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OPENLUCHTZWEMBAD: RESERVEER JE PLAATS VOOR DEZE ZOMER!
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CLUBHUIS ‘BIERHUIS AAN DE WATERKANT’ GEOPEND

VACCINATIE-AMBASSADEURS

ALLE GEPLANDE ACTIVITEITEN VERMELD IN DEZE INFOKRANT ZIJN ONDER
VOORBEHOUD VAN DE OP DAT MOMENT GELDENDE CORONAMAATREGELEN.
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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.
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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.
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ZITDAG BURGEMEESTER
Op donderdagvoormiddag van
9u00 tot 11u30 op afspraak: 056 67 32 00
SLUITINGSDAGEN
GEMEENTEDIENSTEN & OCMW
• woensdag 21 juli 2021 (Nationale Feestdag)
INTERGEMEENTELIJK RECYCLAGEPARK
• woensdag 21 juli 2021 (Nationale Feestdag)
www.imog.be/intergemeentelijkerecyclageparken

BIBLIOTHEEK - BIBOX
• woensdag 21 juli 2021 (Nationale Feestdag)
• zondag 01 augustus 2021 tot en met
zondag 15 augustus 2021 (zomervakantie)
NUTTIGE INFO & TELEFOONNUMMERS
GEMEENTEHUIS
Rijksweg 314 - 8710 Wielsbeke
Tel.: 056 67 32 00 - Fax: 056 67 32 47
info@wielsbeke.be - www.wielsbeke.be

INFOKRANT EDITIE NOVEMBER-DECEMBER 2021
DEADLINE VRIJDAG 8 OKTOBER 2021

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

bib

Voor een overzicht
van de aangepaste
dienstverlening:

In juni werd het openluchtbad op domein Hernieuwenburg reeds geopend - uiteraard nog
steeds met inachtname van de nodige maatregelen. Iedereen is er tot eind augustus van
harte welkom! Let wel, het aantal bezoekers per tijdslot is beperkt en je dient vooraf je
plekje te reserveren.
Begin juni werd ook het clubhuis nabij het pompstation aan de drietrapssluis te Ooigem geopend: een
ideale plaats voor passerende wandelaars en fietsers om even te pauzeren en een drankje en een hapje te nuttigen. Ga zeker
eens een kijkje nemen! Je leest meer over het “Bierhuis aan de Waterkant” op pagina 10.
In Sint-Baafs-Vijve is het zomerterras bij het Demedtshuis weer open. Iedereen is er dagelijks welkom.
Tijdens de zomermaanden zullen er nog tal van activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen doorgaan, en deze zullen
steeds worden georganiseerd in coronaveilige omstandigheden.

27-34 sport & ontspanning

42-43

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

Het heeft lang geduurd, maar ik ben blij te kunnen vaststellen dat we dankzij een hoge
vaccinatiegraad en lage coronacijfers in de regio ook in Wielsbeke voorzichtig opnieuw
de draad kunnen oppakken naar een ‘normaal’ leven.

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
op afspraak:
tel.: 0473 37 13 59
e-mail: maaike.debruyne@woondienst.be
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

Onze vrijetijdsdienst stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat we een relatief normale zomer kunnen beleven. De
speelpleinwerking en kleuteropvang openen tijdens de vakantie de deuren. Begin juli vindt Tieners in Actie plaats en als alles
goed loopt zullen de Wielsbeekse Feesten – na een jaartje pauze – begin september in een coronavriendelijk jasje kunnen
doorgaan.
Actuele info over deze en meer activiteiten volgt zeker via de gemeentelijke facebookpagina (www.facebook.com/wielsbeke)
en via de website (www.wielsbeke.be).
Ik wens iedereen alvast een fijne zomer en een goede gezondheid toe.
Uw burgemeester,
Jan Stevens

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
WIJK-WERKEN MIDWEST
Wijkbureau Wielsbeke
Hoofdkantoor: VDAB Werkwinkel
Rijksweg 314 – 8710 Wielsbeke
Guido Gezellelaan 7 - 8800 Roeselare
Tel.: 056 67 19 70 – 0491 92 01 32
051 26 94 33 - wijk-werken@midwest.be
Fax: 056 67 19 79
Zitdagen wijk-werken gemeentehuis
www.midow.be - wijkwielsbeke@midow.be
Wielsbeke (vanaf september):
eerste woensdag van de maand:
Openingsuren
9u-11u30 en van 13u30-16u,
dinsdag
15u – 19u
andere woensdagen: op afspraak
donderdag 9u – 12u
op afspraak

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
vanaf september op afspraak
meer info: zie pag. 17
Dringende interventie: 101
POSTKANTOOR WIELSBEKE
Markt 6 - 8710 Wielsbeke

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

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

Diensten gemeentenhuis: op afspraak:
www.wielsbeke/afspraak-maken of 056 67 32 00
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Wegenwerken
Werken wegbrug in volle gang; binnenkort een definitieve fietsen voetgangersbrug over de Leie tussen Ooigem en Desselgem
In de zomer van vorig jaar zijn de Vlaamse Waterweg nv,
gemeente Wielsbeke en stad Waregem gestart met de bouw
van een nieuwe wegbrug over de Leie tussen Ooigem en
Desselgem. De bestaande brug was te laag voor de moderne
binnenvaart, en daarom wordt nu een hogere brug gebouwd.
De nieuwe brug is licht en hedendaags, maar te groot om in
haar geheel te vervoeren. Daarom worden de delen van de brug
momenteel op verplaatsing klaargemaakt. Na afwerking wordt
de brug naar haar eindbestemming gevaren om ze vakkundig
op haar plaats te leggen. Terwijl de voormontage zijn gang gaat,
bouwt de aannemer op beide kanaaloevers de landhoofden
waarop de brug zal rusten. Een landhoofd is de overgang
van de brug naar het vaste land. Elke kant van de brug heeft
zo’n landhoofd. Om een landhoofd te bouwen wordt er eerst
een soort kist gemaakt die bestaat uit stalen staven, ook wel
wapening genoemd.

gemeentelijke info

Daarna wordt er beton op gestort. Zo ontstaat gewapend beton
dat sterk genoeg is om het gewicht van de brug te dragen.
Begin 2022 zullen de werken aan de brug volledig afgerond zijn.
Vlakbij de voormalige wegbrug is momenteel een tijdelijke fietsen voetgangersbrug opgesteld. Deze brug wordt binnenkort
vervangen door een definitief exemplaar (foto). De zoektocht
naar een aannemer is reeds in gang gezet; de opening van de
offertes is voorzien vanaf juli 2021. Van zodra een geschikte
aannemer gevonden is, kunnen de werken van start gaan.
De nieuwe fiets- en voetgangersbrug wordt een stalen
S-vormige brug met een overspanning van 59,5 meter. Het
ontwerp is sober, maar harmonieus en vormt één geheel met de
bomenrijen en het open Leielandschap. De brug krijgt betonnen
aanloophellingen die naadloos zullen aansluiten op de bestaande
jaagpaden aan beide zijden van de Leie. De brug zal op ongeveer
1,5 km afstand van de toekomstige wegbrug komen te liggen.
Meer info over de wegbrug vind je op onze website:
www.wielsbeke.be/wegbrug

Start werken renovatie stuw en aanleg nieuwe vispassage
In mei werd ter hoogte van de sluis in Sint-Baafs-Vijve gestart
met de voorbereidende werken voor de renovatie van de stuw
en de aanleg van de gloednieuwe vispassage.
Vissen verplaatsen zich voortdurend in de rivier op zoek naar
voedsel, paaigebieden, ... Een stuw vormt voor hen een groot
obstakel. Daarom investeert De Vlaamse Waterweg mee in
vispassages.

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.

Fietspad Rijksweg

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. Gelieve de afsluiting dan
ook niet te verplaatsen en de verbodsborden niet te negeren.
Het jaagpad maakt deel uit van de werfzone en blijft dus om
veiligheidsredenen afgesloten.

Er zal een ‘enkel vertical slot’-constructie worden gebouwd,
waarbij de vissen zigzaggen door de passage naar de andere
kant. Daarnaast zal er worden gewerkt met een toegevoegd
debiet: dat wil zeggen dat er extra water via een klein, parallel
kanaal in het laatste deel van de vispassage gebracht wordt, om
zo de lokstroom voor de vissen te versterken. Tegelijk zorgt dit
toegevoegd debiet ervoor dat de vispassage kan blijven werken
in periodes van droogte.

Renovatie stuw
Naast de bouw van een nieuwe vispassage krijgt ook de huidige
stuw een opfrisbeurt.
Het portiek van de stuw wordt volledig vernieuwd en krijgt een
hedendaagse look. De gevelbekleding van het nieuwe portiek
sluit aan bij de gevelbekleding van het nieuwe dienstgebouw. Zo
worden alle bouwwerken omgevormd tot 1 mooi geheel. Ook de
elektromechanische uitrusting van de stuw wordt vernieuwd.
De voorbereidende werken zijn gestart in mei. Op het terrein
zullen de werkzaamheden pas na de zomer opstarten.

Gebruik je geschenkbon voor
30 november

Ter hoogte van Rijksweg 100 zal tussen 09 en 31 augustus een
stukje fietspad heraangelegd worden om zo de veiligheid van
alle weggebruikers daar te verhogen.

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

Doorgang blijft mogelijk; er zal gewerkt worden met
verkeerslichten zodat het verkeer beurtelings kan passeren.

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.

De werken zullen naar verwachting 5 werkdagen duren, de
precieze timing is nog niet bekend.

