

  een vaccin? Dan kunnen de regels tegen  

  corona minder streng worden.  

Reservelijst
Voor een actuele status over de reservelijst voor vaccinatie in Waregem Expo: zie www.wielsbeke.be/reservelijst

Kijk uit!
Her en der duiken valse uitnodigingen op om je te laten vaccineren. Zo wordt er bijvoorbeeld geld gevraagd voor een vaccin. 
Ga zeker niet op zo’n uitnodiging in!

> Ben je al gevaccineerd of denk je dat het nog lang niet jouw beurt is? Wees kritisch en bekijk de uitnodiging aandachtig.
> Je krijgt altijd een persoonlijke uitnodiging via de post. Als je gegevens gekend zijn bij je ziekenfonds krijg je ook een 

uitnodiging per sms of mail. Als je enkel een berichtje ontvangt per sms of mail is dat verdacht!
> Alle uitnodigingen per mail worden verstuurd vanaf het adres cov19-vaccin@doclr.be. Controleer dus zeker de afzender. 

Voorbeelden van valse uitnodigingen en meer tips om een valse uitnodiging te herkennen vind je op de website www.safeonweb.be.

Minder Mobielen Centrale
Wie niet zelfstandig in het vaccinatiecentrum geraakt, spreekt eerst familie, mantelzorger of vrienden aan met de vraag of zij 
kunnen brengen.
Heb je geen eigen netwerk en is ook het openbaar vervoer geen optie? Dan is het uitzonderlijk mogelijk om beroep te doen op 
vervoer via de Minder Mobielen Centrale.
Mensen die hun uitnodigingsbrief hebben ontvangen, kunnen contact opnemen met het Sociaal Huis, bij voorkeur in de voor-
middag via het nummer 0800 96 866.

Wat na de vaccinatie?

Controleer je gegevens bij je ziekenfonds
Als je aan de beurt bent voor jouw vaccinatie tegen corona, dan krijg je 
ongeveer 2 weken op voorhand een persoonlijke uitnodiging via de post. 
Enkel als je gegevens gekend zijn bij het ziekenfonds krijg je ook een sms 
en een e-mail.  

> De brief wordt gestuurd naar je officiële domicilieadres zoals dat 
bekend is in het rijksregister. 

> Sms en e-mail worden gestuurd naar het telefoonnummer en 
e-mailadres dat gekend is bij je ziekenfonds.

 Log in bij of contacteer je ziekenfonds om na te kijken of ze je 
juiste e-mailadres en gsm-nummer hebben.  

Heb je je uitnodiging ontvangen? Bevestig dan aub je afspraak.
Hoe je dat doet, lees je in je uitnodigingsbrief. 

Wil je echt geen vaccin, laat dat dan ook weten.
Zo kunnen we jouw vaccin aan iemand anders geven.
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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
We verwelkomen onze trouwe en nieuwe donoren, zoals ondertussen de 
gewoonte is, op afspraak.

Je legt dus vooraf het tijdstip van jouw 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, Sporthal Hernieuwenburg)

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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andere info

Verhuren zonder zorgen?
Heb je een woning of appartement die je wenst te verhuren? 

of plannen om te investeren in nieuwbouw?

Heb niet langer schrik voor wanbetalers en de administratieve last die verhuren met zich meebrengt!

Contacteer vrijblijvend onze prospectiemedewerkster Lise Catteeuw.
Zij verschaft je alle informatie omtrent verhuren aan ons Sociaal Verhuurkantoor Regio Izegem. Dit gaande van ons systeem van 
onderverhuring tot mogelijke premies en fiscale voordelen, wie weet tot binnenkort?

Lise.Catteeuw@woondienst.be  -   0483/ 42 18 99
www.woondienst.be

sparen  
hoeft niet  
saai te zijn

download wakosta?!
EN ONTDEK DAT BUDGETCONTROLE NIET SAAI HOEFT TE ZIJN

Niets slaapverwekkender dan een preek over slim omgaan met je centen. Ontdek daarom deze  

no-nonsense budgetapp die snel en accuraat berekent wat jouw kosten zijn en wat je zonder zorgen 

kan uitgeven. Geen saaie Excel-bestanden of ingewikkelde diagrammen, met WAKOSTA?! meer fun 

en minder (geld)zorgen.

DOWNLOAD DE APP  NU 

Beschikbaar in de Play Store (android) en App Store (IOS). V
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Wil je graag meer overzicht over je uitgaven?

Met de WAKOSTA-app kan je jouw inkomsten en uitgaven 
eenvoudig bijhouden en zie je in één oogopslag waar jouw 

budget naartoe gaat. 

Je kan de app gratis downloaden in de Play Store (Android) en 
App Store (IOS).

Je hebt geen persoonlijk account nodig en je kan er offline mee 
aan de slag!

Meer info: www.budgetinzicht.be

17 mei - Internationale Dag Tegen Homofobie en Transfobie
Op 17 mei is het Internationale Dag Tegen Homofobie en Transfobie 
(IDAHOT). Op verschillende plaatsen in de wereld en in België wordt de 
regenboogvlag gehesen, hét symbool voor de holebi-gemeenschap, diversi-
teit en verdraagzaamheid. 

Ook in Wielsbeke zal de regenboogvlag wapperen aan oc Hernieuwenburg. 
De regenboogvlag is een wereldwijd symbool van de holebi- en transgen-
dergemeenschap en staat symbool voor de diversiteit in onze maatschappij.

Als gemeente erkennen en ondersteunen we die diversiteit en vragen we 
aandacht voor de discriminatie van holebi’s en transgenders.

Meer info over IDAHOT is te vinden op www.cavaria.be/idahot-2021

Wereldpoëziedag: jullie reageerden massaal op onze oproep!

Naar aanleiding van Wereldpoëziedag verscheen in februari een oproep aan alle inwoners van Wielsbeke, Ooigem en Sint-Baafs-Vijve 
om een kort gedicht in te sturen over zijn of haar deelgemeente. 

We ontvingen liefst 69 inzendingen! De meeste afkomstig uit de categorie tot 12 jaar (59 inzendingen) maar ook de volwassenen lieten 
zich met 10 inzendingen niet onbetuigd. 

De meest inspirerende gemeente bleek met voorsprong Ooigem - goed voor 36 gedichten!
De 6 winnende gedichten zijn te bewonderen op de ramen van de bib, OC Leieland en Den Aert.

wereldpoeziedag
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WINNENDE GEDICHTEN
Ooigem
Mooi-gem
Mijn Ooigem
Mijn mooi Ooigem
Ooigem
Mijn dorp.
Dobbelaere Jack, 7 jaar, Ooigem

Ooigem
De geschiedenis kan je hier herbeleven;
Eerste Linieregimentstraat, het kruis in het 
bos, …
Het oorlogsverleden laat je niet los.
Water rondom, bedreiging of gift?
Soms slaan boten en emoties op drift.
Groen in plaats van betonnen muren,
Maar het belangrijkste: goede buren…
Hilde Vanlierde, Ooigem

Wielsbeke
Wielsbeke 
Een gemeente
Misschien klein maar zeer gezellig
Met je vrienden en familie
Het leven in Wielsbeke is om te genieten
Bij een leuke toneel les zijn er de leukste 
lessen
Ik ben zeer blij met Wielsbeke!
Kom zeker een bezoekje brengen hier!
Esma Mansouri, 10 jaar, Wielsbeke

Fivia -Sancti-Bavonis
Met gekruiste armen steunend op zijn 
geweer waakt de soldaat 
over uw weiden en uw stenen, uw kerkje, 
uw Blauw Kasteelke en uw sas,
over het land van Mandel en Leie en in 
vergane gouden jaren uw kapellen van vlas.
Langs uw stille wegen wandelde ooit een 
dichter en proefde ik spelend uw malse gras.
Hier worden twee provincies met elkaar 
verbonden
en viert men ’t feest van zwemmende 
honden.
Senteboas, schoon dorpke rustig en klein, 
dank u dat ik een kind van uw bodem mag 
zijn.
Joost Vandekerckhove, Sint-Baafs-Vijve

De natuur,
de Leie,
het rustige water,
het landschap,
Zo mooi
Zo bijzonder
Elke dag opnieuw
Door het raam van mijn kamer
Mathis Vandenabeele, 5e lj., Sint-Baafs-Vijve

in een jurk van linnen
loopt Lieske langs de Leie
zoekt in gedachten garen van vlas
om te spinnen en te weven

heel diep van binnen
loopt Lieske stil te schreien
het vlas is niet meer waar het was
wie heeft de tijd van toen verdreven?
Wim Vromant, Wielsbeke

OVERIGE INZENDINGEN
In Wielsbeke wonen is een feest. Maar ben 
je al eens in Ooigem geweest? 
Daar heb je een trampolineclub, Chiro en 
zoveel meer. Veel jongen staan voor hen in 
de weer. 

