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OPENWERFDAG VRIJDAG 3 SEPTEMBER: SCHRIJF JE IN!

feestenWiel sbeekse
2021

WIELSBEEKSE FEESTEN 3-4-5 SEPTEMBER

CONTAINER CUP OUT OF THE BOX

7 OUTDOOR PROEVEN VOOR HET HELE GEZIN!

CULTUURMARKT OC LEIELAND ZONDAG 12 SEPTEMBER
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ZITDAG BURGEMEESTER
Op donderdagvoormiddag van
09u00 tot 11u30 op afspraak: 056 67 32 00

SLUITINGSDAGEN
GEMEENTEDIENSTEN & OCMW
• Maandag 1 november 2021 (Allerheiligen)
• Dinsdag 2 november 2021 (Allerzielen) 

INTERGEMEENTELIJK RECYCLAGEPARK
• Maandag 1 november 2021 (Allerheiligen)
www.imog.be/intergemeentelijkerecyclageparken 

BIBLIOTHEEK - BIBOX
• Maandag 1 november 2021 (Allerheiligen)
• Dinsdag 2 november 2021 (Allerzielen)

NUTTIGE INFO & TELEFOONNUMMERS
GEMEENTEHUIS

Rijksweg 314 - 8710 Wielsbeke
Tel.: 056 67 32 00 - Fax: 056 67 32 47
info@wielsbeke.be - www.wielsbeke.be

Diensten gemeentehuis:
op afspraak:

www.wielsbeke/afspraak-maken of
056 67 32 00

DIENST VRIJE TIJD
Hernieuwenstraat 14 – 8710 Wielsbeke
Tel.: 056 67 32 50
sportdienst@wielsbeke.be
www.wielsbeke.be 

Openingsuren secretariaat 
maandag 08u30 – 12u00 en 13u00 – 18u00
dinsdag 08u30 – 12u00 en 13u00 – 16u30
woensdag 08u30 – 12u00 en 13u00 – 16u30
donderdag 08u30 – 12u00
vrijdag 08u30 – 12u00 en 13u00 – 18u00
zaterdag 09u00 – 12u00

Openingsuren uitleendienst
maandag 17u00 – 18u45
vrijdag 17u00 – 18u45
zaterdag enkel op afspraak
daags voorafgaand feestdag 17u00 – 18u45 
daags na een feestdag 10u00 – 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  14u00 – 19u00
woensdag 09u00 – 12u00 en 13u00 - 19u00
vrijdag 09u00 – 12u00 en 14u00 - 18u30 
zaterdag 13u00 – 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 08u30 - 12u00
dinsdag van 15u00 tot 18u00
woensdag en vrijdagnamiddag van 13u00 
tot 16u00

Openingsuren strijkatelier
maandag-vrijdag van 07u30 tot 17u30

RECYCLAGEPARK WIELSBEKE
Ooigemstraat 9B - 8710 Wielsbeke 
056 67 32 13 (dienst omgeving)

Openingsuren
dinsdag 10u00 – 12u00*    
woensdag 14u00 – 18u00
donderdag 10u00 - 12u00*
vrijdag 14u00 – 18u00
zaterdag 08u00 – 16u00
*tijdens het zomeruur vanaf 09u00

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: 08u00 – 12u00 en 
13u00 – 07u00

WACHTDIENSTEN
Dokters: 1733
Apothekers: 0903 99 000
 www.apotheek.be
Tandartsen: 0903 39 969

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 15u00 – 19u00
donderdag 09u00 – 12u00
op afspraak

Politiezone MIDOW hoofdkantoor
zonaal onthaalpunt
Wielsbekestraat 96 - 8780 Oostrozebeke
Tel.: 056 67 19 40 - Fax: 056 67 19 49

Openingsuren
maandag 08u00 – 12u00 en 13u00 – 18u00
dinsdag 08u00 – 12u00 en 13u00 – 18u00
woensdag 08u00 – 12u00 en 13u00 – 18u00
donderdag 08u00 – 12u00 en 13u00 – 18u00
vrijdag 08u00 – 12u00 en 13u00 – 18u00
zaterdag 08u00 – 12u00 en 13u00 – 17u00
gesloten op zon- en feestdagen
vanaf 13 september op afspraak
meer info: zie pag. 17
Dringende interventie: 101

POSTKANTOOR WIELSBEKE
Markt 6 - 8710 Wielsbeke

Openingsuren
ma-di 15u00 - 18u00
woe-do-vrij 09u30 - 12u30
zat 09u30 - 13u00

WIJK-WERKEN MIDWEST
Hoofdkantoor: VDAB Werkwinkel
Guido Gezellelaan 7 - 8800 Roeselare
051 26 94 33 - wijk-werken@midwest.be
Zitdagen wijk-werken gemeentehuis 
Wielsbeke op afspraak: 
eerste woensdag van de maand:
09u00-11u30 en van 13u30-16u00,

SOCIAAL HUIS - OCMW
Hernieuwenstraat 15 - 8710 Wielsbeke
Tel.: 056 66 52 83 - www.wielsbeke.be
sociaalhuis@ocmwwielsbeke.be

Openingsuren balie:
maandag 09u00 - 12u00 en 14u00 - 16u30
dinsdag 09u00 - 12u00 en 14u00 - 19u00
woensdag 09u00 - 12u00 en 14u00 - 16u30
donderdag 09u00 - 12u00 en 14u00 - 16u30
vrijdag 09u00 - 12u00 en namiddag 
gesloten

Maatschappelijk werkers:
vrije consultatie op dinsdag van 17u00 tot 
19u00
andere tijdstippen op afspraak

Consultatiemomenten dementie:
Tel: 0800 12 699
dementie@wielsbeke.be

    
REDACTIESECRETARIAAT: 
Gemeentehuis - dienst Beleidsondersteuning
Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke
communicatie@wielsbeke.be

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

DEADLINES EERSTVOLGENDE INFOKRANTEN: 
Hieronder vind je 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 NOVEMBER-DECEMBER 2021
DEADLINE VRIJDAG 8 OKTOBER 2021

INFOKRANT EDITIE JANUARI-FEBRUARI 2022
DEADLINE VRIJDAG 3 DECEMBER 2021

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

Gelieve teksten aan te leveren in Word – foto’s enkel in JPG, EPS of TIFF. 
Foto’s aub afzonderlijk doorsturen in hoge resolutie en niet inwerken in 
het Word-document.

Beste inwoners, 

Omwille van de coronamaatregelen kon er in maart geen officiële ‘eerste steenlegging’ 
plaatsvinden van ons nieuwe sportcomplex. Tijdens de openingsdag van de Wielsbeekse 
Feesten zal er daarom een symbolische ‘laatste steenlegging’ doorgaan, en dit in 
aanwezigheid van de gemeentebesturen van de participerende gemeentes Oostrozebeke 
en Dentergem.
 
Aansluitend wordt de werf uitzonderlijk opengesteld voor het publiek. Ben je benieuwd 
naar de stand van zaken en wil je meer weten over de toekomstige invulling van het 
sportcomplex? Schrijf je dan zeker in voor een unieke rondleiding! Je vindt meer informatie 
over de openwerfdag verderop in deze infokrant.