Na 30 november kunnen enkel nog de nieuwe Wielsbeke
cadeaubonnen (papier en digitaal) worden gebruikt.
Meer info vind je op onze website: www.wielsbeke.be/cadeaubon.
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Gemeentehuis op afspraak
Eerder dit jaar 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.
Sinds midden vorig jaar werkten de diensten Burgerzaken en
Omgeving al op afspraak. Vanaf 3 mei 2021 werken ook de
meeste andere diensten op afspraak.
Ook Wijkwerken en de WRI (Woondienst Regio Izegem)
kunnen op vaste zitdagen op afspraak in het gemeentehuis
bezocht worden. (Wijkwerken vanaf september)
Hoe kan ik een afspraak maken?
Een afspraak maken kan op 3 manieren: online, telefonisch of
aan het onthaal in het gemeentehuis.

gemeentelijke info

1. Online
- Ga naar www.wielsbeke.be/afspraak
- Geef aan waarvoor je een afspraak wenst te maken
(bijv. kids-id, 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

Vraag tijdig je Kids-ID aan
Binnenkort op reis naar het buitenland? Vergeet dan niet om tijdig een
Kids-ID aan te vragen voor je kinderen jonger dan 12 jaar.
Je houdt best rekening met een levertermijn van ca. 3 weken als je een
Kids-ID komt aanvragen.

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.

Tijdig een afspraak maken bij de dienst Burgerzaken is dus de
boodschap! Zo vermijd je een dure toeslag voor een dringende levering.
Maak een afspraak: www.wielsbeke.be/afspraak-maken of leg je
afspraak telefonisch vast via 056 67 32 00.

3. Aan het onthaal van het gemeentehuis
Onze onthaalmedewerker bekijkt samen met jou de
mogelijkheden voor een afspraak.
Alle info over onze dienstverlening op afspraak kan je steeds
nalezen op www.wielsbeke.be/afspraak. Heb je vragen? We
helpen je graag verder via 056 67 32 00.

Mijn Burgerprofiel ook toegankelijk via www.wielsbeke.be

Proficiat!
Het gemeentebestuur houdt er aan om jubilarissen officieel te ontvangen op het gemeentehuis ter viering van hun gouden,
briljanten of diamanten jubileum.
Via deze weg willen we alle jubilarissen nogmaals proficiat wensen.

‘Mijn Burgerprofiel’ is een online applicatie waar je al je
persoonlijke gegevens terugvindt die bij de overheid bekend
zijn; zowel op Vlaams, federaal als lokaal niveau.
Wist je dat je via de knop ‘Aanmelden’ rechtsbovenaan de
gemeentelijke website toegang krijgt tot je Burgerprofiel?
Mijn burgerprofiel is dé digitale plek waar je al je zaken met de
overheid veilig kan regelen. Zoals dossiers opvragen, gegevens
inkijken, attesten downloaden of je vergunningen en premies
aanvragen.

Diamanten jubileum
Joseph Desloovere - Dionysia Claerhout
Gehuwd te Wielsbeke op 02/06/1961 - viering 05/06/2021

Je vindt er je diploma’s, info over het groeipakket, fiscale
attesten voor dienstencheques of kinderopvang, je aanslagbiljet
personenbelasting, de status van je studietoelage of
bouwvergunning, pensioenfiches, ...
Zo moet je ook nooit meer zoeken naar de juiste documenten:
je hebt ze altijd op zak.
eBox
De eBox is de beveiligde digitale brievenbus van de overheid
die je kan raadplegen op jouw Burgerprofiel. Om documenten
in je eBox te kunnen raadplegen moet je wel éénmalig je
digitale brievenbus activeren en koppelen aan je Burgerprofiel.
Je gaat uiteraard niet elke dag naar die digitale brievenbus
kijken. Via meldingen die je zelf kan instellen ontvang je een
mailtje wanneer er een nieuw document toegevoegd werd of
wanneer er iets veranderd is aan de status van een dossier.
Aanmelden
Aanmelden kan via je eID, itsme, een beveiligingscode via een
mobiele app of een code via sms.
Heb je problemen met aanmelden of heb je vragen over Mijn
Burgerprofiel? Bel naar 1700, het gratis informatienummer van
de Vlaamse overheid of surf naar http://www.vlaanderen.be/
uw-overheid/mijn-burgerprofiel.
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Kort genoteerd uit de gemeenteraad
GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2021
1. Kennisname besluit burgemeester en goedkeuring hybride zitting van de gemeenteraad van 29 april 2021 met beperkt publiek.
2. Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting.
3. Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen goedkeuring agenda en vaststellen mandaat
vertegenwoordiger/plaatsvervanger digitale algemene vergadering van 27 april 2021 - De Mandel.
4. Goedkeuring agenda en bijlagen en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering 18 mei
2021- Imog.
5. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger digitale algemene vergadering 20 mei 2021 –
AquaFlanders.
6. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger digitale algemene vergadering 10 juni 2021 –
Zefier.
7. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger voor de algemene vergadering van 15 juni 2021
– TMVS.
8. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger digitale algemene vergadering 16 juni 2021 –
WVI.
9. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering van 28 juni 2021 Gaselwest.
10. Vaststelling gewijzigd organogram gemeente en OCMW.
11. Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen van 20 april 2021 betreffende de verlenging van de lokale
contactopsporing.
12. Goedkeuring overeenkomst 21/029 van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid.
13. Advies rekening 2020: kerkfabrieken St.-Bavo - St.-Brixius - St.-Laurentius.
14. Goedkeuring wijzigen buurtweg Chemin °5 - verkaveling Rijksweg.
15. Goedkeuring wegentracé - verkaveling Rijksweg.
16. Goedkeuring realisatieovereenkomst en addendum op de realisatieovereenkomst fiets- en voetgangersbrug Beveren-Leie –
Ooigem.
17. Goedkeuring ondersteuning onderzoek naar buitenlandse eigendommen van sociale huurders - agendapunt N-VA fractie.

GEMEENTERAAD VAN 27 MEI 2021
1. Kennisname besluit burgemeester en goedkeuring hybride zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2021 met beperkt publiek.
2. Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting.
3. Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen goedkeuring agenda en bijlage en vaststellen mandaat
vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering van 8 mei 2021 - Helpt Elkander.
4. Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen goedkeuring agenda en vaststellen mandaat
vertegenwoordiger/plaatsvervanger digitale algemene vergadering van 8 mei 2021 - Bosgroep IJzer en Leie.
5. Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen goedkeuring agenda en vaststellen mandaat
vertegenwoordiger/plaatsvervanger digitale algemene vergadering van 19 mei 2021 - Toerisme Leiestreek.
6. Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen goedkeuring agenda en vaststellen mandaat
vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering van 25 mei 2021 - De Lijn.
7. Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen goedkeuring agenda en vaststellen mandaat
vertegenwoordiger/plaatsvervanger digitale statutaire algemene vergadering van 26 mei 2021 – CEVI.
8. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering op 31 mei 2021 – Mivalti.
9. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering op 11 juni 2021 - De
Watergroep.
10. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger statutaire algemene vergadering op 15 juni
2021 - Vereniging Voor Openbaar Groen.
11. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering op 15 juni 2021 – Ethias.
12. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering op 16 juni 2021 –
Psilon.
13. Kennisname nazending algemene vergadering 28 juni 2021 – Gaselwest.
14. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering op 29 juni 2021 - DVV
Midwest.
15. Goedkeuring wijzigingsbesluit 7 mei 2021 subsidiëring lokale bron- en contactopsporing - Verlenging.
16. Goedkeuring wijziging intergemeentelijk toewijzingsreglement Proef-wonen Midden West-Vlaanderen.
17. Gemeente Alveringem-Jabbeke-Wielsbeke / Belgische Staat (de brandweerkosten voor de jaren 2011 en 2012 - burgerlijke
procedure).
18. Kennisname vervolg- en participatietraject Speelbos.
19. Goedkeuring wijziging reglement betreffende de erkenning van de plaatselijke verenigingen en bepalingen aangaande de
uitkeringen van subsidies aan deze verenigingen.
20. Goedkeuring wijziging samenstelling jeugdraad.

Coronamaatregelen en vaccinaties
Actueel nieuws over coronacijfers, coronamaatregelen in Wielsbeke,
vaccineren en het vaccinatiecentrum Waregem vind je steeds op onze website: www.wielsbeke.be/corona.

Achter de schermen van de apotheek van vaccinatiecentrum Waregem Expo
In Waregem Expo worden niet alleen inwoners van Wielsbeke
gevaccineerd tegen covid-19, ook inwoners van Anzegem,
Deerlijk en Waregem krijgen er hun vaccin. Maar voordat de
vaccins ‘ons’ vaccinatiecentrum bereiken, legden ze al een hele
weg af. Een blik achter de schermen.
Vanaf hun aankomst in Waregem zijn de vaccins de
verantwoordelijkheid van de farmaceutische experts in de
apotheek van het vaccinatiecentrum.
Een van die farmaceutische experts is de Deerlijkse apotheker
Heidi Beke. Sinds de opstart van het vaccinatiecentrum in
Waregem is zij wekelijks een dag actief in de apotheek. Samen
met haar collega’s is zij verantwoordelijk voor de kwaliteit van de
vaccins, vanaf de ontvangst tot en met de toediening ervan.

Er wordt gewerkt met dodevolumespuiten, zodat er niets van
het vaccin verloren gaat. Dat vraagt precisie. De opgetrokken
vaccins worden in nierbekkens gelegd en naar de juiste lijnen
gebracht.
De enige ‘bezoekers’ van de apotheek zijn artsen die vaccins
afhalen voor thuisvaccinaties. Dat vraagt reken- en telwerk,
want op het eind van de dag moeten alle genodigden hun
spuitje hebben gehad én moeten alle opgetrokken vaccins weg
zijn. Alles wordt nauwkeurig gedocumenteerd, zodat er op elk
moment achterhaald kan worden wie welk vaccin kreeg.

Een opleiding in februari samen met zo’n 600 andere Belgische
apothekers bereidde haar op de zware verantwoordelijkheid
voor. In de opleiding kwamen onder meer stockmanagement,
de verantwoordelijkheden van de apotheker en het bereiden
van de verschillende types vaccins aan bod, zoals ontdooien,
verdunnen en bewaren.
De apotheek in het vaccinatiecentrum is een ruime, cleane unit
die zich ver weg bevindt van de bedrijvige vaccinatielijnen. De
apotheek is het kloppend hart van het vaccinatiecentrum. Een
team van apothekers en verpleegkundigen bereidt er in absolute
concentratie alle geplande spuitjes voor de hele dag voor.
Elke dag wordt er gestart met de controle van de temperatuur
van de frigo’s, de opname van de geleverde vaccins en het
voorbereiden van het dagschema. Op sommige dagen dienen er
verschillende soorten vaccins voorbereid te worden.