We zeggen de bibliotheek in Ooigem 
vaarwel. Dat vond ik toch een kleine hel.
In Ooigem is niet allemaal kommer en 
kwel. Lekker gaan eten en drinken kan je in 
Ooigem ook wel. Maar jammer genoeg nu 
nog niet. Daar dat kleine corona beestje dat 
je helemaal niet ziet.
Maar niet gevreesd, ooit komt er terug een 
groot feest. Dan dansen we en zingen we 
om ter meest. 
Jarne Dierick, 11 jaar, Ooigem

Ooigem
Gezellige buurt
Veel beleefde mensen
Omringd met veel water
Rustig
Naima Aiach, 5de lj, Ooigem

Ooigem
Gezellige mensen
Heel veel natuur
Mijn school het Vlinderbos
leuk
Hanne Demey, 5de lj, Ooigem

Ooigem
Gezellige buurt
Veel beleefde mensen
Omringd met veel water
Rustig
Sam Vandenborre, 5de lj, Ooigem
 
Ooigem
Echt leuk
Heel  erg rustig
Vlinderbos echt supertof
Leuk om er te wonen
Rustig
Lucas Goeminne, 5de lj, Ooigem

Het kasteel, het heel mooie kasteel,
Het water dat naast het kasteel stroomt,
Het mooie bos,
Ik woon hier graag, rustige buurt
In het Vlinderbos zit ik heel graag
Thomas Bourgeois, 5de lj, Ooigem

Ooigem
Mooie natuur
Kasteel en kerk
Heel rustig en leuk
Vlinderbos
Iris De Rammelaere, 5de lj, Ooigem

Ooigem
Natuur, water,
Allemaal rivieren zoals
Leie,vaart, sas,…
Leuk
Ruwen Deruddere, 5de lj, Ooigem

In Ooigem is het leuk wonen 
Er is een bos met veel bomen
Mijn school heet Vlinderbos
Hndrin Ali, 5de lj, Ooigem

Ooigem
Oorlogsmonument
Oud gemeentehuis
Kerkklok, elke dag luiden
Elias Deschrijvere, 5de lj, Ooigem
 
Ooigem
Een grote oude kerk
Er zijn leuke mensen
klein
Quentin Verhaeghe, 5de lj, Ooigem

Ooigem
Het is hier niet te druk
We hebben veel water 
We hebben veel natuur
Er is hier geen krater
Zo leuk zo mooi 
Ook al ligt er geen hooi
Ooigem zo mooi
Arnaud Callens, 5de lj, Ooigem

Ooigem
Het is hier klein maar fijn
We zijn omringd door water
We gaan soms naar school door het water
Door de bossen heen
Zag je dat onze zon scheen?
Als je eens tijd hebt kom eens naar hier
Want we zijn hier toch zo fier…
Anke Deruyter, 5de lj, Ooigem

Ooigem
Onze school
De beleefde mensen
Overal  is er water
rustig
Luna Vanrenterghem, 5de lj, Ooigem

In Ooigem wonen veel beleefde mensen
En vind je twee oorlogsmonumenten
Ook een kasteel van een heer
Dit is ook een vriendelijke meneer.
Korneel Anseeuw, 5de lj, Ooigem
 
Rozen zijn rood
Smurfen zijn blauw
En ik woon in Ooigem
Waar ik zo van hou
Ali Karima, 12 jaar, Ooigem 

Ooigem
Gemeente Ooigem
Heel erg mooi
Ooigem hoort bij Wielsbeke
Leuk!
Ruben Bourgeois, 10 jaar, Ooigem

Ooigem
Is leuk
Is altijd cool
Ik vind Ooigem tof
Yes!
Alae Asrih Abraray, 10 jaar, Ooigem

Ooigem
Een dorpje
Het grote bos
Varen op het kanaal
Leuk!
Edouard De Vos, 10 jaar, Ooigem

Ooigem
Mooi bos
Het is prachtig
Vooral in de herfst
Super!
Nigel De witte, 10 jaar, Ooigem

Een feeëriek bos
Prachtige wandelroutes
Ooigem, mijn Mooigem!
Wolf Eeckhout, 10 jaar, Ooigem

Ooigem ligt hier
Iedereen heeft plezier
Heel veel groen
Iedereen weet wat te doen
In de lente zie je er bloemen
En je hoort de bijen zoemen
Je hebt er Ooigem bos

Maar de boeren rijden op hun ouwe ros
Aaron Gevaert, 10 jaar, Ooigem

Planten, bomen en een bos
Is dat iets voor jou?
Kom dan gauw
Dit is ook een plek waar niemand ontbreekt
Planten, bomen  en een bos
Maar ook een beek
Kensi Heyrick, 10 jaar, Ooigem

Het prachtige Ooigem
Lekker zalig gaan wandelen
Super leuk en tof!
Sam Van Assche, 10 jaar, Ooigem

Ooigem
Is mooi
Groot groen bos
Ligt aan de Leie
Prachtig
Thibau Van Audenhove, 10 jaar, Ooigem

Er was eens iemand in Ooigem
Zei iemand tegen hem ‘Gooi hem’
Wat is het, de bal
Of een grote knal?
Boem! Zo ontstond het dorp Ooigem
Arthur Vanneste, 10 jaar, Ooigem

Ooigem
OC Leieland
De dode Leiearm
Een heel mooi natuurgebied
Cool!
Emiel Verschaeve, 10 jaar, Ooigem

Ooigem
Leuke school
Veel leuke mensen
Een heel leuke gemeente
Joepie!
Noor Cuypers, 10 jaar, Ingelmunster

Ooigem
Mooie tijden
Leuke toffe wandelingen
Er is een bos
Speelplezier!
Nisha Kints, 10 jaar, Oostrozebeke

Ooigem
In mijn gemeente is het zeer fijn
Daar kan je jezelf zijn
Is het nu voetbal, zwemmen Chiro of woord
Wielsbeke is een top gemeente
Men zegt het voort
Maurice Vandenbogaerde, 8 jaar, Ooigem

Ooigem
Oké hier ben ik graag in Ooigem
Overvol met liefde
In de gemeente is iedereen welkom
Graag wil ik hier blijven, ik ben het nog niet 
zat
Een einde komt er niet aan
Met iedereen zijn we een gemeente!
Marieloor Verschaeve, 8 jaar, Ooigem

Ooigem
Ooigem is mijn dorp
Ook leuk en mooi
Ik voel me hier thuis
Grappig en zelfverzekerd
En een cool dorp
Mijn fantastisch dorp
Felix De Cleyn, 9 jaar, Ooigem

Ooigem
Ooigem is heel tof
O.C leieland is er
Heel tof
In Ooigem
Emiel Verschaeve, 10 jaar, Ooigem

Ooigem 2021
we speelden tussen de kapellen
snoven de geur van het vlas
herinneringen die ons vertellen
hoe eenvoudig het leven toen was 

en sedert versnellen de jaren
het dorp is hetzelfde niet meer
er werd een andere koers gevaren
en dat bracht een grote ommekeer
Gilbert Tyberghien, Ooigem

Eindstation
Regen valt langs de ramen,
Elk oog is gericht op een scherm.
Niemand lijkt aandacht te geven aan de druppels,
Eenzame druppels die naar beneden dwalen,
Een onbeschreven route naar verbondenheid.
Van het ene station naar het andere,
De wind zal de druppels altijd leiden.
Reizend naar een plek waar ze samen zijn.
Met een blauwe lucht boven ons hoofd,
Een warme zonsondergang tegemoet.
Uren zijn verstreken, de druppels vervagen.
Langdurig waren ze aan elkaars zijde.
Eeuwig zullen ze samenblijven.
Nee, dit is het eindstation.
Renée Vandermeulen, Sint-Baafs-Vijve

Langs d’oevers van de Leie kuierend
Genietend van de rust
Een pauze bij ’t Demedtshuis
Een waterke, want w’en dust
Vervolgend door de velden
Zelfs dansend voor een stuk
Mien toer door Senteboas
Alle dagen geluk
Anoniempje

Als
ik win
ben ik blij
en dan vlieg ik
zo blij zoals een bij !
Victor Deroo, 5de lj, Wielsbeke

Onze kerk,
we bidden daar
we zitten daar
we leren daar
we zingen,
Amen!
Alexia Verleyen, 5de lj, Gottem

Q8
Tanken met de
petanken lanken
is te tanken.
Maya Duroo, 5de lj, Sint-Baafs-Vijve

Op school moet je leren,
dat moet je verteren.
Het is bijna niet te doen.
Net als toen.
Ernaast is de sporthal,
daar is ook veel basketbal!
Miel Decock, 5de lj, Wielsbeke

Mama rijdt
met de auto
naar oma.
Uit de radio

klinkt muziek
met gitaren.
Bij oma 
neem ik mijn fiets
en rij naar school.
Vanavond is er voetbaltraining,
papa voert mij.
Rube Vandenborre, 5de lj, Ooigem

Het Kraaienhof
is supertof.
We zullen er eens
gaan spelen.
En daarna
gaan we koekjes delen.
Je kan er ook voetballen
en dat doen we met zijn allen.
Kom, speel je mee?
Dat is een heel goed idee.
Spreek hier af met je vriendinnen,
Om een spel te spelen en te winnen.
Suzan Vermeersch, 5de lj, Sint-Baafs-Vijve