Zoals al even aangehaald, na een jaar gedwongen afwezigheid kunnen we weer uitkijken naar onze eigen Wielsbeekse Feesten. 
Deze editie zal zeker nog kleinschalig zijn en het zal er net iets rustiger aan toegaan dan anders, maar we geven steeds absolute 
prioriteit aan ieders veiligheid en gezondheid. De traditionele afsluiter op zaterdagavond – het vuurwerk voor het gemeenteplein – 
kunnen we om deze redenen nog niet laten doorgaan. 

Het wordt alsnog een weekend vol leuke activiteiten met kermis, een drive-in movie night, fiets- en wandelzoektochten en 
optredens en gezellig samenzijn op het plein. 

Ook gaan we op zoek naar de sportiefste man en vrouw én de sportiefste kinderen van Wielsbeke met onze unieke ‘container cup 
out of the box’: een parcours met 7 sportieve proeven in open lucht. Wie behaalt de scherpste tijd? Iedere deelnemer neemt bij 
inschrijving overigens automatisch deel aan een tombola waarbij enkele superprijzen te winnen zijn!

Op 12 september presenteren onze lokale socio-culturele verenigingen hun werking tijdens een cultuurmarkt in OC Leieland. 
Doorlopend zullen er ook optredens zijn. Kom zeker eens een kijkje nemen, iedereen is van harte welkom!

Eindigen wil ik met een bedanking aan eenieder. Mede dankzij jullie massale inspanningen en een zeer hoge vaccinatiegraad in 
onze gemeente én regio kunnen we stap voor stap terugkeren naar het ‘normale’ leven. Bedankt!

Uw burgemeester,
Jan Stevens
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Wegenwerken
Bavikhoofsestraat: tijdelijk eenrichtingsverkeer met omleiding 
wegens werken

Vanaf woensdag 1 september zijn er nutswerken gepland in 
de Bavikhoofsestraat (Ooigem) ter hoogte van huisnummer 
42. Vanwege de werken wordt er tijdelijk eenrichtingsverkeer 
ingesteld in de Bavikhoofsestraat en is er een wegomlegging. 

• De toegestane rijrichting in de Bavikhoofsestraat is richting 
de Sint-Brixiuskerk.

• Wie vanaf de kerk komt moet omrijden via de Kapitein 
Commandant Vinckestraat, de Blauwvoetstraat en de 
Hulstersestraat richting Bavikhoofsestraat. 

De werken zullen normaalgezien op maandag 6 september zijn 
afgerond. 

Nutswerken t.h.v. Rijksweg 240

Ter hoogte van Rijksweg 240 - dit is ter hoogte van de bocht 
die kruist met de 13e Liniestraat - vinden vanaf eind augustus 
nutswerken plaats.

Er geldt beurtelings verkeer; fietsers en voetgangers kunnen via 
een afgebakende strook passeren. 

De werken zullen behoudens externe factoren halverwege 
september zijn afgerond.

Kort genoteerd uit de gemeenteraad
GEMEENTERAAD VAN 8 JULI 2021
1. Kennisname besluit burgemeester en goedkeuring hybride zitting van de gemeenteraad van 8 juli 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 algemene vergadering van 15 juni 2021 - Mijn Huis.
4. Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen goedkeuring agenda en bijlagen en vaststellen mandaat 

vertegenwoordiger schriftelijke jaarvergadering van 28 juni 2021 - Elk zijn Huis.
5. Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen kennisname agenda, documenten en aanduiden 

vertegenwoordiger algemene vergadering van 30 juni 2021 - Gemeentelijke holding NV in vereffening.
6. Kennisname jaarrapport organisatiebeheersing.
7. Innemen standpunt vorming woonmaatschappij.
8. Beëindiging en vernieuwing KDV GIS-coördinatie.
9. Goedkeuring jaarrekening 2020 en kwijting bestuurders AGB Wielsbeke.
10. Vaststelling jaarrekening 2020 lokaal bestuur Wielsbeke luik Gemeente.
11. Goedkeuring jaarrekening 2020 lokaal bestuur Wielsbeke luik OCMW.
12. Goedkeuring aangepaste versie relanceplan.
13. Goedkeuring overeenkomst Riopact.

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

Reglementering kerkhoven t.g.v. Allerheiligen 
Het is verboden op zondagen, op wettelijke feestdagen 
en vanaf de laatste werkdag van oktober tot en met 2 
november van elk jaar:

1° graftekens of erbij horende voorwerpen te plaatsen of 
weg te nemen. Dit verbod betreft niet het neerleggen 
van eenvoudige draagbare herinneringstekens, kransen, 
bloemen, medaillons noch de graftekens met of zonder 
water te reinigen of ze recht te zetten;

2° opschriften op graftekens te beitelen of de bestaande 
opschriften dieper te maken, enig bouw-, beitel- of 
schilderwerk uit te voeren; 

3° de begraafplaatsen te betreden met krui- of blokwagens, 
watertonnen, ladders en andere werktuigen. Enkel het 
verzorgen van tuintjes is toegelaten, op voorwaarde dat 
de lanen en wegen niet beschadigd worden en in 
behoorlijke toestand worden gehouden.

De graftekens en de aanplantingen moeten voldoen aan de 
bepalingen van het huishoudelijk reglement betreffende de 
begraafplaatsen. De opschriften van grafschriften mogen de 
welvoeglijkheid, de orde en de aan de doden verschuldigde 
eerbied, niet storen.

Mogen wij  vriendelijk verzoeken om geen bloempotten in te 
graven in de paden.
Zo blijven onze begraafplaatsen mooi!

De begraafplaatsen zijn dagelijks voor het publiek  
toegankelijk van 08u00 tot 20u00 behoudens afwijking 
vastgesteld door de burgemeester.

Ter info: vanaf 6 december worden de verwelkte
bloemstukken en bloempotten verwijderd.

Heb je nog doorzichtige foliezakken? 
De doorzichtige foliezakken kunnen nog tot eind dit jaar 
gebruikt worden als PMD-zak. Heb je nog doorzichtige 
foliezakken liggen? Gebruik deze dan eerst. 

Sinds april is de Nieuwe Blauwe Zak in omloop, maar daarnaast 
kan je ook je oude PMD-zakken nog gebruiken; deze blijven 
onbeperkt geldig.

Sorteerregels:
Wat mag er in de Nieuwe Blauwe Zak (en momenteel ook nog 
in de foliezak en oude PMD-zak):
 
 Plastic verpakkingen (flessen, flacons, schaaltjes, vlootjes, 

bakjes, plastic bloempotjes, tubes en folies en zakjes)
 Metalen verpakkingen (drank- en conservenblikken, 

spuitbussen voor voedingsmiddelen of cosmetica, bakjes 
en schaaltjes, deksels, doppen en kroonkurken)
 Drankkartons

Wat mag er niet in:
 Verpakkingen bestaande uit een mix van materialen (bv. 

een laag plastic folie en een laag aluminiumfolie) die niet 
van elkaar kunnen gescheiden worden zoals sommige 
drankzakjes, natte dierenvoeding, ...
 Verpakkingen met kindveilige sluiting
 Verpakkingen met gevaarsymbolen
 Verpakkingen van motorolie, pesticiden, siliconenkits
 Verpakkingen met een grotere inhoud dan 8 liter
 PiepschuimEen overzicht van de komende wegenwerken waarbij mogelijk sterke hinder kan optreden vind je op onze website:

www.wielsbeke.be/wegenwerken
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Gebruik je (oude) geschenkbon voor
30 november

REMINDER - ‘Oude’ Wielsbeke geschenkbonnen geldig tot ten 
laatste 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 Wielsbeke 
cadeaubonnen (papier en digitaal) worden gebruikt. 