Alle verslagen kan je steeds integraal terug vinden op de gemeentelijke website:
www.wielsbeke.be/dagorde-en-verslagen-gemeenteraad
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Clubhuis ‘Bierhuis aan de Waterkant’ nabij drietrapssluis te Ooigem geopend

Oproep: is er animo voor volkstuintjes in Wielsbeke?
Samen tuinieren, je eigen groenten kweken, elkaar ontmoeten,
... Het zijn allemaal redenen waarom heel wat mensen graag
aan de slag gaan in een eigen volkstuintje.
Een volkstuin geeft ook een oplossing aan mensen die een
moestuin willen, maar de ruimte niet ter beschikking hebben.
Graag willen we polsen of er binnen onze gemeente interesse
is in volkstuintjes. Zie je jezelf een perceeltje bewerken mocht
dit gerealiseerd worden in Wielsbeke? En zo ja, in welke
deelgemeente zou dit perceeltje zich dan bevinden?
Dank om ook jouw stem uit te brengen in onze mini-enquête:
ga naar ww.wielsbeke.be/volkstuintjes

Nabij het pompstation aan de drietrapssluis te Ooigem is op
zaterdag 5 juni het clubhuis van de toekomstige jachthaven
geopend.

Het clubhuis wordt door hen uitgebaat, in samenwerking met
‘The Beer Musketeers’ die je van donderdag tot en met zondag
met plezier verwelkomen voor een hapje en een drankje.

Het “Bierhuis aan de Waterkant” is voor iedereen toegankelijk.
Niet alleen kun je er als fietser of wandelaar terecht voor
een hapje en drankje, het Bierhuis is ook een stopplaats voor
passanten, voorzien van openbare toiletten.

De bouw van het clubhuis kon rekenen op de Toeristische
Impulsenprogramma van de Provincie West-Vlaanderen, en
was ook onderdeel van het Europese Interreg V-subsidieproject
‘Golden Lys’.

De jachthaven en het clubhuis zijn een realisatie in
samenwerking met Ooigem Yacht Club Leiekanaal vzw.

Zonder deze steun was de bouw niet mogelijk geweest.

Deelnemen kan tot 15 juli.
Voor meer info kan je terecht bij de dienst Omgeving:
056 67 32 15 of omgeving@wielsbeke.be

STRIJKATELIER
Breng uw propere en droge was naar het strijkatelier.
Gemotiveerde en opgeleide dames strijken met veel plezier uw was.
Elke werkdag doorlopend open van 7u30 tot 17u30

MOLENSTRAAT 61
8710 WIELSBEKE
056 66 36 40
Joke.opsomer@netatwork.be

www.netatworkvzw.be

VACATURE NET@WORK - DIENSTENCHEQUES WIELSBEKE
WIJ ZIJN DRINGEND OP ZOEK NAAR GEMOTIVEERDE HUISHOUDHULPEN OM
ONZE POETSDIENST TE VERSTERKEN VOOR REGIO GROOT WIELSBEKE
U KAN CONTACT OPNEMEN MET JOKE.OPSOMER@NETATWORK.BE
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Wachtdiensten

Kinderopvanginitiatieven in Wielsbeke

DOKTERS

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

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

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 jouw 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.

Gezien de wachtdienst-regeling van de apothekers regelmatig wijzigt, verwijzen we je voortaan door naar de volledig actuele
kalender die je kunt raadplegen via: - de website: www.apotheek.be > wachtdiensten
- telefonisch: 0903/99 000 (€ 1,50/minuut)

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

telefonisch bereikbaar op 0903/39969 op zaterdag,
zon- en feestdagen tussen 9u en 18u

‘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

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

De wachtdienst
Algemeen Tandarts:

Deprez Sabrina (Felies– kinderopvang) – A. Rodenbachlaan 21 – 8710 Wielsbeke – tel. 0496 35 53 40

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

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

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

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

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

Callens Els
Molenstraat 117 - 8710 Wielsbeke
Tel.: 056 66 42 85 - GSM: 0476 92 87 22
E-mail: elsje.callens@telenet.be

Deltour Charlotte
Vijvedreef 15 - 8710 Sint-Baafs-Vijve
GSM: 0491 51 05 30

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

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

Bloedinzamelingen augustus 2021
In de zomer staat de bloedvoorraad traditioneel laag, daarom deze oproep
om zeker langs te komen. 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
In augustus kan je op volgende data bloed geven in onze gemeente

DIERENARTSEN
-

12

Dierenarts H. Lambrecht, Rijksweg 202, 8710 Wielsbeke 0499 38 30 88
Dierenartsen - praktijk bvba - Medivet, Heirweg 144a, 8710 Wielsbeke 056 66 65 55
Dierenarts K. Verryken, Rijksweg 12, 8710 Sint-Baafs-Vijve 056 66 23 66
Dierenasiel De Leiestreek, Avelgemstraat 186/C, 8550 Zwevegem 056 75 59 19
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• donderdag 19 augustus, 17u30-20u30 (Sint-Baafs-Vijve, Den Aert)
• vrijdag 27 augustus, 17u30-20u30 (Wielsbeke, OC Hernieuwenburg)
Jij kan zomaar het leven van iemand redden, gewoon door bloed te geven.
Bedankt om te helpen helpen!
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Check je chip!

Mis geen premies en zorg voor de juiste ondernemingsgegevens

Een verloren gelopen hond of kat is de nachtmerrie van elk
baasje…
Sinds 1 mei is het moeilijker geworden om verloren gelopen
honden en katten te herenigen met hun baasje. De GDPRwetgeving heeft er namelijk toe geleid dat de gegevens die op
de chip van het dier staan, geanonimiseerd worden - TENZIJ
je als eigenaar de gegevens terug openstelt.

De Economische Inspectie van de FOD Economie stelt vast dat de gegevens van 1 op de 5 ondernemingen niet correct of
volledig zijn ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Juiste gegevens in de KBO-databank zijn nochtans
voor elke onderneming belangrijk. Wat veel ondernemingen niet weten, is dat ze een groot deel van de gegevens gratis
kunnen aanpassen via My Enterprise.

Een correcte registratie is een eerste voorwaarde om een dier
terug te kunnen brengen. En als je als baasje de toelating gaf
om je gegevens te tonen na ingave van het chipnummer, dan
zal je hond of kat sneller thuis zijn.
De chip opnieuw leesbaar maken doe je zo:
• Ga naar www.dogid.be of www.catid.be
• Koppel je rijksregisternummer aan het chipnummer van je
huisdier

• Controleer je gegevens
• Zet je gegevens op “openbaar”
Zorg dat eventuele verloren vrienden terug naar huis kunnen
en maak er vandaag nog werk van!
Meer info? www.checkjechip.be

De gezondheidscheque, ook iets voor jou?
Een gezonde leefstijl vermindert de kans op ziekte of verergering van ziekte. Gemeente Wielsbeke helpt mee jouw
gezondheid vooruit!
Wil je gezonder leven? Of ken je zo iemand? Grijp je kans!
Maak een afspraak met een aanbieder van een leefstijlprogramma van jouw keuze (diëtist, kinésist, psycholoog, tabakoloog) of praat erover met je huisarts.
De gezondheidscheque is geldig voor inwoners van
Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne,
Spiere-Helkijn, Waregem, Wielsbeke, Wervik, Wevelgem en
Zwevegem.
Je volgt minimum 3 sessies van het leefstijlprogramma.
- De begeleider vult het deelnameformulier in en geeft dit
aan jou terug.
- Je bezorgt binnen de 14 dagen na de laatste sessie het
volledig ingevulde formulier aan De Brug
- De Brug betaalt jouw persoonlijk aandeel voor het leefstijlprogramma terug, met een maximum van 45 €.
- De cheque is slechts geldig indien de laatste sessie
plaatsvindt voor 30/09/2021.
Veel succes bij het volgen van jouw leefstijlprogramma!
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De Brug is een van de 12 projecten erkend door de Vlaamse
en Federale Overheid om gezondheidszorg in een regio nog
beter te organiseren. Dit doen we door nieuwe zorgmodellen
voor de toekomst uit te testen.

Wat is de Kruispuntbank van Ondernemingen?
De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) centraliseert de
basisgegevens van ondernemingen en vestigingseenheden en
verspreidt ze naar verschillende bevoegde overheidsdiensten.
Elke onderneming en vestigingseenheid krijgt van de KBO een
uniek identificatienummer van 10 cijfers (vroeger het btwnummer).
De KBO-databank is het centrale punt voor de gegevens van
jouw onderneming of vestigingseenheid en wordt gebruikt
door verschillende overheidsdiensten zoals de Rijksdienst
voor Arbeidsbemiddeling (RVA), Rijksdienst Sociale Zekerheid
(RSZ), Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV ),
maar ook gemeenten, politiediensten, …
Controle op correcte inschrijving in de KBO
De Economische Inspectie van de FOD Economie gaat bij
iedere controle steevast na of de gegevens van de onderneming juist en volledig in de KBO zijn ingeschreven. Uit die
controles blijkt dat de gegevens van zowat 1 op de 5 ondernemingen niet correct of niet volledig zijn in de KBO. Het gaat
vooral om volgende onjuiste of onvolledige info:
• toevoegen van nieuwe vestigingseenheden;
• aanpassen van het adres van vestigingseenheden na een
verhuis;
• stopzetten van oude vestigingseenheden;
• onvolledige activiteitencodes (economische activiteiten)
of activiteitencodes die niet meer van toepassing zijn.