Spelen in de tuin,
spelen in het bos,
dat is tof!
We gaan via de school naar
de Chiro!
Alessia Harinck, 5de lj, Wielsbeke

Jules
Hij was een wonder
Hij was een lieve jongen
Hij was een leuke jongen
Hij was een coole jongen
Axelle De Meester, 5de lj, Wielsbeke

Sint-Baafs-Vijve
Niet zo groot,
Eerder klein.
Toch hebben we iets
om trots op te zijn.
De hondenzwemming is uniek.
En trekt veel publiek.
Het is het volksfeest
voor iedereen.
Vele hondjes gaan 
er heen.
Voor groot en klein valt
er veel te beleven.
Als je er één keer bent geweest,
onthoud je dit je hele leven.
Jarre Callens, 5de lj, Sint-Baafs-Vijve

Je kent het wel,
Sport
Dat is iets cools,
iets moois
iets leuks.
Je doet er super veel mee
en je bent veel in beweging.
Je bent vooral sportief.
Chelsy Vandenbossche, 5de lj, SBV

SPORTHAL
JE SPORT
BASKET VOETBAL LOPEN
GOED OM TE TRAINEN
SPORT
Siebe Maene, 5de lj, Dentergem
 
Het Kraaienhof
Je kan er lang mee sporten,
Je kan er de beste voetballer worden, of 
honkballer.
Dus ga naar het Kraaienhof,
Dan word je de top !
Ylano Van Der Meulen, 5de lj, SBV

Jules,
De onbekende soldaat.
die niemand hier haat.
In Sint-Baafs-Vijve is hij een held 
die voor iedereen telt.
Jens Claerhout, 5de lj, SBV

Jules, het standbeeld
Het is zo groot maar
soms ook klein
Het is echt
een held die in de oorlog
zat, hij was zo cool en zo
leuk  euhm…. 
Ik weet het
niet 
ik kende hem niet.

!
Morgan  Demuyck, 5de lj, SBV

Sint-Baafs-Vijve ligt dicht bij Sint-Eloois-Vijve.
Bij onze klas ligt weinig gras.
Onze klas ligt niet ver
van Balta en Lava
Het Kraaienhof is best tof.
In het speelbos loopt geen vos,
je kunt er crossen.
Jules draagt een oude pull.
Mathieu Buyck, 5de lj, Wielsbeke

Sport
is leuk
en in groep
je kan veel doen
leuk
Yani Vereecke, 5de lj, Sint-Baafs-Vijve

Sint-Baafs-Vijve
Deelgemeente
Mooie deelgemeente
Tessa Wullaert burger
De hondenzwemming elk jaar
Easy
Cas Beels, 9 jaar, Sint-Baafs-Vijve 

Wielsbeke 
Heel lang geleden kwam mijn man uit 
Wielsbeke zo ver gelegen 
Jong en vitaal zag ik hem aan onze toog 
staan
De liefde is toen ontstaan en een wereld is 
opengegaan 
De jaren zijn vergaan en onze kinderen 
bleven in onze straat 
Onze kleindochters genieten van elke 
positieve activiteit 
Zo blijft onze thuis in het mooie Wielsbeke 
voor altijd bestaan
Marie-Rose Vanwalleghem, Wielsbeke

Wielsbeke, Westvlaams dorp aan de Leie 
Gemeente in verandering 
Waar vlas ooit gouden welvaart was 
Wielsbeke, Westvlaams dorp aan de Leie 
Sinds jaren klinkt het geluid van industrie en 
woningbouw 
Waar is je rustige verleden gebleven? 
Wielsbeke, Westvlaams dorp aan de Leie 
Gemeente van vernieuwing en verandering 
Angelina Van de Moortele, 8710 Wielsbeke
 
“Ik woonde aan de kust,
Toch koos ik zeer bewust,
De mooiste van de streke:
Het schone Wielsbeke”
Jürgen Vermote, Wielsbeke

Ik woonde aan de zee, met heel veel water 
iedereen zeer weltevree, af en toe een flater,

Toch ben ik hier beland, de streek van het 
vlas, 
Ver weg van het strand en de grote plas
Eveline Himpens, Wielsbeke

Wielsbeke
Ik
Ik dans
Ik dans graag
Ik dans graag in
Ik dans graag in de
Ik dans graag in de gemeente Wielsbeke
Jef Lefebvre, 6 jaar, Wielsbeke

Wielsbeke
Het is een gemeente dichtbij mij
Ik zie er kinderen en mensen blij
Het zit altijd in mijn hart dichtbij
Samen tegen corona met Wielsbeke aan 
onze zij
Wielsbeke je maakt me blij je bent altijd 
dichtbij mij
Wielsbeke je maakt me blij zonder jou ben 
ik niet vrij
Elise Deloof, 9 jaar, Wielsbeke

Wielsbeke
Zwemmen in het zwembad doe ik graag
Gemeentehuis staat er ja
Ik woon hier graag
Met een prachtig plein
Het is hier klein maar fijn
Cara Bossuyt, 9 jaar, Wielsbeke

Wielsbeke
Wielsbeke
Een gemeente
Klein maar fijn
Ik woon daar graag
Doei
Eloïse Deloof, 9 jaar, Wielsbeke

Wielsbeke
Mooie gemeente
De Leie dichtbij
Veel te doen hier
In de zomer genieten in ’t zwembad
Niet veel corona besmettingen
Echt genieten hoor
Leuke school
Ciao
Nel Teerlinck, 10 jaar, Wielsbeke

Wielsbeke
Kleine gemeente 
maar heel mooi
Je verveelt je nooit
Er is altijd iets leuk
Daar woon ik graag
Soms eens saai
Maar fijn
Fantastisch
Amelle Mansouri, 11 jaar, Wielsbeke
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Wist je dat…
De foliezak, de PMD-zak en De Nieuwe Blauwe Zak

Sinds 01 april 2021 kunnen zowel doorzichtige foliezakken, PMD-zakken 
als De Nieuwe Blauwe Zak worden gebruikt voor de inzameling van 
PMD. In de zakken mogen harde én zachte plasticverpakkingen worden 
verzameld, evenals metalen verpakkingen en drankkartons.

Een aantal voorbeelden: 
   • Harde plastic verpakkingen: flessen, yoghurtpotjes,  

     botervlootjes, tubes, … 
   • Zachte plastic verpakkingen: films, folies, zakjes, …

Op 01 april is er een Nieuwe Blauwe Zak geïntroduceerd door Imog en 
Fost Plus. Deze zak zal geleidelijk aan de ‘oude’ PMD-zakken vervangen. 
Wie dit jaar nog PMD-zakken of foliezakken heeft gekocht, hoeft zich 
geen zorgen te maken. De oude blauwe zakken blijven onbeperkt 
geldig, de doorzichtige foliezakken kan je nog tot eind dit jaar 
gebruiken. 
Aan de ophaling verandert er niets. De PMD-zakken (foliezak, oude 
PMD-zak en nieuwe blauwe zak) kunnen iedere 2 weken aangeboden 
worden. 

De ophaalkalender vind je op de website van Imog: www.imog.be.

Straatvinken: donderdag 20 mei 2021
In mei neemt de gemeente Wielsbeke deel aan ‘Straatvinken’.

Straatvinken is een jaarlijks telmoment om na te gaan hoe gezond het verkeer is in onze straten. Tijdens het telmoment noteren 
burgers gedurende één uur hoeveel voetgangers, fietsers en andere voertuigen er door hun straat passeren. Wetenschappers 
onderwerpen de resultaten vervolgens aan een analyse. In 2021 vindt het telmoment plaats op donderdag 20 mei van 17 tot 18 uur.
Telformulieren, een digitale tel-app en meer informatie vind je op de website van Straatvinken: www.straatvinken.be. 

Gasboete voor wie voetpad voor zijn eigendom niet onderhoudt 
Af en toe ontvangen we meldingen van vuile voetpaden in onze gemeente. De 
netheid van voetpaden is de verantwoordelijkheid van ons allemaal!
Conform artikel 73 van het algemeen politiereglement dient iedereen het stukje 
voetpad, rioolrooster en de straatgoot voor de eigen deur te onderhouden, 
door onder meer vuilnis, modder en onkruid weg te nemen. In geval van sneeuw 
dient ook sneeuw geruimd te worden op het voetpad. 
Gaat het om woningen bewoond door meerdere gezinnen, dan is iedereen 
verantwoordelijk. 
Wie het voetpad, rioolrooster en de straatgoot voor zijn of haar woning niet 
onderhoudt, riskeert een gasboete. 

Mogen wij vriendelijk vragen de nodige aandacht te schenken aan de netheid 
van de voetpaden. Alvast bedankt voor de medewerking!

Een wespennest melden
Heb je last van wespen? Mogelijk heb je een wespennest in huis, in de 
spouwmuur, op de zolder, in het dak, in de tuin of in de grond. Meld dit 
dan via www.Wespennest.Vlaanderen. Dit kan 24/7.

Via Wespennest.Vlaanderen zoek je op gemeente of postcode en 
doe je rechtstreeks een aanvraag voor wespenverdelging bij de 
brandweer. Je kan ook een afspraak maken met een professionele 
wespenverdelger.