Meer info vind je op onze website:
www.wielsbeke.be/cadeaubon.

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.

Gouden jubileum
Eric Beeuwsaert - Marie Claire Verleye

Gehuwd te Wielsbeke op 25/06/1971
Viering op 26/06/2021

Elk gezin in Wielsbeke ontvangt in september een Wielsbeke cadeaubon van 20 euro 
Op 15 juli 2020 sprak de gemeenteraad zich uit over een 
coronasteunplan voor de gemeente Wielsbeke, met een 10-tal 
actiepunten om lokale handelaars, verenigingen, de inwoners en de 
zorgsector te ondersteunen.
Als 1 van de actiepunten werd overeengekomen dat elk gezin in 
Wielsbeke in 2021 een waardebon van 20 euro zou ontvangen. 

Deze waardebon, meer bepaald een Wielsbeke cadeaubon die kan 
gebruikt worden bij alle deelnemende lokale handelaars, wordt 
(behoudens externe factoren) in september bedeeld.

Een lijst van alle deelnemende handelaars vind je op onze website 
via www.wielsbeke.be/cadeaubon.

Elk gezin ontvangt in september een brief met daarbij
2 cadeaubonnen van 10 euro (1 brief per postadres).
De bonnen kunnen samen of apart worden uitgegeven, in 1 of 
meerdere winkels. Iedere bon dient wel volledig gespendeerd te 
worden (er wordt geen wisselgeld gegeven). 

Van zodra de bedeling effectief start, zal dit via de website en de 
gemeentelijke facebookpagina gecommuniceerd worden.

Platina jubileum
André Vanrobaeys - Marie Van Wonterghem

Gehuwd te Sint-Baafs-Vijve 29/06/1951
Viering 3/7/2021

Gouden jubileum 

Julien Allaert - Magda Deprez

Gehuwd te Sint-Baafs-Vijve op 10/02/1971

Viering 31/07/2021

Gouden jubileum

Willy Lapierre - Christa Demaeght

Gehuwd te Sint-Baafs-Vijve op 28/07/1971

Viering 31/07/2021
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Openbaar onderzoek digitale atlas 
Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 kun je het 
ontwerp van de digitale atlas van de gerangschikte onbevaar-
bare waterlopen en de publieke grachten inkijken en becom-
mentariëren op www.integraalwaterbeleid.be.  

De oude, analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen 
die het juridisch statuut van de waterlopen vastleggen, 
worden vervangen door een digitale atlas van de gerang-
schikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten.  

De informatie in het ontwerp voor de digitale atlas is 
afkomstig uit de oude analoge atlassen, de Vlaamse 
Hydrografische Atlas (VHA), bijkomende opmetingen van 
waterlopen of grachten door de waterloopbeheerders, ... 
Waterloopbeheerders hebben grote inspanningen gedaan om 
die informatie zo volledig en correct mogelijk op te nemen. 
Maar mogelijks komt de informatie in het ontwerp van de 
digitale atlas niet volledig overeen met de situatie op het 
terrein, bijvoorbeeld omdat de waterloop of publieke gracht 
plaatselijk verlegd is of omdat de oever ingericht werd. 

Daarom wordt het ontwerp voorgelegd via een openbaar 
onderzoek.  

Wanneer je vaststelt dat de loop, de breedte of de diepte van 
een waterloop of publieke gracht in je buurt niet overeenkomt 
met de weergave in de digitale atlas, dan horen wij dat graag. 
Op die manier kunnen wij samen de kwaliteit van de atlas 
verbeteren. 

Alle informatie is te raadplegen op
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/
digitale-atlas.
 
Opmerkingen kun je via dezelfde website indienen of aan het 
gemeentebestuur overmaken.
Gemeente Wielsbeke – Dienst omgeving
omgeving@wielsbeke.be
056 67 32 15



VRIJDAG - 3 SEPTEMBER
18u00: Openwerfdag Nieuw Sportcentrum
Op Domein Hernieuwenburg zijn de werken aan een 
gloednieuwe sporthal en zwembad volop bezig! Op vrijdag 
3 september vanaf 18u0 krijg je als eerste de kans om te 
ontdekken wat hier allemaal mogelijk zal zijn. In groepen van 
15 personen krijg je een exclusieve rondleiding van ongeveer 1 
uur. Per half uur start een nieuwe rondleiding.
Inschrijven verplicht: www.wielsbeke.be/WielsbeekseFeesten 
Let op: plaatsen zijn beperkt.
Locatie: Sporthal Wielsbeke, Hernieuwenstraat 

19u00: Drive-In Movie Night @ Beaulieu
Voor de allereerste keer krijg je de kans om in Wielsbeke een 
film te bekijken in openlucht! Geniet op de parking van firma 
Beaulieu International Group van één van onze twee films en 
laat de popcorn en frisdrank je smaken! Volgende films staan 
op het menu: 19u00: Raya en de Laatste Draak
  21u30: Bad Boys For Life

Inschrijven is verplicht en kost €15 per wagen. 
Wees zeker van jouw popcorn en bestel deze al op 
voorhand samen met jouw inschrijving. Je vindt het 
inschrijvingsformulier vanaf 15 augustus 2021 (en t.e.m.  
1 september) op: www.wielsbeke.be/WielsbeekseFeesten
Locatie: Parking Beaulieu International Group, Rijksweg 440

ZATERDAG - 4 SEPTEMBER
13u00: Container cup out of the box
Op zaterdagnamiddag gaan we weer de sportieve kant op met 
onze eigen container cup, maar dan out of the box! Verspreid 
over Domein Hernieuwenburg kun je diverse uitdagingen 
aangaan: zwemmen, fietsen, kajakken, …. Wrijf de beentjes maar 
goed in, want dit wordt geen namiddag voor doetjes!

Wie wordt de sportiefste Wielsbekenaar en wint één van 
volgende prijzen: 1ste plaats dames en heren: 
Wielsbeke cadeaubon van €50 en eeuwige roem, 2de plaats 
dames en heren: Wielsbeke cadeaubon van €40, 1ste 
plaats jongens en meisjes: Wielsbeke cadeaubon van 
€30. Prijsuitreiking om 20u00.

Elke deelnemer krijgt ook een tombolaticket, onafhankelijk van 
de sportieve prestatie, waarmee een houten loopfiets t.w.v. €175 
(geschonken door Fietsen Mabbe) of een Samsung Led TV 50 
inch Ultra HD/HDR t.w.v. €1500 (geschonken door Elektro Martin 
De Schrijvere) kan gewonnen worden. De prijzen kunnen 
enkel in ontvangst worden genomen bij aanwezigheid op de 
tombolatrekking op zaterdagavond om 20u00 op de weide voor 
het gemeentehuis.