Gratis aanpassingen via My Enterprise
Een deel van de aanpassingen van de gegevens van jouw
onderneming in KBO kun je zelf kosteloos uitvoeren via de
online toepassing My Enterprise. Welke gegevens je zelf kan
aanpassen, hangt af van de rechtsvorm van je onderneming.
Een overzicht vind je op
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/my-enterprise.
Er zijn natuurlijk ook een aantal gegevens zoals het adres van
je onderneming, die je als ondernemer niet zomaar zelf kunt
aanpassen. Het gaat dan over data die overheidsinstanties of
ondernemingsloketten beheren.
Om je als ondernemer op weg te helpen, kan je via My Enterprise opzoeken bij welke dienst je daarvoor terecht kan.
Meer info?
Je kunt alle informatie over de KBO en My Enterprise vinden
op de website van de FOD Economie.
Heb je nog vragen, contacteer dan het Contact Center op het
gratis nummer 0800 120 33 of via het e-mailadres
info.eco@economie.fgov.be.

Meer informatie over deze en andere acties van De Brug vind
je op https://debrugzorgt.be/
Meer info of liever thuis downloaden?
www.debrugzorgt.be/de-gezondheidscheque
Dit is een initiatief van De Brug en Logo Leieland
i.s.m. de Koning Boudewijnstichting
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PZ MIDOW hoofdkantoor Oostrozebeke werkt vanaf september op afspraak!
Een klacht indienen of aangifte doen bij de het hoofdkantoor
van de PZ MIDOW te Oostrozebeke gebeurt vanaf september
op afspraak. Het gaat hier om aangiften en meldingen die
niet-dringend zijn.

GROOT - WIELSBEKE

verlofkalender
2021

APOTHEKEN & ARTSEN

HAAR- EN SCHOONHEIDSZORGEN, PEDICURE

Apotheek Debeuckelaere
Markt
Wielsbeke
			
Apotheek Delrue
Rijksweg
SBV
Apotheek Ooigem
Oostrozebekestraat Ooigem
Huisartsencentrum Wielsbeke
Rijksweg
Wielsbeke

van 19/07 tem 01/08
enkel open van 9u-12u
19/07 tem 31/07
open tijdens verlof
open tijdens verlof

SLAGERIJ - TRAITEUR
Culinaire Slagerij - Kristof & Isabel Rijksweg

Wielsbeke 11/08 tem 02/09

VOEDING
Natuurhuis ’t Biotiekje

B v/d Bruggenlaan

Wielsbeke 21/07 tem 08/08

Bavikhoofsestraat
Vijvedreef

Ooigem
SBV

BAKKERIJEN
Brood & Banket Vanhuysse
Extra brood

13/08 tem 31/08
19/07 tem 15/08

Kapsalon De Hoofdzaak
K. Com. Vinckestraat Ooigem
			
Kapsalon Image
Oostrozebekestraat
Ooigem
Kapsalon-Schoonheidsinst. Beau Belle Rijksweg
Wielsbeke
Siska’s Salon
Spaanderstraat
Wielsbeke
Instituut Bo
Vijvedreef
SBV.
Salon Belle-Hair
Markt
Wielsbeke

26/07 tem 1/08
16/08 tem 31/08
01/08 tem 15/08
27/07 tem 17/08
16/08 tem 22/08
30/07 tem 09/08
21/07 tem 04/08

DIVERSEN
Beel-Vanden Avenne
MLM metaalconstructies
Spherebox
Garage David D’hoop
Lux-Shop Droogkuis
Sport-Idee

Grote Molstenstr.
Wielsbeeksestraat
Rijksweg
Breestraat
Rijksweg
Oostrozebeeksestr.

Wielsbeke telefonisch bereikbaar 056 66 60 28
Wielsbeke 21/07 tem 06/08
Wielsbeke 21/07 tem 08/08
Wielsbeke 26/07 tem 15/08
Wielsbeke 16/07 tem 03/08
Ooigem gesloten 20/07 & 21/07

Hoe kan ik een afspraak maken? Je surft naar de website van
de PZ MIDOW: www.politie.be/5454
Klik op de link naar de agenda (online vanaf eind augustus)
• Kies het feit waarvoor je wil langskomen.
• Selecteer een afspraakmoment. Opgelet! Enkel de
beschikbare momenten worden weergegeven. Zie je
een bepaalde datum of uur niet meer staan, dan is dit
afspraakmoment volzet of is het commissariaat gesloten.
• Vul de gevraagde gegevens in.
• Je krijgt een bevestiging van je afspraak via e-mail. Je
krijgt eveneens een overzicht van de documenten of
andere informatie die je dient mee te brengen. Indien je
dat wenst, ontvang je de herinnering ook via mail. Via de
herinneringsmail kan je de afspraak achteraf nog wijzigen
of annuleren indien nodig.

Voordelen?
• Je kan 24/7 een afspraak maken vanop elke locatie op
een PC of mobiel toestel.
• Op een tijdstip dat jou best past.
• Bij het maken van je afspraak krijg je via mail informatie
over documenten die je moet meebrengen of andere
noodzakelijke informatie.
• Je krijgt voorrang en wordt dus sneller geholpen.
• Geen wachttijden.
• Meer privacy.

Je wil een afspraak met je wijkagent?
Surf naar de website van de PZ MIDOW en zoek jouw wijkinspecteur, daar vind je de nodige contactgegevens om een
persoonlijke afspraak te maken.

Het liedje van de harlekijn.

ADVOCAAT
Advocaat Wim Arslijder

De politie hoeft voor deze zaken dus niet met spoed ter
plaatse te komen. Heb je dringende hulp nodig? Bel 101!

Algemene informatie
• Je afspraak is pas definitief op het moment dat je van ons
een bevestigingsmail in je mailbox ontvangt.
• Kreeg je geen mail? Probeer dan opnieuw een afspraak te
maken.
• Het maken van een afspraak staat niet gelijk aan het doen
van een aangifte. Dat wil zeggen dat we op basis van de
ingevulde summiere gegevens geen onderzoek starten.
• Wanneer je niet komt opdagen, gebeurt er verder niets
met de gegevens die je ons verstrekte en zullen wij jou ook
niet contacteren voor een nieuwe afspraak.
• Heb je geen internet? Neem dan telefonisch contact op met
het hoofdkantoor te Oostrozebeke tijdens de openingsuren. Onze medewerkers staan steeds voor je klaar!

Rijksweg

Wielsbeke 26/07 tem 15/08

U ben t ze lfs tan dig en no
g nie t
opgen omen in on ze
em ail lijs t?

BANKEN & ZAKENKANTOREN
KBC Verzekeringen Missiaen-Albers Rijksweg
Wielsbeke
			
			
Zakenkantoor Declerck-Hugo DVV Wielsbeeksestraat Ooigem
			
Adviesbureau Christiaens nv
Wakkensteenweg
SBV
Thys.com
Kloosterdreef
Ooigem

open tijdens verlof
26/07 tem 01/08 open voormiddag
namiddag op afspraak
Gesl. op zaterdag in juli & augustus
Gesl. op 21/07 en van 02/08 tem 06/08
17/07 tem 21/07
open tijdens verlof

Ma il dan uw gegeve ns doo

r naa r:

inf o@ un izo wiels be ke .be

Klinng…klanng…klingklang klong
bekoorlijk lokken klokken klankensong
Tsinng…tsanng…tsingtsang tsoeng
Libellen dansen lichte lente swoeng
Drinng…dranng…dringdrang drong
de harlekijn een lustig liedje zong
Zwinng…zwanng…zwingzwang zwoer

Café
congé
congé
M AR K T PL EIN - WIEL SBEKE

vrijdag 9 juli
16

er draait een grammofoon bij Aznavour
In toerenteller springt een veer
en hupsakee geroep verpest de sfeer
De bombardon bereikt elk mensenhart
een trommelstok bezwijkt na elke start
Marie Christine Martens.

IED ER EEN WEL KO M VAN AF 18u
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Blauwalgenbloei waargenomen? Verwittig de milieudienst!
Als er weinig of geen stroming op een waterloop of vijver zit,
bestaat de kans bij warm weer dat er blauwalgen beginnen te
bloeien. Veel blauwalgen produceren gifstoffen die ernstige
gezondheidsrisico’s kunnen veroorzaken. Vorig jaar werd op
het kanaal Roeselare-Leie blauwalgenbloei waargenomen.

Wij gaan voor 30 procent minder. Jij ook?
Sorteren doen we allemaal. Toch bevat volgens een onderzoek
uit 2018 een gemiddelde restafvalzak zo’n 30% recycleerbaar
materiaal: van doucheflacons en andere pmd-verpakkingen
tot een hemd zonder knopen. Ook heel wat voedsel belandt
onterecht in de afvalzak.

Blauwalgenbloei is vrij gemakkelijk te herkennen:
- Blauwalgen drijven boven op het water of zitten als vlokken
in het water. Ze vormen een (blauw)groene tot roodbruine
olie- of verfachtige laag die op het wateroppervlak drijft of
er net onder zweeft.
- Ook wanneer je wit of blauw schuim aan de waterkant ziet,
is er sprake van blauwalgenbloei.
- Een ongewone watervogelsterfte of vissterfte kan het
gevolg zijn van blauwalgenbloei.

Met de campagne ‘30% minder’ helpen we je op weg om je
restafvalzak te verkleinen. Met eenvoudige, leuke acties, en met
praktische en eenvoudige tips. Iedereen kan meedoen! Al wat
je nodig hebt, is een gezonde portie goesting. Per actie zijn
punten te verdienen, waarmee je kans maakt op mooie prijzen.
1. Surf naar www.30procentminder.be en ontdek de
acties in Wielsbeke
2. Registreer je, neem deel en verzamel punten
3. Ruil je punten in, maak kans op mooie prijzen en
geniet van een kleinere restafvalzak!

Blauwalgen kunnen bij contact of inname huidirritatie en
misselijkheid veroorzaken. Vermijd elk fysiek contact met
blauwalgen! Heb je blauwalgenbloei gezien?

Wat kan jij doen?
Van een restjesschap maken in je koelkast tot een sorteereiland
in je badkamer of het houden van kippen: elke actie, hoe klein
ook, heeft een invloed op je restafvalzak.

Geef dit zeker door aan onze milieudienst
(omgeving@wielsbeke.be of 056 67 32 15).
Bezorg naast enkele foto’s ook informatie over de locatie en
het tijdstip van de vaststelling.