Heb je (over)last van bijen? Bijen zijn beschermde en nuttige insecten 
die zeker niet gedood mogen worden. Ze worden vaak gratis 
opgehaald door een imker. Ook hiervoor kan je op www.Wespennest.
Vlaanderen terecht. 

Twijfel je of je last hebt van wespen of bijen?
Je vindt alle info op onze website: www.wielsbeke.be/wespen
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Wees alert voor de Aziatische hoornaar!
In 2004 kwam er via een scheepslading uit China een bevruchte koningin 
van de Aziatische hoornaar in de omgeving van Bordeaux terecht. Een 
incident met zeer grote gevolgen. Deze wespachtige is in hoog tempo 
Europa aan het koloniseren. Ook Vlaanderen is bereikt. De Aziatische 
hoornaar is zeer schadelijk voor biodiversiteit en landbouw en staat 
bovenaan de lijst van de te verdelgen insecten in Europa. Vooral voor 
bijen vormt deze hoornaar een grote bedreiging.

In het voorjaar verlaten de koninginnen hun schuilplaats en maken ze 
een nieuw nest. Dat gebeurt altijd op een beschutte plaats; heel vaak 
in door mensen gemaakt locaties. Schuren, tuinhuisjes, afdaken, luifels, 
... Ook in struiken en hagen kan een koningin een nieuw nest maken. 
De voorjaarsnesten bevinden zich dicht bij de grond of op maximum 
enkele meter hoogte. In dit stadium van het nest is verdelging door een 
professionele verdelger nog eenvoudig uit te voeren.

Onder het motto #kijkinuwkot is het belangrijk goed rond te kijken of je 
een Aziatische hoornaar of een nest terugvindt bij jou in de tuin of rond je 
huis!

Hoe herken je een Aziatische hoornaar?
Een Aziatische hoornaar is ongeveer 3,5 cm groot. Zij is vooral zwart van 
kleur; de kop heeft opvallend oranje plekken. Ook op het achterlijf heeft 
zij een oranje band, en de poten zijn half zwart, half geel van kleur. Dit 
laatste is een zekere manier om de soort te onderscheiden. Regelmatig is 
er verwarring met de Europese hoornaar. Deze is groter, vooral roodbruin 
van kleur, maar heeft meerdere gele banden op het achterlijf. Ook de 
pootjes zijn volledig in de roodbruine kleur. De Europese hoornaar is 
nuttig, zachtaardig en moet zeker niet verdelgd worden!

 

Wat moet je doen als je denkt een Aziatische hoornaar of een nest te 
zien?
Heb je een individu van de Aziatische hoornaar gezien, probeer dan een 
foto te maken en maak een melding op www.vespawatch.be. Heb je in je 
omgeving een nest hangen, neem dan ook een foto en plaats die eveneens op www.vespawatch.be. Belangrijk, neem ook een 
foto van het insect zelf, want in het beginstadium is het niet altijd gemakkelijk om het onderscheid te zien tussen een nest van 
een hoornaar of van een andere wesp. Na het plaatsen van de foto’s kan je na +/-24 uur bekijken of je melding als Aziatische 
hoornaar bevestigd wordt. 

Indien positief voor een individuele Aziatische hoornaar gaan speurders op zoek naar het nest. Indien positief voor een nest 
wordt contact genomen om het nest te komen verdelgen. 

LET OP!
Een Aziatische hoornaar is heel beschermend naar haar nest toe en kan zeer gevaarlijk en in groep uithalen.

Hou dus altijd ruim afstand van het nest. Als het nest in een tuinhuis of dergelijke hangt, is het aangeraden de ruimte niet 
meer te betreden! Professionele verdelgers zijn opgeleid en dragen speciale beschermkledij. 

Een wespenpak is onvoldoende.

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.
Ook voor deze zomervakantie zullen we opnieuw werken met inschrijvingen vooraf. 

Omwille van de huidige maatregelen is het op dit moment moeilijk om te voorspellen welke afspraken van toepassing
zullen zijn. Vanaf 28/05 is alle info omtrent de vakantiewerkingen tijdens de zomervakantie te vinden op

www.wielsbeke.be/jeugddienst.
OPENINGSDAGEN 2021

 > Speelpleinwerking ’t Ravotterke
OC Leieland - Guido Gezellestraat 55B - Ooigem
Voor kinderen van 2,5 (schoolgaand en pampervrij) tot 12 jaar
Telkens op weekdagen, van 7u tot 18u

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

       OC Leieland Ooigem  -  Adres: Guido Gezellestraat 55B, Ooigem
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
W.B. Cartonstraat 44 - Sint-Baafs-Vijve

 Voor kleuters (geboortejaar 2015-2018, + schoolgaand en pampervrij) + broers/zussen tot 2e leerjaar 
 (geboortejaar 2013-2014)
 Telkens op weekdagen, van 7u tot 18u

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

Speelruimte OC Leieland Ooigem
De nieuwe speelruimte in Ooigem wordt deze zomer gerealiseerd. Om de mening, vragen en bezorgdheden van de 
buurt af te toetsen werd een online enquête afgenomen van 15/03 t.e.m. 6/04. We mochten heel wat reacties ontvangen. 
Bedankt aan allen die de enquête invulden!
Alle reacties worden geanalyseerd en gebundeld, onder andere op basis daarvan zullen de prijsvragen opgemaakt worden. 
We kijken ernaar uit om met jullie inbreng Ooigem te voorzien van extra speelkansen.

Week van de Groeilamp 2021
Tromgeroffel... een nieuw jasje voor de Week van de Opvoeding!
Na meer dan 10 jaar Week van de Opvoeding weten we 
het zeker: dit gaat al lang over meer dan ‘opvoeden’ alleen! 
De campagne wil mensen ook laten nadenken over hoe we 
een omgeving creëren waarin het goed is voor kinderen 
en jongeren om op te voeden. Daar speelt opvoeding een 
centrale rol in, maar het gaat nog om zoveel meer. Het gaat 
ook om letterlijk en figuurlijk ruimte maken om te groeien. 

Ook ouders en andere opvoeders groeien in hun rol. Het is 
een proces, met topdagen en dagen dat het wat minder gaat. 
Dat idee wil de nieuwe campagne uitstralen. Geen wisselende 
jaarthema’s meer, elk jaar zeggen we in mei luid en duidelijk: 
een applaus en hartjes voor iedereen die zich elke dag inzet 
om kinderen en jongeren te helpen (op)groeien.
Met als krachtig symbool, de groeilamp.

De lamp laat ons licht schijnen op ‘opvoeden’. Want groot 
worden, dat gaat niet helemaal vanzelf. Ouders, grootouders 
en andere opvoeders zorgen er elke dag voor dat kinderen 
opgroeien in een warme en positieve leefomgeving.

De lamp zet alle geweldige ouders, familieleden en opvoeders 
in de spotlights. Omdat ze dat dubbel en dik verdienen.
De lamp zet de plaatsen in de kijker waar je je licht kan 
opsteken als je het even niet meer weet. Want ook dat is 
opvoeden: er is geen licht zonder schaduw. En dat is oké! 

Voor een overzicht van webinars en (online) activiteiten in 
kader van Week van de Groeilamp, kan je terecht op
www.wielsbeke.be/huisvanhetkind



jeugd
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Speelstraten:
waar kinderen koning worden! 
In de zomer kunnen ook in Wielsbeke ‘speelstraten’ worden 
ingericht: volledige straten of stukjes ervan worden dan 
tijdelijk - een aantal uren of dagen - verkeersvrij gemaakt, 
zodat kinderen veilig op straat kunnen spelen.

Perfect dus voor wie eens ongestoord wil rolschaatsen, 
badmintonnen of een balletje trappen!

Enkel bewoners van de straat of mensen die er een garage 
hebben, kunnen ‘stapvoets’ in een speelstraat passeren. Let 
wel, niet elke straat kan een speelstraat worden: zo komen 
drukke verbindingswegen of straten waar bussen passeren 
niet in aanmerking. 

Voorwaarden:
- De straat heeft een maximumsnelheid van 50 km/u
- De straat ligt in een wijk met vooral een woonkarakter
- De straat heeft geen (belangrijk) doorgaand verkeer of 

doorgaand openbaar vervoer
- De bewoners van de straat gaan akkoord met de inrich-

ting van de speelstraat.

Wie een aanvraag wil doen om een speelstraat in te richten 
kan dat via www.wielsbeke.be/evenementen. Heb je nog 
vragen of wens je meer info? Neem dan contact op met de 
jeugddienst via jeugd@wielsbeke.be of 056/67.32.19.

Streekbiermanden Chiro Aktivo
Dit jaar organiseert Chiro Aktivo een gloednieuw evenement: 
de verkoop van streekbiermanden. De manden zijn samenge-
steld, geproefd en goedgekeurd door de leiding. 

Er zal keuze zijn tussen 3 verschillende groottes van manden. 
Een eerste mand van 6 streekbieren, een tweede van 9 streek-
bieren en een derde mand van 12 streekbieren. Welke biertjes 
hier allemaal deel van uitmaken, komen jullie binnenkort te 
weten op onze facebookpagina, dus hou zeker een oogje in 
het zeil!