Container cup out of the box is toegankelijk voor iedereen vanaf  
6  jaar.  De plaatsen zijn beperkt tot 126 deelnemers! Deelnameprijs  
is €3 per persoon. Inschrijven kan t.e.m. 1 september op: 
www.wielsbeke.be/WielsbeekseFeesten
Locatie: Plein voor het gemeentehuis

14u00 - 16u00: Mini-Fuif voor Maxipret
Een Mini-Fuif voor Maxipret, meer hebben kinderen niet nodig. 
Chiro Kris-Kras organiseert dan ook weer hun jaarlijks feestje in 
hun lokaal! Voor slechts 4 euro krijgen de kinderen niet enkel 2 
uur vol met leuke activiteiten, een drankje en versnapering is ook 
inbegrepen in de prijs!

Locatie: ‘t Ravotterke, Hernieuwenstraat 14

19u00: Optreden Jeuk Live Band For Kids
Jan Pladijs en zijn makkers laten alle kinderen dansen en 
meezingen op de tonen van bekende kinderhits en eigen 
materiaal. Dit op typische Jeuk-wijze, met een knipoog naar de 
volwassenen en een vleugje absurde humor.  De Jeuk Liveband 
For Kids staat reeds enkele jaren garant voor 60 minuten 
ambiance op jouw feest! De vogeltjesdans, Dimitri Vegas en 
Like Mike, Megamindy, Samson... Het hoort er allemaal bij!

Het optreden is gratis en voor iedereen toegankelijk!
Locatie: Plein voor het gemeentehuis

21u00: Optreden Coverband ‘Straffen Toebak’
“Een Nederlandstalige coverband”… Zo bestaan er al wel 
een paar. Maar eentje als STRAFFEN TOEBAK nog niet! Hùn 
repertoire gaat van Will Tura tot Clouseau, van Paul De Leeuw tot 
Paul Severs, van Rob De Nijs tot De Kreuners, van Willy Sommers 
tot Slongs Dievanongs, van De Jeugd Van Tegenwoordig tot 
Nielson, van Corry Konings tot Zangeres Zonder Naam … En ga 
zo maar door. Dus… Smeer de stemmen en maak de heupen 
los, want met hun verrassende interpretaties van tijdloze hits 
staat deze bende garant voor een fantastisch “feestje”! Als dat 
geen STRAFFEN TOEBAK is …

Dit optreden is gratis en voor iedereen toegankelijk! 
Locatie: Plein voor het gemeentehuis!

ZONDAG - 5 SEPTEMBER
13u00: Fiets en wandel door de gemeente
Ontdek jouw gemeente en wandel (5km) of fiets (14km) 
doorheen Wielsbeke. Raak verwonderd door de verschillende 
kleine geheimpjes en ontdek ze met behulp van onze foto-
zoektochten.

Inschrijven kan ter plaatse tussen 13u00 en 17u00 en kost 
€2 per persoon. Een ingevuld formulier kun je na de tocht 
indienen ter plaatse tot 19u00! Uit alle correct ingevulde 
formulieren worden in de week van 6 september enkele 
winnaars gekozen die een Wielsbeke Cadeaubon kunnen 
winnen.
Start- en eindlocatie: Plein voor het gemeentehuis

feestenWiel sbeekse
2021

VRIJDAG

03 
SEPTEMBER

ZATERDAG

04 
SEPTEMBER

ZONDAG

05 
SEPTEMBER

Vanaf vrijdagavond staan diverse kermiskramers weer voor jullie klaar op de markt van Wielsbeke. Hét moment om 
jouw kinderen een nieuwe kans te geven om de ‘flosh’ te grijpen op de kermismolen!
Op zaterdag en zondag is telkens ons zomerterras vanaf 13u00 open (locatie: plein voor het gemeentehuis)!
Geniet de gehele namiddag en avond van een drankje en hapje, plaatselijke verenigingen helpen je graag aan tafel!

Kermis &
 Zomerterras

JEUK LIVE BAND FOR KIDS

CONTAINER CUP OUT OF THE BOX

STRAFFEN TOEBAK

NIEUW SPORTCENTRUM

OUT OF THE BOXOUT OF THE BOX
   Z ATERDAG 4 SEPTEMBER 2021

 Wat? 
7 sportproeven die outdoor zullen plaatsvinden:
lopen, fietsen, kajakken, minigolfen, monkey bars, zwemmen en archery tag.
Ga de uitdaging aan met jezelf en met de andere deelnemers! Wie behaalt de scherpste tijd?

 Wie? 
Container cup out of the box is toegankelijk voor iedereen vanaf 6 jaar.

 Waar? 
Alles gaat door op domein Hernieuwenburg. Aanmelden zal gebeuren op de weide voor het gemeentehuis. Mogelijkheid 
tot douchen achteraf.

 Wanneer? 
Zaterdag 4 september. 3 tijdsblokken:

Tijdsblok 1: 13u00-15u00   /   Tijdsblok 2: 15u00-17u00   /   Tijdsblok 3: 17u00-19u00
Je kan online inschrijven. Het tijdsblok zal later bevestigd worden, afhankelijk van het aantal inschrijvingen.

Kostprijs? 
Vooraf inschrijven is verplicht: €3,00 via https://inschrijvingen.wielsbeke.be
Je kan inloggen met je rijksregisternummer.

Inschrijven vooraf kan t.e.m. woensdag 1 september.

Je neemt automatisch deel aan de tombola bij inschrijving. Onafhankelijk van je sportieve prestatie kan je een houten 
loopfiets van Cool Kids winnen t.w.v. €175, geschonken door Fietsen Kurt Mabbe of een Samsung Led TV 50 inch Ultra 
HD/HDR t.w.v. €1.500, geschonken door Elektro Martin De Schrijvere.

Trekking ’s avonds om 20u op de weide voor het gemeentehuis, na het optreden van “Jeuk Live Band For Kids”. Je kan 
enkel je prijs in ontvangst nemen wanneer je aanwezig bent bij de trekking.

Prijzen voor de winnaars van de container cup out of the box:
1ste plaats dames en heren: Wielsbeke cadeaubon €50 en eeuwige roem!
2de plaats dames en heren: Wielsbeke cadeaubon €40
1ste plaats jongens en meisjes: Wielsbeke cadeaubon €30 

De einduitslag zal bekend gemaakt worden na het optreden van de Jeuk Live Band For Kids, stipt om 20u00.
Aanwezigheid bij de bekendmaking van de uitslag en de uitreiking van de Wielsbekebonnen zou zeker leuk zijn, maar is 
niet verplicht (in tegenstelling tot de tombola).

CONTA INER CUPCONTA INER CUP
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Laatste steenlegging nieuw sportcomplex en openwerfdag
In het voorjaar van 2021 werd de werf van het nieuwe 
sportcentrum op domein Hernieuwenburg opgestart.

Gezien de moeilijke coronasituatie in die periode werd toen 
beslist om een officiële eerste steenlegging niet te laten 
doorgaan, maar te vervangen door een symbolische ‘laatste 
steenlegging’.
Deze zal doorgaan op vrijdag 3 september, in de maand 
waarin de ruwbouw afgerond wordt. 

Aansluitend op het officiële gedeelte waarbij de 
gemeentebesturen van de participerende gemeentes 
Oostrozebeke en Dentergem samen met Wielsbeke de laatste 
steen zullen leggen, wordt de werf uitzonderlijk opengesteld 
voor het publiek op een openwerfdag. 