En als iedereen meedoet, gaat het pas echt snel! Een
voorbeeld: als 100 mensen starten met composteren en dat
minstens een jaar volhouden, sparen ze samen meer dan 1.050
restafvalzakken uit. Geweldig toch?
Ga ook voor 30% minder, kies wekelijks of maandelijks enkele
acties en nodig vrienden en familie uit om mee te doen. Want
samen maken we pas écht het verschil.
Wat zit er in de prijzenpot?
• een elektrische fiets t.w.v. €2500
• een tafel van circulair massief hout of een project op maat via
Constructief t.w.v. €1350
• 500 zakjes Vlaco compost
• 5 bonnen van €100 bij de Kringloopwinkel
• extra prijs exclusief voor inwoners van Wielsbeke: €500 aan
Wielsbeke cadeaubonnen
Verklein jij ook jouw restafvalzak?

Alle informatie over blauwalgengroei, de gezondheidsrisico’s en
de maatregelen vind je op www.blauwalgen.be.

Watertalk.be: waar en wanneer vindt onderhoud plaats aan onbevaarbare
waterlopen?
De website ‘watertalk.be’ is een interactieve tool die
landbouwers, bedrijven en particulieren inlicht over tijdstip
en plaats van onderhoud aan de provinciale onbevaarbare
waterlopen (categorie 2). Bij aanvang van de werken geven de
kraanmannen de data in via een mobiele app.
De acties binnen het project Watertalk moeten het
waterbeheer verbeteren door te informeren, te sensibiliseren en
door uiteindelijk beter samen te werken met de aangelanden,
die vaak landbouwers zijn.

18
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Deze tool werd ontwikkeld door provincie West-Vlaanderen en
Inagro.
De tool is gebaseerd op de werking van GIS-loketten waarbij
een aantal lagen zijn toegevoegd. Er kan gezocht worden op
adres en perceel. Er kan ook eenvoudig worden ingezoomd op
de kaart. De legende toont hoe ver de werken staan en of de
werken al dan niet gevalideerd werden door de provincie.
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Maak in tussentijd al kennis met onze school via het kennismakingsfilmpje op
onze website: www.devliegeraar.be.
Aan alle nieuwe peuters & nieuwkomers die wensen in te stappen tijdens het
TOT BINNENKORT!
schooljaar 2021-2022.
Contacteer ons voor een individuele rondleiding.
We verwelkomen je graag samen met je mama en papa.
Maak in tussentijd al kennis met onze school via het kennismakingsfilmpje op
onze website: www.devliegeraar.be.

Aan alle nieuwe peuters & nieuwkomers die wensen in te stappen tijdens het
TOT BINNENKORT!
schooljaar 2021-2022.
Contacteer ons voor een individuele rondleiding.

Willem Bouvier Cartonstraat 46

We verwelkomen je graag samen met je mama en papa.

8710 SINT-BAAFS-VIJVE
056 60 77 47

Maak in tussentijd al kennis met onze school via het kennismakingsfilmpje op
onze website: www.devliegeraar.be.
TOT BINNENKORT!
Willem Bouvier Cartonstraat 46
8710 SINT-BAAFS-VIJVE
056 60 77 47
info@devliegeraar.be
www.devliegeraar.be

info@devliegeraar.be
www.devliegeraar.be

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

Willem Bouvier Cartonstraat 46

SPEELPLEINWERKING
’t RAVOTTERKE & KLEUTEROPVANG ’t KAPOENTJE

8710 SINT-BAAFS-VIJVE
Tijdens de schoolvakanties kunnen kinderen terecht in kleuteropvang ’t Kapoentje en speelpleinwerking ’t Ravotterke.
Ook voor deze zomervakantie zijn er opnieuw inschrijvingen vooraf.
056 60 77 47
Alle info over de vakantiewerkingen en het inschrijven is te vinden op www.wielsbeke.be/jeugddienst.
info@devliegeraar.be
OPENINGSDAGEN
2021
www.devliegeraar.be
> 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

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 2 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

Speelstraten
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 inrichting
van de speelstraat.
Wie interesse heeft om zijn straat om te toveren tot speelstraat,
kan contact opnemen met onze Jeugddienst:
jeugddienst@wielsbeke.be of 056 67 32 19.
Omwille van mogelijke (nationale) wijzigingen van de coronamaatregelen 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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Wielsbeke

Dan is de JUNIOR TECHNIEKACADEMIE van Wielsbeke echt
iets voor jou!

van 6 oktober tot en met 15 december 2021.
OC De Vlaschaard, W.B. Cartonstraat 44A, Sint-Baafs-Vijve

Vanaf zaterdag 4 september 2021 via

www.techniekacademie-wielsbeke.be/junior

Wielsbeke.
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Wandelbabbels met het Lokaal Dienstencentrum

Kort genoteerd uit de OCMW-raad
Zitting van 29 april 2021
1. Kennisname besluit burgemeester en goedkeuring hybride zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 april 2021 met
beperkt publiek.
2. Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting.
3. Goedkeuring bestek “Concessie van werken in functie van de bouw en de exploitatie van een nieuw woonzorgcentrum Ter Lembeek,
Wielsbeke, in het licht van de oprichting van een OCMW - vereniging” en toelichting Rasschaert.
4. Vaststelling gewijzigd organogram gemeente en OCMW.

Geregeld kan je deelnemen aan onze ‘wandelbabbels’: wandelingen van een
3 à 5 km in groepjes van maximum 25 personen (inclusief begeleider).
Voor de concrete data, vertrekplaatsen en -uren kan je contact opnemen
met het Lokaal Dienstencentrum. Bij regenweer wordt de wandeling geannuleerd.

ZITTING VAN 27 MEI 2021
1. Kennisname besluit burgemeester en goedkeuring hybride zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 mei 2021 met beperkt
publiek.
2. Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting.
3. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordigers algemene vergadering op 28 mei 2021 - W13.
4. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering op 15 juni 2021 – Ethias.
Alle verslagen kan je steeds integraal terug vinden op de gemeentelijke website: www.wielsbeke.be/verslagen-OCMW-raad

Plantjesverkoop ‘Kom op tegen Kanker’
zaterdag 18 september 2021

Mogen we dit jaar (opnieuw) op jou rekenen?
Ook dit jaar nemen we deel aan het plantjesweekend van “Kom
op tegen Kanker”. Na een atypische editie vorig jaar wordt
weer maximaal ingezet op het traditionele verkoopweekend
waarbij vrijwilligers huis-aan-huis azalea’s aan de man brengen.
Indien we alle straten van Wielsbeke willen bereiken, hebben
we minstens een 100-tal medewerkers nodig. Daarom spreken
wij ook jou aan om mee te werken!
Wie zich op zaterdag 18 september wil inzetten als vrijwilliger,
kan zijn naam, adres en e-mailadres doorgeven aan het Lokaal
Dienstencentrum.
Bezorg je gegevens telefonisch via het nummer 0800 96 866
of stuur een mail naar ldc@ocmwwielsbeke.be. Via deze weg
kun je tevens meer info bekomen over de plantjesverkoop.

Mijn wegen

Buurtgerichte activiteit ‘Het Lokaal Dienstencentrum komt naar je toe!’
We hadden het in de vorige editie van het gemeentelijk infomagazine beloofd: zodra het weer en de coronamaatregelen het
toelieten, zouden we terug langskomen in diverse wijken. We trokken reeds met een lekkere wafel naar de Beukenlaan in Ooigem,
de St.-Bavostraat, Leiestraat en Vlasstraat in Sint-Baafs-Vijve en naar de Lijsterlaan, Merellaan en de Maurissensstraat in Wielsbeke.
Zo leren we de buurt en -bewoners wat beter kennen. Benieuwd naar meer foto’s van vorige edities? Neem een kijkje op de
facebookpagina www.facebook.com/ldcterlembeekwielsbeke. Klik meteen op ‘volgen’, zo blijf je op de hoogte van alle activiteiten.
In de zomermaanden komt de centrumleider op gepaste momenten samen met een vrijwilliger langs voor een (deur)bezoekje.
Hou jouw brievenbus dus zeker in de gaten!

Nog even voor mijn rusteloos rad te ver
Is uitgelopen trek ik nog even
De wegen na waarop ik mij her en der
met wisselende kansen heb begeven.
Altijd gijzelden mij mijn wegen,
En begravend het verleden bleef ik speuren
Als een jachthond tuk op geluk en zegen,
Achter alle hoeken, paden, deuren.
Wat zal ik vinden op het einde van mijn weg,
Als ik bedeesd mijn trofeeën aan zal dragen?
Heb ik van meet af aan verkeerd aangelegd
Of heb ik vermetele wegen ingeslagen.
Uit: gesprekken met het leven
Roland Debucquoy
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sport & ontspanning
Baseballseizoen 2021 - Wielsbeke Pitbulls

CURSUSAANBOD
LOKAAL DIENSTENCENTRUM
TER LEMBEEK
IN SA M EN W E R KI N G M ET CV O M I R A S

VE I LI G O N L I NE: KO P EN , V ER K O P E N , B E T A LE N,
E -D IE N S T EN
Wil je graag aan de slag met internetbankieren? Heb je gerief
staan dat je wil verkopen via internet? Wil je online een reis
boeken? Of wil je aan de slag met je elektronische
identiteitskaart? In deze opleiding leer je op een veilige
manier online werken.

DAG E L IJK S E CO M PU TE RK O S T
Deze cursus bestaat uit verschillende praktische workshops
waarin je Office-pakketten, internet en multimedia leert
combineren. De leerkracht speelt in op je vragen en de
noden van de groep. In een mum van tijd leer je sneller
werken met een computer.

Terug naar het veld!
Op zondag 13 juni mogen we terug starten met onze baseballcompetitie! Iedereen is welkom in het Kraaienhof om te komen
supporteren. Op onze site www.pitbulls.be vind je alle thuiswedstrijden van de Wielsbeke Pitbulls.
Wil je zelf eens komen proberen? Wij zoeken nog leden voor onze slowpitch ploeg (gemengd), kinderen vanaf het 1ste leerjaar en
heren vanaf 16 jaar.
Meer info? Bel gerust onze sportcoördinator Tijs op: 0473 67 21 09.