Op zaterdag 12 juni (dag voor Vaderdag) zal er een afhaal-
moment voorzien worden voor diegenen die een biermand 
besteld hebben. Ben je dus nog op zoek achter een origineel 
Vaderdagcadeau? Dan hebben wij het perfecte cadeau voor 
jou! 

Hou zeker onze facebookpagina in de gaten & hopelijk tot 
binnenkort!

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 

[Trek de 
aandacht 
van uw 
lezer met 
een 
veelzeggend 
citaat uit 

 

 

 

Kom jij ook meespelen in ons Vlinderbos? 
Speelvoormiddag 1122  mmeeii  22002211 (instapdatum 17 mei 2021 – na Hemelvaart) 

 voor alle peuters geboren tot en met 1177  nnoovveemmbbeerr  22001188  
 
 
 
 

 
 

KKEENNNNIISSMMAAKKIINNGGSSVVOOOORRMMIIDDDDAAGG met kans op inschrijven op 
zaatteerrddaagg  0055//0066//22002211. 

Voor alle peuters geboren in 22001199..  
OOookk  kklleeuutteerrss  eenn  lleeeerrlliinnggeenn  vvaann  aannddeerree  lleeeeffttiijjddeenn  wweellkkoomm!!    

  
WWiilltt  uu  ggrraaaagg  ddaatt  wwiijj  ccoonnttaacctt  mmeett  uu  ooppnneemmeenn??      

SSccaann  ddee  QQRR--ccooddee  oomm  uuww  ggeeggeevveennss  aacchhtteerr  ttee  llaatteenn..    

BBiinnnneennkkoorrtt  22,,55  jjaaaarr??  

onderwijs

Straat

Ik zag honderd lieden schuiven voor mijn ogen, 
Ingenomen, onverschillig of opgetogen, 

Ik zag blijheid op de straat, kommer, angst en wrevel, 
Wereldveroveraars, passieven, wereldvreemden.

Sommigen duidelijk bezwaard door vraag of plaag, 
Open of gesloten, zuurpruim en joviaal, 

Opgetogen blikken naar de mooie meiden, 
Aanvallige meiden soms een zoete monkel spreidden.

Ik zag lieden van goeden wil en harten half versteend, 
Velen duidelijk voor iets of iemand in de weer, 

Door een of andere hartstocht bezeten of bezeerd…
Allen gingen in geëigende pas hun weg. Waarheen?

Roland Debucquoy

Omwille van mogelijke (nationale) verstrengingen dient er steeds rekening gehouden te worden met

last-minute aanpassingen of de annulatie van de activiteit. Je wordt hiervoor tijdig gecontacteerd.
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Drempelbezoekjes 75-plussers 
Naast de bezoekjes die alle 85-plussers ontvingen, gingen een 
paar vrijwilligers ook langs bij een aantal 75-plussers. Deze 
mensen gaven via de laatste telefoonronde van december aan 
dat ze een geregeld babbeltje konden gebruiken. 

Heb je ook behoefte aan een per-
soonlijk babbeltje? Of heb je zin in 
een korte wandeling of fietstochtje 
met onze duofiets vanaf je woon-
plaats? Laat het dan weten
via 0800 96 866.    

Wandel- en fietstochten
Onder voorbehoud van de coronamaatregelen binnen de ge-
meente start het Lokaal Dienstencentrum wekelijkse ‘wandel- 
en fietsbabbels’ op: wandelingen of fietstochten in groepjes 
van maximum 4 personen (inclusief begeleider).

Dit afwisselend in iedere deelgemeente en er worden zowel in 
de voor- als namiddag momenten voorzien.

Inschrijven is vereist en gebeurt via het onthaal van het Sociaal 
Huis: 056 66 52 83 of ldc@ocmwwielsbeke.be.
Bij regenweer gaat de activiteit niet door en worden de deelne-
mers verwittigd.

Week van de valpreventie – terugblik 
De 10de editie van de Week van de Valpreventie, die doorging 
van 19 tot en met 25 april 2021, droeg de slogan ‘Eén tegen al-
len, allen tegen vallen’.
Hiermee werden de Vlaamse provincies en Brussel uitgedaagd 
om de strijd tegen elkaar aan te gaan voor de titel van ‘beste 
valpreventieprovincie van het jaar’. 

Bij het ter perse gaan was de winnaar nog niet bekend. Alle 
opdrachten en bijhorend beeldmateriaal van de activiteiten zijn 
te zien op de facebookpagina van het Lokaal Dienstencentrum 
Ter Lembeek en de pagina ‘WZC Ter Lembeek’.

Het Lokaal Dienstencentrum komt (terug) naar je toe
Zodra het weer en de coronamaatregelen het toelaten trekken we met het dienstencentrum terug de baan op. In 2020 gingen 
we langs in 9 straten/wijken om kennis te maken met de buurt en zijn bewoners. Zoals het ons betaamt komen we niet met lege 
handen. Met een kop koffie of tas soep slaan we een praatje op jouw stoep.

Hoe kan je deelnemen? Heel eenvoudig: hou goed de brievenbus in de gaten, we verwittigen steeds met een kleine flyer welke 
voor- of namiddag we bij jou zullen langskomen. Zet kort voordien een tas en een bordje aan je voordeur, zo weten we dat we 
welkom zijn.

Informaticacursussen in samenwerking met CVO Miras
Inschrijven voor het opleidingsaanbod van het najaar 2021 kan vanaf dinsdag 18 mei. Alle lessen zijn steeds onder voorbe-
houd. Er moeten minimum 10 deelnemers zijn om te cursus te laten starten, alsook moet het mogelijk zijn om de cursussen 
te organiseren volgens de geldende COVID-19-maatregelen.

Leslocatie Lokaal Dienstencentrum Ter Lembeek  Inschrijven kan via de balie van het Sociaal Huis
      056 66 52 83 of ldc@ocmwwielsbeke.be

Kort genoteerd uit de OCMW-raad
ZITTING VAN 25 FEBRUARI 2021
1. Kennisname besluit burgemeester en goedkeuring hybride zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 2021 met 

beperkt publiek.
2. Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting.
3. Logo Leieland - goedkeuring vervanging plaatsvervanger algemene vergadering.
4. Goedkeuring gewijzigd huishoudelijk reglement.
5. Goedkeuring kaderovereenkomst gemeente - OCMW - Fluvius.

ZITTING 25 MAART 2021
1. Kennisname besluit burgemeester en goedkeuring hybride zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 maart 2021 met 

beperkt publiek.
2. Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting.
3. Goedkeuring intern reglement crisis- en doorgangswoningen en begeleidingsplan huisvesting.

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

Praktijknaam Startdatum Einddatum Prijs Maandag Dinsdag Donderdag 

Veilig online (verkort) 12/10/2021 18/01/2022 €  75 8u45 – 11u45

Ontdek je Android smartphone (verkort) 14/10/2021 20/01/2022 €  75 8u45 – 11u45

Dagelijkse computerkost (verkort) 08/10/2021 21/01/2022 €  75 8u45 – 11u45

Er zijn ook lessenreeksen in Wakken en Waregem:
• Wakken: Domein ’t Kloosterhof: 056/60 23 38 of kloosterhof@gvo.be
• Waregem: CVO Miras of het VTI van Waregem: 056/89 12 12
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Wielsbeke Pitbulls
samen trainen van op afstand

Om de spelers in vorm te houden terwijl de trainingen niet kunnen doorgaan, hebben de Wielsbeke 
Pitbulls enkele creatieve acties op poten gezet.
Zowel conditie als kracht komen aan bod. Omdat alleen gaan joggen niet altijd even motiverend is, 
werden alle leden uitgedaagd één of meerdere letters te lopen om samen de naam van de club te 
vormen in de straten van Wielsbeke en omstreken. Op de foto hieronder is het geslaagde resultaat 
te zien.

Daarnaast gaan er ook elke woensdag online Kracht trainingen door via zoom. De beenspieren, 
buikspieren en armspieren worden warmgehouden en de liefde voor baseball ook.

Ook niet-leden of geïnteresseerden zijn welkom op deze sessies.
We hopen dat er dit jaar een competitie zal volgen, we zijn alvast in vorm!

Welke naam krijgt ons nieuwe 
sportcomplex? Jij beslist mee!
Vanaf juni zal iedere inwoner van Wielsbeke via 
een stemformulier op www.wielsbeke.be een 
stem kunnen uitbrengen voor een gepaste 
naam voor het nieuwe sportcomplex op 
domein Hernieuwenburg. Er zal een keuze 
kunnen gemaakt worden uit een aantal 
namen die vooropgesteld worden door een 
jury, maar je zal ook je eigen voorstel kunnen 
indienen. 

Het stemformulier zal van juni tot eind 
augustus beschikbaar zijn, maar je kan 
natuurlijk nu al nadenken over een gepaste 
verzamelnaam voor de nieuwe sporthal én 
het nieuwe zwembad! Hou de gemeentelijke 
facebookpagina en website in de gaten voor 
meer nieuws!