Openwerfdag
Tijdens de openwerfdag (vanaf 18u00) zal aan bezoekers 
een inkijkje gegeven worden in de voortgang van de werken, 
de nog geplande werken en de toekomstige invulling van 
het sportcentrum. Dit alles zal gebeuren tijdens een korte 
wandeling door het sportcentrum in groepjes van max. 
15 personen. Er zullen verschillende infostanden zijn van 
architecten, aannemers en de sportdienst. 
Aansluitend kan er nog nagepraat worden bij een drankje, 
aangeboden door het gemeentebestuur in cafetaria 
Hernieuwenburg!
Vooraf inschrijven voor deze openwerfdag is verplicht en kan 
(tot en met 02/09 om middernacht) via
www.wielsbeke.be/wielsbeeksefeesten
Deelname is gratis.

Uitbaters gezocht voor cafetaria’s sportcentra 
De gemeente Wielsbeke is op zoek naar een geschikte uitbater voor de toekomstige cafetaria van het nieuwe sportcentrum op 
domein Hernieuwenburg in Wielsbeke, alsook voor de bestaande cafetaria Leieland te Ooigem.
Een infosessie is voorzien op 13/09/2021. Aanmelden kan tot 15/10/2021.

NIEUW SPORTCENTRUM HERNIEUWENBURG
In maart 2021 werd gestart met de bouw van een nieuw 
sportcomplex op domein Hernieuwenburg. Dit complex zal in 
juni 2022 in gebruik worden genomen.
 
Het nieuwe sportcentrum zal beschikken over een sporthal 
van 1.680 m² (= 4 volleybalterreinen) die continu bezet is 
door activiteiten van sportclubs en de sportdienst. Daarnaast 
beschikt het nieuwe complex over een zwembad van 166 m² 
met een beweegbare duo-bodem. Het is een doelgroepen bad 
dat overdag gebruikt wordt voor schoolzwemmen. ’s Avonds 
en tijdens de weekends zijn er zwemlessen, aquafitness, … 
en kan het zwembad afgehuurd worden (bijvoorbeeld voor 
verjaardagsfeestjes). 

De cafetaria van 170 m² heeft zicht op zowel de sporthal als het 
zwembad en is uitbreidbaar met polyvalente lokalen van 200 
m². De cafetaria beschikt eveneens over een ruim buitenterras 
met zicht over het domein Hernieuwenburg en de toekomstige 
speelpleinen. 
                     

De bouw van het nieuwe sportcentrum past binnen 
de realisatie van het nieuwe masterplan voor domein 
Hernieuwenburg. Meer informatie over het nieuwe masterplan, 
het nieuwe sportcentrum en de oproep naar kandidaten vind je 
op de website van de gemeente via volgende link:
www.wielsbeke.be/cafetarias.

De concessie voor het nieuwe sportcentrum heeft een looptijd 
van 10 jaar en is verlengbaar. De start is voorzien voor juni 
2022. De uitbating van de cafetaria is vrij van drankleverancier. 
Kandidaat-concessiehouders kunnen zelf een voorstel van 
concessievergoeding doen.

CAFETARIA LEIELAND OOIGEM
Sportcentrum Leieland is vlak naast OC Leieland gelegen en 
bestaat uit een grote polyvalente sportzaal (925m²,
3 volleybalterreinen naast elkaar), een dansstudio (100 m²) 
en een cafetaria op de 1ste verdieping met zicht op het 
voetbalterrein en de sporthal.

De sportdienst organiseert er een minivoetbalcompetitie, 
naschoolse sport, sportdagen, … . Sporthal Leieland is de 
thuiszaal voor de volleybalclubs, tafeltennis, badminton 
en diverse minivoetbalverenigingen. Ook de plaatselijke 
trampolineclub is hier gevestigd.  
 

De concessie voor de cafetaria van sportcentrum Leieland 
heeft een looptijd van 5 jaar. De start is voorzien voor januari 
2022. De uitbating van de cafetaria is vrij van drankleverancier. 
Kandidaat-concessiehouders kunnen zelf een voorstel van 
concessievergoeding doen.

INFOSESSIE EN INDIENEN KANDIDATUREN

Wij voorzien een infosessie voor geïnteresseerde kandidaten op maandag 13 september 2021: om 13u00 in cafetaria Leieland en
om 17u00 in het nieuwe sportcentrum Hernieuwenburg. Inschrijven kan door te mailen naar vrijetijd@wielsbeke.be

Kandidaturen voor de uitbating van de cafetaria van één of beide sportcentra kunnen tot 15 oktober 2021 ingediend worden.

Voor bijkomende informatie, contacteer:
Dienst Vrije Tijd, Steven Lefebvre (sportfunctionaris): 056 67 32 50 of vrijetijd@wielsbeke.be

Een nieuw sportcomplex op domein Hernieuwenburg:
stand van zaken van de werken
In juni werden de betonnen prefab-wanden van het 
toekomstige sportcentrum geplaatst en werd de betonnen 
kuip van het zwembad gegoten. Ook werden de eerste 
binnenmuren van o.a. de kleedkamers en bergingen gemetst. 

Vlak voor het bouwverlof werden de resterende wanden 
geplaatst, evenals de plafonds op verdieping -1 en de cafetaria. 
Verder werden er trappen geplaatst en vond er een testvulling 
plaats van het zwembad. 

Vermoedelijk kan in september de ruwbouw van zwembad en 
cafetaria worden afgewerkt, daarna volgt de afwerking van 
de ruwbouw van de sporthal en worden ook de tribunes in de 
sporthal geplaatst. 

Een volledig overzicht van de werken in tekst en beeld kan je 
volgen via de website: www.wielsbeke.be/werfhernieuwenburg 

Het einde van de werken is voorzien voor 30 juni 2022.
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UiTPAS Wielsbeke 
De UiTPAS is een vrijetijdspas waarmee iedereen die 
in Vlaanderen wil genieten van vrije tijd (cultuur, sport, 
jeugdactiviteiten, …) punten kan sparen en inruilen voor leuke 
voordelen. Vanaf september kun je ook in Wielsbeke jouw 
eigen UiTPAS aanschaffen!
Met je UiTPAS kan je punten sparen en je gespaarde punten kan 
je omruilen tegen heel wat voordelen. In alle UiTPASgemeenten in 
Vlaanderen kan je op zoek gaan naar een korting, gadget of een 
unieke beleving. Bijvoorbeeld: gratis tickets voor een voorstelling, 
een gratis drankje, een korting op een aankoop, … 
Een overzicht van alle UiTPAS-aanbieders vind je terug op
www.wielsbeke.be/uitpas

Voor wie aan bepaalde voorwaarden voldoet, is er een korting 
op deelname aan UiTPAS-activiteiten voorzien. 

UiTPAS staat op naam en is levenslang geldig. Ieder lid van 
jouw gezin (vanaf 3 jaar) kan dus een UiTPAS hebben. Ga met 
je identiteitskaart langs bij één van de verkooppunten in de 
gemeente en koop een UiTPAS voor € 3. Rechthebbenden aan 
het kansentarief kopen de UiTPAS aan voor € 1.