WANNEER?
Van vrijdag 08/10/21 t.e.m. 21/01/22, telkens van 8u45 tot 11u45.

WA N N E E R ?
Van dinsdag 12/10/21 t.e.m. 18/01/22, telkens van 8u45 tot 11u45.

O N T DEK J E A ND RO ID S MA R TP H ON E / T A B L E T
Vandaag de dag kan je met een smartphone of tablet vlot in
contact blijven met vrienden, familie, kennissen, … Ben je
benieuwd naar de mogelijkheden van je Android tablet of
smartphone? In deze lessen ontdek je de werking van het
besturingssysteem. Instellingen, apps, connectiviteit en
synchronisatie komen uitgebreid aan bod.
WA N N E E R ?
Van donderdag 14/10/21 t.e.m. 20/01/22, telkens van 8u45 tot 11u45.

Inschrijven
en betalen kan
aan de balie van
het Sociaal Huis.

Inlichtingen?
ldc@ocmwwielsbeke.be
of 0800/ 96 866
Hernieuwenstraat 15
8710 Wielsbeke

Indien vervoer een probleem
is, zoeken wij mee naar
een oplossing.

Het
inschrijvingsgeld
bedraagt €75
(enkel via bancontact).

Aansluitend kan je terecht
in het restaurant voor een
(afhaal)maaltijd, mits
reservatie 3 dagen
vooraf.

We houden
rekening met de
geldende
COVID-19 maatregelen
voor de dienstencentra
en centra voor
volwassenenonderwijs.

Restaurant Lokaal Dienstencentrum
Vanaf woensdag 9 juni 2021 kun je terug terecht in het
dienstencentrum voor een middagmaaltijd.
Deze dienst is er voor inwoners die niet (meer) in staat zijn
een eigen maaltijd te bereiden.
Interesse? Neem contact op met het
Lokaal Dienstencentrum via het nummer 0800 96 866.

Trampoline
iets voor jou?

Starten

kan vanaf het 2de leerjaar
Surf voor meer info naar

www.sif-ooigem.be

Volg ons op www.facebook.com/ste

edsinform
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Nog vragen?
info@sif-ooigem.be – Gsm: 0494/3

01800
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Welke naam krijgt ons nieuwe sportcomplex? Jij beslist mee!

Update werken nieuw sportcomplex domein Hernieuwenburg

De werken voor een nieuw sportcomplex op domein Hernieuwenburg zijn in volle gang. Tegen de zomer van 2022 zal een
volledig nieuwe sporthal en een nieuw zwembadgebouw gerealiseerd zijn.

Update werken nieuw sportcomplex domein Hernieuwenburg. In maart zijn de werken voor een nieuw sportcentrum op domein
Hernieuwenburg van start gegaan. Intussen zijn de eerste resultaten zichtbaar!

Een nieuw sportcentrum verdient een klinkende naam!
We zijn op zoek naar een goed klinkende, makkelijk uit te spreken verzamelnaam voor sporthal én zwembad. Een jury heeft
reeds enkele namen vooropgesteld waaruit je kan kiezen, maar je kan ook je eigen suggestie doorsturen.
Wil je meedoen? Ga dan naar www.wielsbeke.be/jouwvoorkeur. Kies uit 1 van de reeds voorgestelde namen OF geef jouw
suggestie voor. Jouw keuze doorgeven kan tot dinsdag 31 augustus 2021. Doen!
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De Ronde van Midwest: activiteiten voor
55-plussers in en om Wielsbeke
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Binnenkort worden de plafonds geplaatst op verdieping -1 en worden de trappen geplaatst. Van 12 juli t.e.m. 1 augustus
(bouwverlof) ligt de werf stil.
Het einde van de werken (de realisatie van de nieuwe sporthal en het nieuwe zwembad) is voorzien voor 30 juni 2022.

In iedere gemeente of stad valt er wel iets leuks te beleven voor
senioren. Met ‘De Ronde van Midwest’ wil Sport Midwest 55-plussers
aanzetten om erop uit te trekken en te bewegen in onze regio.

Opgepompt water werf Hernieuwenburg gebruikt voor bijvullen visvijver

Ontdek buurgemeenten aan de hand van leuke bezoekjes, attractieve
activiteiten, groene wandelingen en mooie fietstochten.
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Doe je mee aan 8 van de 16 activiteiten? Dan ontvang je daarenboven
een leuke goodiebag van Sport Midwest.
Vergeet dus niet bij je eerste activiteit je deelnamekaart op te halen
bij de dienst Vrije Tijd (enkel bancontact).
Een deelnamekaart kost 5 euro.
Info over de verschillende activiteiten vind je in de brochure op onze
website: www.wielsbeke.be/derondevanmidwest. Deelnemen kan tot
30 september 2021.

sportieve manier de regio
en spaar mee voor een leuke goodiebag

Meer info:

www.midwest.be

Contacteer de sportdienst van uw gemeente
Sportdienst Izegem l H. Hartstraat 15 l 8870 Izegem l
051 33 20 73 l annelies.schelpe@izegem.be
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• Halverwege april werd de torenkraan geplaatst en werden de bewapening van de vloerplaat en de funderingen van het
sportcentrum klaargemaakt. Ook werd er extra geluidsdemping geplaatst over de pompen (kant Wandellaan).
• Eind april werd de funderingsplaat gegoten.
• In mei werden de funderingen en de betonnen vloerplaat gestort.
• In juni werden de betonnen prefab wanden geplaatst en de betonnen kuip van het zwembad gegoten. Ook werden de eerste
binnenwanden van o.a. de kleedkamers en bergingen gemetst.
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Affiche_seniorenactie.indd

De oplettende voorbijganger of visser heeft het allicht al
opgemerkt: er is een meetlat geplaatst in de visvijver rond
het gemeentehuis.
Via de kleuren op de lat kan er nauwkeurig in de gaten
gehouden worden of er extra water aan de visvijver moet
toegevoegd worden. Wanneer enkel het groene deel van
de lat zichtbaar is, wordt er geen water toegevoegd. Als de
oranje zone te zien is, wordt er tussen 21 uur en 06 uur water
toegevoegd. Is het rode deel zichtbaar, dan wordt er dag en
nacht water toegevoegd, en dit zolang het rode deel zichtbaar blijft.
Zolang er grondwater wordt opgepompt bij de werken voor
het nieuwe sportcentrum, zal hiervan gebruik gemaakt worden voor het bijvullen van vijver.
JULI - AUGUST US | gemeentelijke infokrant
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OPENLUCHTZWEMBAD

TENNIS

start seizoen > maandag 22/03/2021

Hernieuwenburg

Openingsuren:

TARIEVEN ABONNEMENTEN:
>
>
>
>
>
>

> 16, 19, 20 en 23 juni: 13u - 16u & 16u30 - 19u30
> 18 en 25 juni: 16u30 - 19u30
> Van 26 juni t.e.m. 31 augustus dagelijks open van 13u – 16u & 16u30 – 19u30

Ook wij dienen rekening te houden met de afstandsmaatregelen, de plaatsen in het zwembad zijn dus beperkt.
Vooraf een plaatsje reserveren is verplicht!
Dit kan online via: https://inschrijvingen.wielsbeke.be/Exhibitions/Overview
Opgelet: de kleedkamers kunnen enkel gebruikt worden bij het verlaten van het zwembad!
Kom dus zeker al in zwemkledij naar het openluchtbad. De inkom van het openluchtbad is via de minigolf.

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

€
€
€
€
€
€

20,00
40,00
75,00
95,00
10,25
16,38

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

RESERVERINGEN
Niet-abonnees kunnen enkel telefonisch reserveren bij de dienst vrije tijd (056 67 32 50). Er kan een week op voorhand gereserveerd worden.
Wanneer men abonnee is en in het bezit is van een badge om toegang te krijgen tot de terreinen (prijs per badge is € 10,00 en
te verkrijgen bij de dienst vrije tijd), kan je online inschrijven: https://inschrijvingen.wielsbeke.be/Reservations/Overview

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

Tarieven openluchtbad en minigolf:
> Ticket: -3 jaar:

GRATIS

> Ticket: 13 t.e.m. 55 jaar

€ 6,00

> Ticket: 3 t.e.m. 12 jaar en +55

€ 4,00

> met een kortingskaart:

€ 2,00 (ongeacht de leeftijd)

Kortingskaarten

nie uw

> Inwoners van Wielsbeke en Oostrozebeke:
		
> Andere		
		

3 t.e.m. 12 jaar en +55 jaar:
13 t.e.m. 55 jaar:
3 t.e.m. 12 jaar en +55 jaar:
13 t.e.m. 55 jaar:

€
€
€
€

SPORTKAMP
ZOMERVAKANTIE

7,50
15,00
15,00
30,00

Sportdienst Wielsbeke

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

08u30 - 12u00

13u00 - 18u00

dinsdag

08u30 - 12u00

13u00 - 16u30

woensdag

08u30 - 12u00

13u00 - 16u30

donderdag

08u30 - 12u00

gesloten

vrijdag

08u30 - 12u00

13u00 - 18u00

zaterdag

09u00 - 12u00

gesloten

K om v o o raf je
k o rt ing s k a a rt k o p
e n!

Om wachttijden te vermijden kan je best je kortingskaart vooraf aankopen.
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Voor wie?

Kostprijs

2de en 3de kleuter
Omnisport - zwemmen - daguitstap op vrijdag
1ste en 2de leerjaar
Omnisport - zwemmen - daguitstap op vrijdag
3de en 4de leerjaar
Omnisport - zwemmen - daguitstap op vrijdag
5de en 6de leerjaar
Omnisport - zwemmen - daguitstap op vrijdag

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

Wanneer?