Werken nieuw sportcentrum in volle gang
In maart zijn de werken voor een nieuw sportcentrum op domein Hernieuwenburg van start gegaan. Begin maart werden de 
voorbereidende werken uitgevoerd en werden er grondwaterpompen geïnstalleerd. Deze moeten ervoor zorgen dat het grond-
waterpeil op de werf niet te hoog komt gedurende de ruwbouwwerken (vermoedelijk tot augustus – september 2021).
Het opgepompte water – dat na staalname van goede kwaliteit bleek – wordt afgeleid naar de wal rond het gemeentehuis.
Eind maart werden de grondwerken opgestart, om begin april te vervolgen met de rioleringswerken. Na het bouwverlof werd 
een torenkraan geplaatst op de reeds gegoten betonplaat en werd een funderingsplaat gegoten.

In mei wordt van start gegaan met de ruwbouw: het plaatsen en gieten van de betonwanden.

SAFETY FIRST!
De werfzone werd helemaal afgezet met herashekkens. Gelieve deze afsluiting te respecteren en de werf niet te 

betreden! Alle werken zijn goed zichtbaar van buiten de werfafsluiting.
Vanuit veiligheidsoogpunt is de parking aan de kant van de Hernieuwenstraat van maandag t.e.m. zaterdag van 

05u tot 19u enkel toegankelijk voor het werfverkeer. Er kan wel geparkeerd worden aan de kant van het gemeentehuis. 
Ook te voet kom je best via het gemeentehuis naar het domein.

Werfdoeken
In november vorig jaar deed de gemeente een oproep 
aan de inwoners om foto’s en ontwerpen voor de 
werfdoeken in te sturen.

Uit de meer dan 100 inzendingen die we mochten 
ontvangen selecteerde een jury een twintigtal 
creaties. Deze kunnen nu ‘live’ bewonderd worden 
rondom de werfzone. Een uitstekende reden voor een 
wandelingetje op domein Hernieuwenburg! FOTO

Een visualisatie van het toekomstige sportcomplex 
vind je op onze website: 
www.wielsbeke.be/sportcomplex
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sport & ontspanning

60°  LENTEPRIJS  voor Elite Zonder Contract en U23
van 22 mei 2021

 
Gezien de coronamaatregelen wordt de 60ste Lenteprijs voor Elite Zonder 
Contract en U23 uitgesteld naar een latere datum.

Wandel-wegwijs in Wielsbeke
Dat je in Wielsbeke en deelgemeenten aangenaam kan 
wandelen, dat wisten we al. Maar ken jij de leukste wandel-
buurten in álle deelgemeenten? En weet je hoeveel stappen je 
tijdens jouw wandelingen zet? 

Vanaf oktober 2021 willen we je, in samenwerking met Logo 
Leieland en Sport Vlaanderen, extra wegwijs maken in 
Wielsbeke, Ooigem en Sint-Baafs-Vijve met wandelwegwijzers 
en stappenaanduidingen. 

Via een korte enquête kan je aangeven waar volgens jou zeker 
bordjes zouden moeten verschijnen.

Geef je mening via www.wielsbeke.be/10000stappen. 
Deelnemen kan tot en met 7 mei 2021.
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Nieuw in de bib: gezelschapsspelletjes
Huis van het Kind Wielsbeke en Bibliotheek Bibox sloegen de handen in 
elkaar en werkten een nieuw aanbod uit: sinds april kunnen bezoekers van de 
bib er ook terecht voor het ontlenen van gezelschapsspelletjes.
De aankoop van de spelletjes is het meest recente project van Huis van het 
Kind Wielsbeke en werd mogelijk gemaakt door de projectsubsidie ‘Spel en 
ontmoeting’ die aan elk Huis van het Kind toegekend werd.
In het nieuwe aanbod zitten spelletjes voor de allerkleinsten en voor kinderen, 
maar ook jongeren en volwassenen zullen zeker hun gading vinden in het 
aanbod. Er is keuze uit meer dan 40 spelletjes! De collectie zal gaandeweg 
nog worden aangevuld.
De spelletjes zijn gratis te ontlenen voor de periode van 4 weken, per uitleenbeurt 
kunnen er maximum 3 gezelschapsspelletjes meegenomen worden. Na terug-
komst in de bib worden ze telkens nagezien zodat ze steeds in topvorm blijven.
Een greep uit het aanbod: Ticket to Ride, Carcassonne, Escape Room ‘The 
Game’, aanbod Haba-spelletjes voor de allerkleinsten, Sagrada, aanbod 
SmartGames, …
Het volledige overzicht vind je hier:
https://wielsbeke.bibliotheek.be/mblist/17976

Wat?
“Mijn Leestipper” is een webtoepassing die jou gratis persoon-
lijk leesadvies biedt. Elke maand ontvang je boekentips uit de 
collectie Nederlandstalige fictie van Bibliotheek Wielsbeke.  
Deze leestips zijn gebaseerd op jouw leesvoorkeuren en ook 
op jouw leenhistoriek (*), als je dit toestaat. Je kan gelezen 
boeken een score geven en de volgende maand nog betere 
leestips ontvangen. 
(*) Zet in je “Mijn Bibliotheek”-profiel de optie ‘uitleenhistoriek 
bijhouden’ aan.

Wie?
Voor alle volwassen leners van de bib.

Hoe werkt het?
Heb je nog geen “Mijn bibliotheek”-profiel? Maak dit eerst aan.
1. Surf naar Mijn Leestipper: https://mijnleestipper.bibliotheek.be/
2. Klik op ‘Ja, geef me leestips op maat’.
3. Meld je aan met je “Mijn Bibliotheek”-account.
4. Heb je meerdere lidmaatschappen gekoppeld aan jouw profiel? 
 Kies dan jouw eigen lidmaatschap.
5. Beantwoord een aantal vragen die peilen naar jouw lees-

voorkeuren.
6. Bekijk maandelijks nieuwe tips en bewaar ze eventueel in 

een lijstje.

Hoe en waar krijg ik die leestips?
Elke maand krijg je nieuwe gepersonaliseerde leestips op “Mijn 
Leestipper” (https://mijnleestipper.bibliotheek.be/leestips)
Als je dat wenst, word je per e-mail op de hoogte gebracht als 
er nieuwe leestips voor jou klaarstaan.

Andere tips op de pagina:
Nieuw in de bib voor jou geselecteerd
Omdat je … (titel boek) hebt gelezen
Omdat je … (titel boek) 5 sterren hebt gegeven
Voor jou geselecteerd uit het maandthema …

Boekstart: Peuterpakket in de bibliotheek van Wielsbeke

Hoe werkt het? 
Je bent inwoner van Wielsbeke en

• Je baby is 6  maanden oud?
> De baby krijgt zijn eerste babypakket bij consultatie in het consultatiebureau van 

“Kind en Gezin”
• Je peuter is 15 maanden oud? 

> Het consultatiebureau overhandigt de uitnodiging voor het afhalen van een tweede 
gratis pakket. Je kan dit peuterpakket vrijblijvend komen ophalen aan de infobalie van 
bibliotheek Wielsbeke

> Ga je niet naar het consultatiebureau maar op bezoek bij de arts? Haal dan toch je 
pakketje in de bib en vul daar je afhaalformulier in

Foto: © Pixines
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Alle wandel- en fietsroutes op het grondgebied Wielsbeke

zijn te vinden op de website: https://www.wielsbeke.be/wandelen-en-fietsen

De Leiestreek barst van creatieve en bijzondere 

ondernemingen, plekken waar je écht eens 

moet geweest zijn: van conceptstores vol design 

hebbedingen én verrukkelijke koffie tot gewaagde 

graffitikunst, van hippe Leieterrasjes tot tafeltjes 

midden in een pluktuin ... Ontdek alle 123 zomerbars, 

koffiehuizen, boetiekjes en andere verrassingen in de 

nieuwe Leiespots pocket. 

Neem zeker ook eens een kijkje op www.toerisme-

leiestreek.be/leiespots want daar geeft Toerisme 

Leiestreek samen met de ondernemers nog heel 

wat tips in de buurt van elke Leiespot. Zo puzzel je 

makkelijk een leuke vakantie in elkaar!

GRATIS POCKET
123 LEIESPOTS
GRATIS POCKET
123 LEIESPOTS

BELEEF MEER. 
toerisme-leiestreek.be/leiespots

BELEEF MEER.
ONTDEK 123
LEIESPOTS.

De Leiespots pocket is gratis te verkrijgen bij de Dienst voor Toerisme of in het gemeentehuis. 

Je kan de pocket ook bestellen op shop.westtoer.be. 

Beste leden,

Omwille van de coronamaatregelen mogen er nog steeds geen activiteiten georganiseerd worden. Maar 
omdat iedereen wel eens nood heeft aan een babbel en wat gezelschap, stellen we hier enkele wandel-
routes en een fietsroute voor. Ook mogelijk te volgen met de QR-code op ‘Route You’.
Nodig eens een Ferm vriendin(nen) uit om samen te genieten van de lentebloesems tijdens een 
wandeling of fietstocht.