Ga snel naar www.wielsbeke.be/uitpas en ontdek waar en hoe jij 
kunt genieten van al het leuks dat de UiTPAS je te bieden heeft!

Test BE-Alert op donderdag 7 oktober 2021
Een grote brand, een overstroming of een troomonderbreking? Bij een noodsituatie 
willen we jou graag snel verwittigen.
Daarom beschikt onze gemeente over BE-Alert, een systeem dat je op de hoogte 
stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon.

Op 7 oktober houden verschillende steden en gemeenten in België een BE-Alert 
test. Ook Wielsbeke doet mee. Inwoners die ingeschreven zijn op BE-Alert zullen 

die dag een testbericht ontvangen via mail en/of sms. 

Door BE-Alert te testen kan onze gemeente de procedures inoefenen. Bovendien 
willen we hiermee onze inwoners bewust maken van het feit dat het belangrijk is om 
meteen op de hoogte te zijn bij een noodsituatie.

Deze test is tevens de ideale aanleiding voor inwoners die nog niet zijn ingeschreven 
om dit te doen op de website www.be-alert.be.

Nog niet aangemeld? 
Om een bericht te ontvangen moet je je registreren. Dit kan heel gemakkelijk op www.
be-alert.be. Wist je dat je tot 5 ‘alert’-adressen kan invoeren? Denk aan je huisadres, 
werkadres, verblijfplaats van kwetsbare familieleden, je vakantieadres, ...
Je kan je gegevens ook altijd aanvullen.

Inschrijven is volledig gratis.
Schrijf je vandaag nog in en test mee op 7 oktober!

Voortaan je UiTPAS altijd op zak met de UiTPASapp
WWW.UiTPAS.BE

Voornaam

Naam

Kaart Nr.

MATTE SCHRIJFSTROOK

MATTE SCHRIJFSTROOK

013000234546246243

       Vacatures - Lokaal bestuur Wielsbeke

Interesse?
Tot maandag 27 september 2021 kan je online solliciteren via https://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.

 C M Y K
 91 43 0 0

 C M Y K
 50 30 0 0

 C M Y K
 45 47 75 0

 C M Y K
 60 65 100 0

Lokaal bestuur Wielsbeke is op zoek naar geëngageerde medewerkers voor volgende functies:

DESKUNDIGE BURGERZAKEN
Voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur – graad B1-B3
Als deskundige burgerzaken zet je jou dagelijks in voor een goede dienstverlening. Je staat burgers met raad en daad bij en verzorgt 
dossiers inzake bevolking, burgerlijke stand, vreemdelingen en begraafplaatsen. Je staat steeds paraat om de vragen van burgers te 
antwoorden en staat garant voor een kwalitatieve verwerking van hun dossier. Naast het baliewerk zelf, ondersteun je het diensthoofd 
burgerzaken in de dagelijkse werking van het team en zorg je mee voor een goede praktische organisatie en werking van het team zodat 
taken efficiënt en kwaliteitsvol uitgevoerd worden. Beschik je over goede organisatorische vaardigheden, ga je nauwkeurig te werk, en 
haal je voldoening uit het verder helpen van anderen? Dan ben jij de geknipte persoon om ons team te versterken.  

Voorwaarden
Houder van een bachelor diploma, een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.  

JEUGDCONSULENT
Voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur – graad B1-B3 
Heb je een hart voor kinderen en jongeren en wil jij een steentje bijdragen aan de uitbouw van het lokaal activiteitenaanbod? Dan ben 
jij de persoon die wij zoeken. Als jeugdconsulent sta je dicht bij de lokale jeugdverenigingen en ondersteun je hen op diverse vlakken. 
Je geeft vorm aan de gemeentelijke vakantiewerkingen. Je denkt na over nieuwe projecten en initiatieven en zet er jouw schouders 
onder om deze effectief te realiseren. Je hebt hierbij oog voor het behalen van de vooropgestelde doelstellingen en zorgt ervoor dat het 
aanbod de burgers bereikt.

Voorwaarden
Houder van een bachelor diploma, een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.  

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 fiets). Geslaagde kandidaten worden opgenomen in een 
wervingsreserve van 3 jaar, verlengbaar met 1 jaar. 

VERPLEEGKUNDIGE
Voltijdse of halftijdse contractuele functie van onbepaalde duur – graad BV1-BV3/C3-C4 - knelpuntenberoep 
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 ondersteuning 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 ondersteunende 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 verpleegkunde (gebrevetteerd of gediplomeerd 
verpleegkundige) of van het diploma van “gegradueerde verpleegkundige van het hoger beroepsonderwijs HBO5”.

ZORGKUNDIGE
Voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur – graad C1-C2 – knelpuntenberoep  
Gelukkige bewoners: onze zorg. Daar gaan we in het woonzorgcentrum Ter Lembeek voor. Als zorgkundige werk je dagelijks mee om 
het geluk van onze bewoners te ondersteunen en te versterken. Als zorgkundige heb je een belangrijke rol om deze doelstelling waar te 
maken. Je zorgt voor comfort, hygiëne, voeding, beweging, rust en ontspanning van onze bewoners, maar je maakt het verschil door oog 
te hebben voor die kleine dingen die voor 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)certificaat 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 selectieprocedure als ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen 
en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum 4 maanden hun einddiploma kunnen behalen.

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 fiets). Geslaagde kandidaten worden 
opgenomen in een wervingsreserve van 3 jaar, verlengbaar met 1 jaar.
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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 08u30. 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 22u00 worden opgebeld.
Vanaf 22u00 tot 08u30 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
 - DAP Medivet bvba, 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 09u00 en 18u00

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 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)

Bloedinzamelingen november  2021 
We verwelkomen onze donoren opnieuw in de vertrouwde locaties.
Een blijver is het vooraf reserveren van het tijdstip van je bloedgift, dat kan 
op één van volgende 2 manieren:

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

In november kan je op volgende data bloed geven in onze gemeente: 

• vrijdag 5 november, Wielsbeke, 17u00-20u30 
• dinsdag 9 november, Ooigem, 17u00-20u30 

Jij kan zomaar het leven van iemand redden, gewoon door bloed te geven.
Bedankt om ook tijdens de laatste collectes van 2021 jouw arm uit de mouw 
te steken!
Bedankt om te helpen helpen! #bloedgevendoetleven
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andere info

7 oktober: Internationale dag van de borstkankerman
In België krijgen jaarlijks meer dan 10.000 vrouwen de diagnose borstkanker.
Maar ook een honderdtal mannen krijgt jaarlijks diezelfde diagnose.

Omdat veel mensen niet weten dat ook mannen borstkanker kunnen krijgen, 
wordt de diagnose vaak pas laat gesteld. Soms té laat.

De prognose voor mannen met borstkanker is dan ook ongunstiger dan bij 
vrouwen. Wees dus alert en check je borsten!

Meer info: www.borstkankerman.be

STRIJKATELIER
Breng je propere en droge was naar het strijkatelier.

Gemotiveerde en opgeleide dames strijken met veel plezier je 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 
JE KAN CONTACT OPNEMEN MET JOKE.OPSOMER@NETATWORK.BE

Het gele lintje
verbindt je

in de strijd tegen kanker

Elk jaar krijgen meer dan 40.000 Vlamingen het harde verdict: kanker. 