Inlichtingen

15 t.e.m. 20 augustus 2021 - Maandag tot vrijdag,
telkens van 9u tot 16u

Opvang?
‘s Morgens vanaf 7u30 - 8u45. ‘s Avonds van 16u15 tot 17u30.
Opgelet, vooraf doorgeven als je gebruik wenst te maken van
de opvang

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

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

JULI - AUGUST US | gemeentelijke infokrant
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VISVIJVER

Hernieuwenburg

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

Openingsuren secretariaat:
maandag

8.30u

-

12.00u

13.00u

-

18.00u

dinsdag

8.30u

-

12.00u

13.00u

-

16.30u

woensdag

8.30u

-

12.00u

13.00u

-

16.30u

donderdag

8.30u

-

12.00u

vrijdag

8.30u

-

12.00u

zaterdag 9.00u

-

12.00u

gesloten
13.00u

-

18.00u

Wielsbekenaren

Niet-Wielsbekenaren

tem 12 jaar

€ 20,00

€ 40,00

13 - 18 jaar

€ 40,00

€ 60,00

vanaf 19 jaar

€ 55,00

€ 75,00

gesloten

Het reglement kan je terug vinden op https://www.wielsbeke.be/producten/visvijver-reglement

Sportaanbod door 55+

WIJKSPORT

Iedereen welkom, ook al woon je niet in onze wijk

DINSDAG:
Stappen al klappen: samen wandelen
18u30-19u30, vertrekken aan kantine Kraaienhof.
We wisselen iedere week af tussen vier vooropgestelde parcours. Iedere wandeling duurt ongeveer 1 uur.
Kostprijs: gratis
Periode: het hele jaar door
Doelgroep: alle leeftijden zijn welkom!
Organisatie: Kraaienhof Sint-Baafs-Vijve
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ORGANISATIES VAN SPORTVRIENDEN “DRIES”
Zaterdag 3 juli: ZOMERPRIJS voor Elite Zonder Contract en U23:
15 ronden van 7,7 km = 115,5 km

1. Officieuze start t.g.v. Ontmoetingscentrum Wielsbeke
2. Officiële start na de vluchtheuvels t.h.v. Vogelsang Rijksweg 316
Volgende straten worden aangedaan:
Rijksweg (vanaf huisnummer 304 tot aan kruispunt Dries) – Heirweg – Abeelestraat – Roterijstraat – Nieuwstraat – Rijksweg
- Waterstraat – Hernieuwenstraat – Wandellaan – Rijksweg - Stationstraat – Lobeekstraat - Kapellestraat - Rijksweg waar de
eindmeet ligt.
Inschrijving in lokaal Vogelsang, Rijksweg 316 Wielsbeke, tevens ook prijsuitreiking aldaar.
Mogen wij vragen de nodige coronamaatregelen in acht te nemen en de bewoners en toeschouwers verzoeken de renners
aan te moedigen MET MONDMASKER AAN en de nodige afstand te houden van 1,5m buiten de respectievelijke bubbels.
Achter de nadars mogen max. 400 personen plaats nemen met de nodige afstand tussen de bubbels.
Coronastewards zullen voorzien worden om de nodige controle te houden!
Volgende looprichting dient gevolgd te worden in functie van de rijrichting van de renners: rechts van de baan doorgaande
looprichting, links de terugkerende looprichting.

Vrijdag 20 augustus: PLOEGENTIJDRIT OP “GESLOTEN OMLOOP”:
START EN AANKOMST: Guido Gezellestraat 55, Ooigem tegenover Sporthal Leieland en foyer OC Leieland.
Start 1° ploeg om 17u30 en laatste ploeg start om 18u18 (24 ploegen: om de 2 minuten start er een ploeg)

cultuur
We mogen weer feesten:
Coronaversie Wielsbeekse Feesten
in aantocht!

Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Ook dit jaar vindt in organisatie van de Wielsbeekse Cultuurraad het Feest van de Vlaamse Gemeenschap plaats. Spreker
van dienst is niemand minder dan cartoonist Steven Degryse,
ook gekend als Lectrr!

Vorig jaar konden de Wielsbeekse Feesten jammer genoeg
niet doorgaan, maar in 2021 staan we weer klaar voor een
weekend vol feestelijke activiteiten.
Om alles coronavriendelijk te organiseren, wordt er uitzonderlijk een aangepast programma voorzien. Onze diensten
zijn nog volop bezig met de praktische uitwerking hiervan,
maar hou zeker het weekend van 3-4-5 september 2021 vrij
in de agenda! Een uitgebreide brochure wordt in de maand
augustus naar alle Wielsbeekse bewoners verstuurd!

Leiewaterdag te Sint-Baafs-Vijve
Op 14 augustus vinden op het Sint-Bavoplein allerlei activiteiten plaats in het kader van de Leiewaterdagen, een initiatief
van Toerisme Leiestreek vzw. Je kan je inschrijven voor allerlei
rustgevende activiteiten rond de Oude Leiearm.
© foto: Toerisme Leiestreek vzw

Het volledige programma en mogelijkheid om in te schrijven
vind je op www.wielsbeke.be/toerisme!

ER IS GEEN VERKEER MOGELIJK IN VOLGENDE STRATEN TUSSEN 17u10 EN 18u40!
OMLOOP: Guido Gezellestraat (start en aankomst), Fabiolalaan (enkel het linkse rijvak wordt gebruikt door de renners
- rechtse rijvak wordt gebruikt voor verkeer van Ooigem naar Oostrozebeke) – Meulebekestraat – Kruishoekstraat –
Kanaalweg (overgang grondgebied Oostrozebeke) – Otteca, deze onmiddellijk links aanhouden (op grondgebied Hulste)
wordt Muizelstraat – Tombroekstraat – Oostrozebekestraat (terug grondgebied Wielsbeke) – de kanaalweg die overgaat in
de Hulstestraat – links Guido Gezellestraat naar aankomst en start.
Permanentie voor Wielerbond afgevaardigden en ploegleiders in de foyer van OC Leieland van 15u00 tot 20u00.

Steven vertelt over de wondere wereld der cartoons, hoe
inspiratie werkt en waar ideeën vandaan komen. Over de
actuele staat van vrije meningsuiting, over censuur, over Charlie
Hebdo en over zijn eigen ervaringen met doodsbedreigingen
en haatmail. Over de impact van humor in een wereld waarin
iedereen een mening heeft en lange tenen een potentieel
mijnenveld vormen.
Op zijn eigen, grappige manier neemt Steven het publiek mee
achter de schermen van een cartoon.
Je bent van harte welkom op vrijdag 9 juli om 20u in
het OC Leieland, Guido Gezellestraat 55B!

vuur
voor
cultuur

Mogen we ook hier vragen om de CORONAMAATREGELEN TE RESPECTEREN DIE DAN VAN TEL ZIJN!
2 coronastewards doen controle op de omloop en 2 coronastewards doen controle in de Guido Gezellestraat.

Inschrijven is gratis maar verplicht en kan via
Benieuwd naar de voorstellingen
cultuur@wielsbeke.be of 056 67 32 70.

ALLE BEWONERS OP DE OMLOOP EN DE STRATEN DIE INGESLOTEN ZIJN ZULLEN
1 WEEK VOOR DE WEDSTRIJD VERWITTIGD WORDEN.

en workshops?

Ontdek ze in de loop van de zomer
op www.wielsbeke.be/cultuur

seizoen 2021-2022

vuur
voor
cultuur

Sien Eggers - U bent mijn moeder

Benieuwd naar de voorstellingen
en workshops?
Ontdek ze in de loop van de zomer
op www.wielsbeke.be/cultuur

seizoen 2021-2022

Sien Eggers - U bent mijn moeder
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Jan Decleir / Het Banket, I SOLISTI en

Jan Decleir / Het Banket, I SOLISTI en
Vlaams Radiokoor - Landru

Joost Van Hyfte - Uitgekookt
Annemie Struyf en Soetkin Baptist
Dromen uit het Hoge Noorden

Lien Van de Kelder, Jan De Smet &
Wouter Berlaen - Chique dingues
JULI - AUGUST US | gemeentelijke infokrant
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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

Call of
Nature

The

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

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

cultuur

Koffieconcerten seizoen 2021-2022
ZONDAG 17/10/2021 17u00

Quatuor Romantique o.l.v. Guido De Neve

Hasselaar Guido De Neve is een bijzonder virtuoos violist die ooit de omschrijving
‘de nieuwe fakkeldrager van de Belgische vioolschool’ meekreeg.

ZONDAG 14/11/2021 17u00

Sigiswald, Sara en Marie Kuijken

Sigiswald Kuijken is internationaal één van de meest vermaarde violisten en tevens
oprichter van het internationaal bekende barokorkest La Petite Bande. Samen met
zijn dochters nodigt hij je uit voor een intiem koffieconcert in de Sint-Bavokerk.

ZONDAG 30/01/2022 17u00

Wannes Cappelle & Nicolas Callot

Fans van volkszanger Wannes Cappelle en liefhebbers van het repertoire van
Schubert: verenig je! Want de eenvoud in de taal van Wannes en de toetsen van
pianist Nicolas Callot gaan recht naar het hart.

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

ZONDAG 06/03/2022 17u00

Astrid Stockman

Astrid Stockman houdt niet van covid. Tijdens het uurtje muziek dat ze brengt, is
het voor haar dan ook erg belangrijk dat iedereen in het publiek die hele situatie
even kan vergeten. Nochtans is het door je-weet-wel dat de sopraan in haar
huiskamer kleine liedjes begon te spelen aan haar piano.

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.

ZONDAG 24/04/2022 17u00

Bernard Baert

Geboren en getogen Waregemnaar, Bernard Baert verzamelt voor dit overzichtsconcert heel wat bevriende muzikanten rond zich en samen brengen ze onder
andere Epicurus een compositie voor strijkorkest.