Wandeling Ooigem 6,5 km
Kerk – Pontweg – Wielsbeeksestraat – P. Benoitstraat – Schaapdreef – Kerkweg – Meulebeeksestraat – 
Kruishoek – Hustersestraat – Guido Gezellestraat – Leopold III-laan – Kloosterdreef –
Mgr. Debrabanderestraat – terug naar kerk.

Wandeling Sint-Baafs-Vijve 8,5 km
Kerk – via kerkhof naar Vlasstraat – Vijvedreef – Kraaienhof – Loverstraat - Wakkensteenweg –
Driekoningenstraat – Drogenbroodstraat - Moerdijkstraat – Boone’s Dreef – Caignaardstraat –
Priesteragiestraat – kerkwegel tot aan Rijksweg – Leiestraat – terug naar kerk.

Wandeling Wielsbeke 7,5 km
Kerk – Baron v.d. Bruggenlaan – Molenstraat – Reynaertstraat – binnenweg naar Kapel van Halle – 
Lindestraat – Pannenstraat – Gaverstraat – (achterkant Agristo) Palingstraat – Grote Molstenstraat – 
Vierlindenstraat – Stampkotstraat – Molenstraat – Expressweg oversteken – Zwingelkotstraat – Lijsterlaan 
– Merellaan – de Maurissensstraat – terug naar kerk

Fietsroute Wielsbeke – Ooigem – Sint-Baafs-Vijve 23 km
Kerk Wielsbeke – Baron v.d. Bruggenlaan – Gemeentehuis – Kasteeldreef – via Wandellaan pad naar
Waterstraat – Ter Triest – Abeelestraat – Roterijstraat – via kerkwegel naar W.B. Cartonstraat – rechtdoor 
naar Rijksweg – oversteken naar Leiestraat – Sint-Bavostraat – Vlasstraat - Hooiestraat – Vijvedreef – 
Wakkensteenweg – Driekoningenstraat – Drogenbroodstraat – Moerdijkstraat – Bossenstraat – Breestraat 
– Ridder de Ghellinckstraat – Gaverstraat – Palingstraat – Grote Molstenstraat – Verbindingsstraat – Fabiolalaan 
– Meulebeeksestraat – Kruishoek – Hulstersestraat – Guido Gezellestraat – Bavikhoofsestraat – Leembosstraat 
– 1e Linie Regimentstraat – Desselgemsestraat – (ev. langs Leie indien al terug open tot Wielsbeke) Pontweg 
– Wielsbeeksestraat – Ooigemstraat – Molenstraat – Baron v.d. Bruggenlaan – Kerk Wielsbeke.

Veel wandel en fietsplezier. Het Ferm bestuur
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MEIBEDEVAART DE GINSTE
organiseert MEImertochten 2021

in Meulebeke Doomkerke Tielt Oostrozebeke Wielsbeke Wingene

Door de corona-omstandigheden kan de jaarlijkse meibedevaart
dit jaar niet doorgaan.

Ons alternatief?
Een wandel- en/of fietstocht in een landelijke omgeving

gedurende de hele meimaand.

U kan dit organiseren, elk in uw eigen bubbel.
Het aantal van de bubbel moet gerespecteerd worden

volgens de huidige coronamaatregelen. Corona-proof voor iedereen …

De tocht is online te downloaden via deze link:
https://www.landelijkegilden.be/meibedevaart2021 of via

https://www.facebook.com/Meibedevaart-Landelijke-Beweging-De-Ginste
Op elke startplaats ligt een boekje met de wegbeschrijving. 

Hou het veilig.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Egide en Annie (Koolskamp), Frida, Danny (Meulebeke), Fleur (Ruiselede), Christel (Doomkerke), 
Jannick (Wielsbeke), Joseph en Marie-Jeanne, Sonja (Schuiferskapelle), Isabel (Wingene), Ingrid 

(Aarsele), Jeannine, Chris (Tielt), Charlotte (Pastorale verantwoordelijke)
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André Demedtshuis | André Demedtsmuseum 
Sint-Bavostraat 19, 8710 Sint-Baafs-Vijve 
056/67.32.70 | info@andredemedts.be
www.andredemedtshuis.be | www.facebook.com/andredemedts | www.twitter.com/ADemedts 

Zomerterras André Demedtshuis
Kom tijdens de zomervakantie genieten van een drankje aan de oevers 
van de oude Leiearm. Het terras van het André Demedtshuis is open 
van 28 juni tot en met 12 september van 14u00 tot 19u30.

Geniet van een verfrissend drankje of een heerlijke koffie met een 
schitterend zicht op de natuur van Wielsbeke en ontdek ondertussen 
de zomertentoonstelling.

Cultuurseizoen 2021-2022
Het cultuurvuur blijft branden, maar werd ook dit seizoen danig op de proef gesteld.
We hopen het cultuuraanbod in het najaar nieuw leven te kunnen inblazen en jullie opnieuw 
te verwennen met hartverwarmende theatervoorstellingen, spetterende muzikale ensembles 
en boeiende workshops.

We koesteren de gloeiende sintels en wachten nog even af tot de sterke wind gaat liggen. 
Het vreugdevuur zal hevig branden wanneer we jullie opnieuw mogen verwelkomen.

Alle info over het cultuurseizoen 2021-2022 is vanaf 15 juni te vinden op
www.wielsbeke.be/cultuur

VZW Wielsbeke4life
ontbijtboxen voor Moeder- en Vaderdag

Ze zijn er weer: onze heerlijke ontbijtboxen!!
Wil jij je moeder en/of vader verrassen met een

lekkere ontbijtbox aan huis geleverd of afgehaald bij bakkerij Wouter?

Dan moet je bij VZW Wielsbeke4life zijn...

Onze ontbijtboxen zijn samengesteld met producten van
lokale Wielsbeekse handelaars en

te bestellen via www.wielsbeke4life.be

luxe-ontbijt 2 pers: 40€

luxe-ontbijt 1 pers: 26€

volwassen-ontbijt 2pers: 34 €

volwassen-ontbijt 1 pers: 20€

kids-ontbijt 12,50€

*bestellen voor afhaling Moederdag kan tot woensdag 5/5/21,
voor levering tot zaterdag 8/5/21

* bestellen voor afhaling Vaderdag kan tot 16/06/21,
voor levering tot zaterdag 19/06/21.

   

MMMoooeeedddeeerrr---   eeennn   VVVaaadddeeerrrdddaaaggg      

OOOnnntttbbbiiijjjttt               999   mmmeeeiii   ‘‘‘222111   
&&&   222000   jjjuuunnniii   ‘‘‘   222111   

VVoollwwaasssseenn--oonnttbbiijjtt  22  ppeerrss..  3344€€  
VVoollwwaasssseenn--oonnttbbiijjtt  11  ppeerrss..  2200€€  

LLuuxxee--oonnttbbiijjtt  22  ppeerrss..  4400€€  
LLuuxxee--oonnttbbiijjtt  11  ppeerrss..  2266€€  

KKiiddss--oonnttbbiijjtt  11  kkiinndd  1122..55€€          
BBeesstteelllleenn  kkaann  eennkkeell  oopp::    wwwwww..wwiieellssbbeekkee44lliiffee..bbee  

                

OOnnttbbiijjtteenn  wwoorrddeenn  ggeelleevveerrdd    
            ttuusssseenn  77..0000  eenn  99..0000uu     

Open ruimte.

Ruimte waar mensen gaan en komen
Ruimte waar tijd vergaat in dromen

waar ruimte is

Ruimte zo wijd in verre verten
Wanneer je meent haar te ontlopen

spat ruimte open.

Marie Christine Martens.

A. Demedtshuis - Expo juni - Blad Steen Inkt
4 kunstenaars, 4 kunstvormen - Assemblage, zeefdruk, collage, beelden

• Als getalenteerd graficus zijn de zeefdrukken van Marc Dejonghe een 
doordachte beeldweergave van filmstills. Poëtisch, gekenmerkt met heel 
eigen humor en vakmanschap.

• Els Ghyselinck werkt het liefst met papier, stof, materialen met een verleden. 
Hiermee creëert ze steeds nieuw werk, collages. Subtiel aan elkaar gelijmd, 
met haar eigen creativiteit, fantasie.

• Voor Hendrik Van Walleghem speelt de schoonheid van verwoesting 
een grote rol. De resten na verval en tegenslag zijn symbool van 
onverzettelijkheid en wederopstanding. Breuk na breuk en brok na brok 
zorgen voor een beeld dat een nieuwe dageraad inluidt.

• Het vormeloze die eigen is aan de materie klei is iets waar Kimberly 
Vanderbeken zich reeds enkele jaren mee bezig houdt. Eerder neigend naar 
abstractie dan figuratie. Geïnspireerd door vormen, omtrekken, silhouetten 
uit de wereld rondom haar.

Vernissage op vrijdag 4 juni om 20u (onder voorbehoud van de geldende 
coronamaatregelen).
De expo is elke zaterdag en zondag in juni gratis te bezichtigen van 14u tot 18u.