Dat zijn gemiddeld 114 nieuwe patiënten per dag. Bijna 5 per uur. 

Mannen. Vrouwen. Kinderen. Meer dan 200.000 mensen leven met 

en na kanker. Onthutsende cijfers waar je stil van wordt. Het betekent 

dat vroeg of laat iedereen met kanker te maken krijgt. Rechtstreeks of 

onrechtstreeks.

Daarom organiseert Kom op tegen Kanker elke derde donderdag van 

oktober de Dag tegen Kanker. Dat doen we met de steun van meer 

dan 100 ziekenhuizen en zorgorganisaties. Op die dag roepen we 

iedereen op om alle mensen met kanker en hun naasten te tonen dat 

ze er niét alleen voor staan. Dat we meeleven. Dat hun strijd tegen 

deze ziekte ook de onze is.

Tijdens de Dag tegen Kanker worden hartverwarmende activiteiten 

voor kankerpatiënten en hun naasten op het getouw gezet. 

Ze worden verwend met een smoothie, stukje poëzie, kleuradvies … 

én een digitaal aanbod van interessante en ondersteunende 

infosessies, initiaties …

Iedereen kan zijn betrokkenheid tonen via dagtegenkanker.be en

op 21 oktober het digitale gele lintje delen.

Meer informatie over het aanbod en het tonen van betrokken-

heid vind je op dagtegenkanker.be

Dag tegen Kanker
21.10.2021
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andere info

PZ MIDOW-hoofdkantoor Oostrozebeke
werkt vanaf 13 september op afspraak
Een klacht indienen of aangifte doen bij het hoofdkantoor van 
de PZ MIDOW te Oostrozebeke gebeurt vanaf september op 
afspraak. Het gaat hier om aangiften en meldingen die niet-
dringend zijn. De politie hoeft voor deze zaken dus niet met 
spoed ter plaatse te komen. Heb je dringende hulp nodig? 
Bel 101!

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 (beschikbaar vanaf 
13 september). 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.

Algemene informatie
• Je afspraak is pas definitief op het moment dat je 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 er op basis van de 
ingevulde summiere gegevens geen onderzoek gestart 
wordt.

• Wanneer je niet komt opdagen, gebeurt er verder niets 
met de gegevens die je verstrekte en zal je ook niet 
gecontacteerd worden voor een nieuwe afspraak.

• Heb je geen internet? Neem dan telefonisch contact 
op met het hoofdkantoor te Oostrozebeke tijdens de 
openingsuren. De medewerkers staan steeds voor je klaar!

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 wenst een afspraak met je wijkagent?
Surf naar de website van de PZ MIDOW en zoek je wijkin-
specteur, daar vind je de nodige contactgegevens om een 
persoonlijke afspraak te maken.
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Kleine landschapselementen
gratis advies en subsidie voor bomen, hagen, poelen, … op het platteland
Je woont landelijk en bent eigenaar van een stukje landschap 
zoals een weide, een akker, een braakliggend stuk grond 
of een grote tuin. Je overweegt om er streekeigen bomen, 
knotbomen, fruitbomen, hagen of een houtkant aan te 
planten? Of je hebt plannen om een poel te graven?

Dan is de kans groot dat je hiervoor kan rekenen op 
ondersteuning. Bijvoorbeeld in de vorm van gratis advies, een 
ontwerp, subsidie voor plantgoed en graafwerken tot soms 
zelfs de volledige realisatie van het plan. 

Waarom?
Bomen, hagen, een natuurlijke poel, … Het zijn onmisbare 
elementen voor een mooi landschap waar het aangenaam 
wonen, wandelen en fietsen is. Ook vogels, zoogdieren, 
amfibieën en insecten weten een divers en natuurlijk 
landschap sterk te waarderen. Daarom ondersteunt de 
provincie via het Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart en 
de gemeente inwoners met plannen om hun stukje landschap 
onder handen te nemen. 

Voor wie?
Het advies en de subsidie zijn bedoeld voor eigenaars die 
aanplantingen en/of graafwerken wensen uit te voeren op hun 
stukje grond op het platteland. Er bestaat een aanbod voor 
zowel particulieren als landbouwers. Maar ook bedrijven en 
natuurverenigingen komen in aanmerking voor ondersteuning. 

Hoe gaat het in zijn werk?
Contacteer de landschapsconsulent van ‘t West-Vlaamse 
hart om je vragen en plannen toe te lichten. Daarna volgt 
een vrijblijvend bezoek waarbij de consulent je gratis advies 
en nuttige groentips geeft. Afhankelijk van de omgevings- 
en terreinkenmerken (bodem, waterpeil, type landschap, 
locatie,…) en je toekomstige ambities als eigenaar maakt de

landschapsconsulent een landschapsplan op. Dit gebeurt in 
nauw overleg met jou als eigenaar. Naargelang de situatie kan 
je vaak ook rekenen op subsidies voor het plantgoed en de 
graafwerken of zelfs de volledige realisatie van het plan. 

Al aangeplant?
De gemeente verleent nog subsidies voor het onderhoud 
van knotbomen en het onderhoud van een poel. Dit om de 
aangelegde kleine landschapselementen in een goede staat te 
laten houden. 

Info
Benieuwd op welke ondersteuning jij kan rekenen? De 
landschapsconsulent van ’t West-Vlaamse hart of de dienst 
Omgeving zoeken het graag voor je uit.

Dienst Omgeving
056 67 32 15 – omgeving@wielsbeke.be

Landschapsconsulent ’t West-Vlaamse hart
051 26 14 42 – pieter.blontrock@west-vlaanderen.be

in samenwerking met

Trage wegen inventariseren
De gemeente start in het najaar met de opmaak van een trage 
wegen-inventaris met daaraan gekoppeld een beleidsplan. 
Dit gebeurt in samenwerking met de Trage wegen vzw, de 
provincie West-Vlaanderen en de Bond Beter Leefmilieu. 

Voor deze inventarisatie zijn we op zoek naar vrijwilligers die 
mee trage wegen in de gemeente willen bewandelen. Hiervoor 
voorzien we op maandag 20 september 2021 een opleiding in 
Vogelsang en dit om 18u30 voor de nodige uitleg in verband 
met de inventarisatie. 

Voel je je geroepen om hieraan mee te werken? Wil je ook 
mee inventariseren?

Dan kan je je hiervoor inschrijven en dit voor 17 september 
2021. Dit kan je doen door contact op te nemen met de Dienst 
Omgeving, 056 67 32 15 of omgeving@wielsbeke.be.

Speelruimte OC Leieland Ooigem
De nieuwe speelruimte in Ooigem werd deze zomer gereali-
seerd. Achter het voetbalveld werden een dubbele schommel 
(met o.a. een nestschommel) en binnenkort ook een grote 
klimtoren in een zandbak geïnstalleerd, aan de ingang van OC 
Leieland zijn twee evenwichtstoestellen geplaatst.

Al heel wat kinderen konden de afgelopen zomervakantie 
gebruik van maken van de vernieuwde speelruimte!
Na de zomervakantie wordt de ondergrond van de 
schommels definitief ingezaaid zodat er een blijvend mooie en 
speelvriendelijke speelruimte is.
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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 de herfst- en kerstvakantie 2021 zijn er opnieuw inschrijvingen vooraf.   
Alle info over de vakantiewerkingen en het inschrijven is te vinden op www.wielsbeke.be/jeugddienst.