Geniet van een verfrissend drankje of een heerlijke koffie
met een schitterend zicht op de natuur van Wielsbeke
en ontdek ondertussen de zomertentoonstelling.
Tickets:
• Abonnement: € 80 (5 concerten)
• Standaardtarief: € 18
• Jongeren < 26 jaar: € 11
• EU Disability Card: € 11
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Ticketreservatie:
• www.ccdeschakel.be
• info@andredemedts.be
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Stadlandschap West-Vlaamse hart
Zomerzoektocht Code 17
Vorig jaar organiseerde het Stadlandschap West-Vlaamse hart
voor de eerste keer de zomerzoektocht “Code 17”. Dit is een
zoektocht langsheen 17 wandelingen, één in elke gemeente
van ’t West-Vlaamse hart.
Tijdens het wandelen kunnen de deelnemers codes vinden
en zo mooie prijzen winnen (3x verblijf in een B&B voor 2
personen + een Dopper voor 25 deelnemers die alle wandelingen hebben afgelegd). Hoe meer codes de deelnemers
kunnen vinden, hoe meer kans ze maken op een mooie prijs.
Van 1 juli tot en met 31 augustus wordt ook in Wielsbeke
opnieuw een ontdekkingstocht georganiseerd. Dit jaar staat de
Trage Wegenwandeling in de kijker.

cultuur

ONTDEK VANAF
SEPTEMBER JOUW
VOORDEELKAART
VOOR VRIJETIJD!
Spaar

bij

elke

Uitpas-

activiteit

Ruil

je

punten

voor

leuke

cadeaus en kortingen

Extra

Alle info over deze editie kun je binnenkort vinden via
https://www.westvlaamsehart.be/code17.html

punten

kortingen

voor

wie

die kan gebruiken

Juliaan claerhout-kring 40 jaar ten dienste van de
Wielsbeekse bevolking en ver daarbuiten!
1981-2021: De Wielsbeekse Heemkring blijft na 40 jaar met volle
goesting sprokkelen… en wie zoekt, die vindt!
Ontdek alles in de infokrant van september!

Voortdurend werkt ons creatief team aan kleine of grotere projecten:
> 20 bijdragen voor het 16e jaarboek worden nu afgewerkt in een vlot tempo.
8 nieuwe auteurs hebben zich gemeld, waarvan zelfs 2 uit de USA!
Benieuwd naar het resultaat ? Noteer nu al 6 februari 2022 en ontmoet
auteurs en medewerkers in Bibox.
> Om zoveel mogelijk mensen te laten ‘proeven’ van de historische en
geschiedkundige weetjes uit onze gemeente, zoeken we sponsors die
helpen om de kosten van ons jaarboek te dragen.
> Parochieregisters, volkstellingen en een gedetailleerd bidprentjes/rouwbrievenbestand, kunnen gratis geraadpleegd worden. Bekijk hiervoor onze
website: www.juliaanclaerhoutkring.be (archief)
> Originele rouwbrieven en bidprentjes kan u nog altijd bezorgen bij een van
de bestuursleden.
> De spontane samenwerking met de facebookpagina’s ‘Ooigem, vroeger en
nu in beeld’ en ‘Senteboas, vroeger en nu’ resulteert dikwijls in interessante
informatie. Deze wederzijdse vertrouwensrelaties bieden zeker nog meer
toekomstperspectief.
> De uitgebreide verzameling krantenknipsels van Walter Algoet die ons
geschonken werd, is bijna gedigitaliseerd en vormt een unieke bron voor
allerhande raadplegingen!
> Ontdekte u al het oude glasraam van de Zrs. Benedictinessen in de
Ooigemse Sint-Brixiuskerk? Door tussenkomst van de Wielsbeekse
Heemkring is dit uniek pronkstuk nu ten dienste van iedereen!
> Wenst u kennis te maken met onze medewerkers en onze werking? We
zien u graag op 12 september op de eerste Wielsbeekse cultuurmarkt in
OC Leieland! En misschien hebt u ook zin om bij onze actieve groep aan te
sluiten… geïnteresseerde medewerkers zijn welkom voor diverse taken.
> Wenst u op de hoogte blijven van onze werking en het jaarboek-in-wording?
Vraag de nieuwsbrief aan en bezoek de website en facebookpagina!
Contact: info@juliaanclaerhoutkring.be
		 www.juliaanclaerhoutkring.be

Ga op tocht door jouw gemeente en geniet van de meest
intieme, bizarre, aangrijpende dialogen die zich (misschien)
hebben afgespeeld op de plek waar je zit.
Meer info: www.wielsbeke.be/cultuur
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Dankbaar en blij melden wij dat Stijn Vandenheede tot permanent diaken zal gewijd worden door bisschop Lode Aerts,
bisschop van Brugge, en dit op 21 augustus 2021 om 15u in de St. Bavokerk te Sint-Baafs-Vijve.
Op zondag 22 augustus zullen wij een dankviering houden om 10u in de St. Bavokerk te Sint-Baafs-Vijve, daar we
door de coronamaatregelen* jammer genoeg niet iedereen kunnen verwelkomen in de kerk op zaterdag.
Wens je een viering mee te maken of de livestream te volgen,
dan kan je ons mailen naar stijnvandenheede@skynet.be of bellen naar: 0474 67 42 83.
Mogen wij jullie gebed vragen voor ons gezin en de gemeenschap!
Veel liefs en verbonden in gebed,
Stijn en Ania Vandenheede
*gezien de coronamaatregelen van de federale overheid en de gemeente Wielsbeke kan het feestelijk gebeuren wat wijzigen.

CULTUURMARKT

WIELSBEKE

Kom proeven van
het socio-culturele
aanbod van onze
verenigingen!

ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021

14U TOT 18U
EM
OC LEIELAND | GUIDO GEZELLESTRAAT 55B OOIG
Wielsbeke
een organisatie van Cultuurraad
i.s.m. gemeente Wielsbeke
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bibliotheek
ondernemen
OCMW

bibliotheek
politie
MIDOW
welzijn

Bestemming: bib!

Zoektips voor het gebruik van de catalogus:
> Vind alle e-boeken:

Deze zomer vindt de tweede editie van Bestemming: bib! plaats.
Ook bibliotheek Bibox doet hieraan mee!
Ben je tussen 3 en 18 jaar, dan kun je in de bibliotheek een reispas afhalen met zes bestemmingen
op, waar je telkens een boek bij zoekt. Je wordt dus uitgedaagd om deze zomer zes boeken te lezen.
Voor elk gelezen boek krijg je een stempel in je reispaspoort.
Als je zes stempels verzameld hebt en de reispas vol is, lever je hem in. Wie zijn reispas inlevert,
maakt kans op mooie prijzen!
> Filter op materiaal: e-boek
De zes verschillende bestemmingen zijn:
1 De natuur in
De natuur in met een boek! Een weetjesboek over dieren? Een prentenboek over het bos?
Alles kan!
2 Naar de stad
In de stad valt altijd wat te beleven. Lees een boek dat zich afspeelt in de stad.
3 Naar het water
Een lief verhaal aan een meer? Weetjes over de oceaan? Als er maar water in de buurt is!
4 Heen en weer in de tijd
Met dit boek duik je het verleden óf de toekomst in! Jij kiest!
5 Ver weg
Maak een verre reis met een boek. Trek je naar de kou op de Zuidpool of ga je de zwoele jungle in?
6 Dicht bij huis
Liever niet te ver? Lees een boek waarin de personages heel wat beleven in hun eigen huis, dorp of stad.
Als extraatje ontvangen de eerste honderd kinderen en jongeren die hun ingevulde reispas indienen een souvenir in
de vorm van een Bestemming: bib!-potlood.
Doe mee en ga met ons op leestrip van 1 juli tot 5 september!

STAP 2: Meld je aan met je Mijn Bibliotheek-profiel en begin meteen te lezen.
Fundels prentenboeken en fundels avi-boeken: digitale kinderboeken met animatiefilmpjes en educatieve spelletjes.
In het aanbod van Fundels vind je digitale prentenboeken voor kleuters (3 tot 7 jaar) en AVI-leesboeken voor
beginnende lezertjes (6 tot 10 jaar).
STAP 1: DOWNLOAD DE FUNDELS-APP VIA DE APP STORE OF GOOGLE PLAY STORE

Zomervakantie bibliotheek:
De bib is gesloten van zondag 1 augustus tot en met zondag 15 augustus 2021.

Ontdek onze digitale collecties!
Deze collecties zijn steeds bereikbaar, ook tijdens de sluiting van de bib!
E-boeken
STAP 1: Download de app via de Apple App Store of Google Play op je smartphone of tablet.
Kies in het keuzemenu voor België – E-boeken Vlaanderen en Brussel – de Bib.
OF
Ga rechtstreeks naar het aanbod e-boeken van de Vlaamse en Brusselse bibliotheken via
https://ebook.yourcloudlibrary.com/library/deBib/Featured
OF
Zoek in de catalogus: https://wielsbeke.bibliotheek.be of je boek ook als e-boek beschikbaar is:

STAP 2: KLIK OP HET ‘DE BIB’-LOGO
STAP 3: MELD JE AAN MET JE MIJN BIBLIOTHEEK-ACCOUNT
STAP 4: KIES HET BOEKJE DAT JE WIL LENEN
STAP 5: HET BOEKJE WORDT GEDOWNLOAD OP JE TOESTEL
Gopress krantenarchief: online krantenartikels lezen die ouder zijn dan twee dagen
NIEUW: Het krantenarchief werd ‘mobile friendly’ en biedt een aangename leeservaring op smartphones,
tablets en andere apparaten.

Je ziet nu ook de bijhorende afbeelding en het artikel zoals het oorspronkelijk gepubliceerd werd.
Dankzij deze nieuwe lay-out is het veel aangenamer om de artikels te lezen.Inloggen kan eenvoudig en gratis met je
Mijn Bibliotheek-profiel.
https://wielsbeke.bibliotheek.be/krantenarchief
Zoektips:
-Via het zoekvak kan je een opzoeking doen in het krantenarchief.
-Via geavanceerd zoeken kan je nog veel specifieker gaan zoeken.

42

gemeentelijke infokrant | J UL I - AUG UST US

JULI - AUGUST US | gemeentelijke infokrant

43

instagram.com/gemeentewielsbeke

Breng jij onze gemeente mee in beeld? Tag je foto’s met #igwielsbeke!

Via onze Instagram-pagina willen we vooral de mooiste plekjes en de meest opvallende activiteiten in
de gemeente in beeld brengen. Neem jij af en toe foto’s van leuke gebeurtenissen, natuurbeelden of
trekpleisters in Wielsbeke, Ooigem of Sint-Baafs-Vijve? Stel je profiel 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!
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