Graag nodig ik U uit voor een in België unieke tentoonstelling waarbij de natuur en het behoud van haar dieren centraal staan.  Uit mijn collectie
stel ik ± 35 beelden tentoon ( gaande van 40 cm breed tot 2 meter ) , vastgelegd gedurende 20 jaar fotografische reizen doorheen 6 continenten. 
Met mijn beelden neem ik de bezoeker mee op reis naar voor velen vaak onbekende oorden.  
 
-  Ijsberen uit het noordpoolgebied en de enorme kuddes gnoes op de Afrikaanse vlakten. 
-  Diepe oerwouden in Zuid-Amerika en bedreigde tijgers in India. 
-  Mysterieuze regenwouden in Zuid-Amerika en chinstrap pinguïns in Antarctica.
-  Grizzlyberen en bizons in het beroemde  Yellowstone Park.
-  Zilverruggorilla’s in Oeganda en makaken in Japan.
 
Wat :    20 jaar Natuurfotografie - Zes Continenten
Wie :    Fotograaf Regi Popelier
Waar :  André Demedtshuis - Sint Bavostraat 19 - 8710 - Wielsbeke
 
Wanneer :  vr 2 juli t/m zo 29 augustus 2021 (o.v. van Covid-19 regels) 
 
Inkom Gratis

Openingsuren:  dagelijks 14 - 19.30 h. 
Er is tevens een gezellig zomerterras.
 
www.regiseyeonnature.com

The Call of
Nature

32     gemeentelijke infokrant  |  MEI - JUNI

Graag nodig ik U uit voor een in België unieke tentoonstelling waarbij de natuur en het behoud van haar dieren centraal staan.  Uit mijn collectie
stel ik ± 35 beelden tentoon ( gaande van 40 cm breed tot 2 meter ) , vastgelegd gedurende 20 jaar fotografische reizen doorheen 6 continenten. 
Met mijn beelden neem ik de bezoeker mee op reis naar voor velen vaak onbekende oorden.  
 
-  Ijsberen uit het noordpoolgebied en de enorme kuddes gnoes op de Afrikaanse vlakten. 
-  Diepe oerwouden in Zuid-Amerika en bedreigde tijgers in India. 
-  Mysterieuze regenwouden in Zuid-Amerika en chinstrap pinguïns in Antarctica.
-  Grizzlyberen en bizons in het beroemde  Yellowstone Park.
-  Zilverruggorilla’s in Oeganda en makaken in Japan.
 
Wat :    20 jaar Natuurfotografie - Zes Continenten
Wie :    Fotograaf Regi Popelier
Waar :  André Demedtshuis - Sint Bavostraat 19 - 8710 - Wielsbeke
 
Wanneer :  vr 2 juli t/m zo 29 augustus 2021 (o.v. van Covid-19 regels) 
 
Inkom Gratis

Openingsuren:  dagelijks 14 - 19.30 h. 
Er is tevens een gezellig zomerterras.
 
www.regiseyeonnature.com

The Call of
Nature



cultuur cultuur

34     gemeentelijke infokrant  |  MEI - JUNI MEI - JUNI   |   gemeentelijke infokrant     35

KH De Ware Vrienden
Wij willen iedereen bedanken!

• Bedanken voor de steun tijdens onze kaas-en wijnavond, gezellig in jouw bubbel! 
Het was opnieuw een onverwacht succes en hopen dat het bij iedereen zo 
gesmaakt heeft zoals bij ons!

• Bedankt MaKwizien om ervoor te zorgen dat de plankjes zo mooi en lekker 
bereid werden!

Heb jij onze “kaas-en wijnavond, gezellig in jouw bubbel” gemist? Of wil jij ons het 
hele jaar door een duwtje in de rug geven? Dat kan!! Steun ons via TROOPER!
Yes, vanaf nu kan iedereen die online shopt ons steunen! Huh? Online shoppen en 
steunen? Hoe kan dat? Maak kennis met Trooper. Een website die ervoor zorgt dat 
je Koninklijke Harmonie De Ware Vrienden Ooigem kan steunen door één extra klik 
wanneer je online shopt. En jouw aankopen kosten je geen eurocent meer!

Hoe werkt TROOPER?
1. Je surft naar onze Trooperpagina: www.trooper.be/khdewarevriendenooigem.
2. Je kiest de webshop waar je wil shoppen en klikt op het logo. Door die klik weet 
de webshop dat jij ons wil steunen.
3. Je shopt en betaalt zoals je altijd doet. Je betaalt dus geen eurocent extra!
4. De webshop schenkt gemiddeld 2-5 percent van jouw aankoopbedrag aan onze 
vereniging.
 
Via www.trooper.be/khdewarevriendenooigem kan je heel wat kopen. Shop bij meer 
dan 600 webshops:
 1. Massa’s electronica & multimedia
 2. Het meest fantastische speelgoed
 3. Een leuk weekendje weg
 4. Mooie kledij
 5. Parfum en make-up
 6. Een cadeautje
 7. Het beste eten en drinken
 8. En nog veel meer…
meer info: http://www.khdewarevrienden.com/
 
Heb je nog iets nodig voor Moeder- of Vaderdag, een verjaardag of gewoon 
zomaar? IDEAAL! Bestel het eens via www.trooper.be/khdewarevriendenooigem, 
dan weet je al hoe het moet.
Belangrijk: Trooper werkt goed, maar alleen als wij er ons als leden en sympathi-
santen écht achter smijten en de nodige mond-aan-mondreclame voeren bij onze 
familie, vrienden en ook Facebook, Whatsapp, e-mail... inschakelen. Trooper zal leven binnen onze harmonie, majorettegroep en 
drumband!

Alvast bedankt,
Het bestuur

 
PS: voor aan de toog (na-corona-tijden), de feesttafel of voor het slapengaan, de vervoeging is als volgt: ik troop, 
jij troopt, hij troopt, wij troopen, jullie troopen, zij troopen, “ki getroopt”!

Hoe is het met de
koninklijke harmonie ‘Steeds Beter’
in dit ‘stille’ jaar?

De voorbij maanden…
Er klonk sinds midden oktober geen muziek meer uit het repetitielokaal van de harmonie. Het bestuur doet er alles aan om 
de contacten tussen de muzikanten warm te houden. Zo werd er persoonlijk aan ieder lid een kerstpakketje overhandigd, en 
ook de paashaas vergat hen niet. Hij bezorgde hen een paasei met een opdracht en die werd door de het grootste deel van de 
muzikanten tot een goed einde gebracht.  

De nabije toekomst…
We kunnen nog altijd geen muzikale activiteiten plannen. We hebben er nochtans zin in, zin om te musiceren, de lentesfeer 
weer in Sint-Baafs-Vijve te laten horen. Andere jaren staan in het voorjaar heel wat activiteiten gepland. We doen ons muzikaal 
vrachtwagenconcert, we geven al meer dan 40 jaar een concert bij de brandweer in De Panne, we spelen ons lenteconcert, 
ook openingen of feesten in de gemeente luisteren we graag muzikaal op, om daarna de grote vakantie in te zetten met onze 
gezellige worstenbak.
Omdat dit nu allemaal ‘nog’ niet mogelijk is laten we jullie wat meegenieten van de voorbije jaren.

De verre toekomst…
Op 26 december staat voorlopig nog altijd ons traditioneel kerstconcert gepland.
Ons concert met Gene Thomas werd nog maar eens uitgesteld, nu naar 14 mei 2022.

De Juliaan Claerhout-Kring verzamelt bidprentjes en rouwbrieven.
Helpt u om hun archief aan te vullen?
In ons archief worden originele stukken bewaard en opgenomen in een databank. Wat tot hiertoe 
geklasseerd werd, kan u terugvinden op de website www.juliaanclaerhoutkring.be,  onder de 
rubriek ‘bidprentjes’. We stellen graag deze informatie ter beschikking voor wie op zoek gaat 
naar gegevens omtrent zijn/haar afkomst. Rouwbrieven en bidprentjes vormen hierbij een nuttig 
hulpmiddel.

Bezit u originele bidprentjes (zantjes) of rouwbrieven en wenst u ze van de hand te doen? De 
voornaamste vereiste is dat er een verband bestaat met Wielsbeke of met een deelgemeente. 
De geboorteplaats of plaats van overlijden is hiervoor een referentie, maar evengoed kan een 
persoon lange tijd in onze gemeente gewoond hebben, of daar bekend zijn door zijn/haar beroep 
of belangrijk engagement in een vereniging.

U kan de Wielsbeekse heemkring een dienst bewijzen met uw oude verzameling! Zowel recente 
als oude exemplaren zijn welkom. Contact via info@juliaanclaerhoutkring.be 

info@juliaanclaerhoutkring.be
www.juliaanclaerhoutkring.be 



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 ! 
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@gunterderuyter

@natje.degroote

@darco_juve

@deblauwealain

@amezvicky @natuurfotomya

@christof_d

@chouff e_de_hond

@smetjel

@_e_x_t_r_a_f_o_t_o_

@belinda_olivier123@vandewallemathias

@natuurfotomya

@smetjel

@delekt_01

@dailydaphne_be

@sam.de.meyer1983 @joewita.deborggraeve