Inschrijven voor de speelpleinwerking en kleuteropvang tijdens de HERFSTVAKANTIE kan vanaf:
maandag 20 september om 12u00 (voor kinderen uit Wielsbeke).

Inschrijven voor de kleuteropvang (tijdens deze vakantie uitzonderlijk ook voor kinderen tot 12j.) 
tijdens de KERSTVAKANTIE kan vanaf: maandag 15 november om 12u00 (voor kinderen uit Wielsbeke).

INSCHRIJVEN VIA 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 07u00 tot 18u00

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 2016-2019 (geboren voor 1/03/19), schoolgaand en pampervrij) + broers/zussen tot  
 2e leerjaar (geboortejaar 2014-2015). Telkens op weekdagen, van 07u00 tot 18u00

Herfstvakantie: 2 – 5 november (gesloten op 1 november)
Kerstvakantie: 27 december – 7 januari
  Op 31 december is de opvang open tot 14u00

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

OC De Vlaschaard, W.B. Cartonstraat 44A, Sint-Baafs-Vijve             

www.techniekacademie-wielsbeke.be/junior

Wielsbeke.                       

Wielsbeke

Vanaf zaterdag 4 september 2021 via

van 6 oktober tot en met 15 december 2021.

Week van de Kinderopvang
Van 11 tot en met 17 oktober vindt de Week van de Kinderop-
vang plaats. Het is een week waarin we alle medewerkers van de 
kinderopvang een hart onder de riem steken en een keertje extra 
onze waardering tonen voor het fantastische werk dat ze leveren. 
Niet alleen in deze bijzondere coronatijden, maar elke dag, jaar 
in jaar uit, staan zij klaar om kinderen een fijne opvangtijd te 
bezorgen. 

Dagelijks bouwen zij mee aan de toekomst van zovele kinderen. 
Kleine stapjes die daar worden gezet, kunnen doorgroeien tot 
buitengewone sprongen. Vandaar de slogan ‘Kleine stapjes, grote 
sprongen. Bedankt Toekomstmakers!’

Zet jij als ouder de begeleider(s) van jouw kind(eren) ook even in 
de bloemetjes met een dank-je-wel, een kaartje, een tekening van 
jouw kind, …?

Bedankt
Toekomstmaker!
Bedankt
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Bedankt

Kleine stapjes, grote sprongen

11 tot 17 oktober 2021

#weekvandekinderopvang
Toekomstmaker!Toekomstmaker!
#weekvandekinderopvangweekvandekinderopvangweekvandekinderopvang
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Chiro Kris-Kras startdag
Na een fantastisch kamp willen we ook het volgende chirojaar inzetten met een 
spetterende startdag, daarom heet Chiro Kris-Kras alle meisjes van het tweede 
leerjaar tot zesde middelbaar welkom om te ravotten, plezier te maken en om 
een hele hoop vriendinnen te ontmoeten.

Onze startdag gaat door op zondag 19 september waarbij je welkom bent vanaf 
13u45 in ‘t Ravotterke te Wielsbeke (Hernieuwenstraat 14A, 8710 Wielsbeke). Ben 
je nog niet zeker na een eerste keer proberen?

Dan kan je nóg 2 keer proberen om te kijken of chiro wel echt je ding is! Het 
inschrijvingsgeld bedraagt 15 euro.
De leidingsbende staat alvast te popelen om jullie te leren kennen!

Hopelijk tot dan!

Startdag Chiro Aktivo 
Op zondag 19 september is het weer zover. 
Dan staan alle leiders weer te popelen om 
te beginnen aan een nieuw chirojaar.
Wij hopen al onze leden terug te verwel-
komen om hun leiders te leren kennen. Voor 
de onbekenden onder ons. Alle jongens 
vanaf het 2de leerjaar zijn welkom.

We hopen zoveel mogelijk leden te zien van 14u00-17u00 aan 
ons heem, naast het kerkhof in Wielsbeke.
Kom gerust eens proberen voor je overgaat tot inschrijven. 
Tot dan!

Heemfeesten Chiro Aktivo
Na 3 jaar kunnen we jullie (eindelijk) terug onze Heemfeesten 
voorstellen. Via een licht aangepaste editie hopen we dat op 
11 & 12 september onze Viking Kubb, terras en BBQ  kunnen 
laten doorgaan op het gemeenteplein. Inderdaad je leest het 
goed! Niets van de festiviteiten zal plaatsvinden in ons Heem. 
Om alles zo veilig mogelijk en haalbaar te houden vinden deze 
activiteiten buiten plaats, maar wel opnieuw met onze gebrui-
kelijke tent. Ook zullen we verschillende bars maken rond 
deze tent om de “zaterdagavondsfeer” van het Heem terug te 
brengen. Noteer dus zeker en vast deze data in jullie agenda, 
meer info volgt de komende weken.
Hopelijk tot dan! 

Kort genoteerd uit de OCMW-raad
Zitting van 8 juli 2021
1.  Kennisname besluit burgemeester en goedkeuring hybride zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 2021 met beperkt 

publiek.
2. Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting.
3. Kennisname jaarrapport organisatiebeheersing.
4. Vaststelling jaarrekening 2020 lokaal bestuur Wielsbeke luik OCMW.
5. Vraag advies jaarrekening 2020 - W13. 

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

Vrijwilligerswerking WZC ‘Ter Lembeek’
Heb jij af en toe een uurtje of regelmatig tijd om als vrijwil-
liger een stukje meerwaarde te bieden binnen het wonen en 
leven van ons WZC?

Je bent van harte welkom bij onze groep geëngageerde en 
enthousiaste vrijwilligers.

Wij bieden je:
- een zinvolle tijdsbesteding.
- ontmoetingskansen met andere medewerkers en 

bewoners van het Woonzorgcentrum. 
-  actieve ondersteuning en vorming.

Voor inlichtingen:   Anja Van Den Steen, woonleefbegeleider  -  tel: 056 67 45 36 of anja.vandensteen@ocmwwielsbeke.be

Chauffeur Minibus
‘De blije gezichten na het

familiebezoek of familiefeest.
Daar doe je het voor, hé’!

 Willy

De hobbyclubs
‘De bewoners zijn steeds weer 
zo dankbaar als we er zijn op 

vrijdag.’
Marie-Claire, Benigne, Paula

Minibusuitstappen
‘We brengen bewoners van 

binnen naar buiten en verhalen 
van buiten naar binnen.’

Geert, Ingrid, ….

Fietsen met de elektrische duofiets
 ‘Heerlijk buiten, bewegen en een 

gezellige babbel. Ik kijk uit naar die 
zonnige momenten.’

Norbert

Ondersteuner dagelijkse activiteiten
‘De gezellige babbel tijdens de haartooi.’

Annie

‘De handen uit de mouwen steken en mensen 
gelukkig maken, dat doe ik graag.’

Herman, Marleen, …

De Buddy
‘Een paar keer per week ga ik met ‘mijn’ 

bewoner op wandel in de tuin.’
Annie

‘Wekelijks los ik een kruiswoordraadsel 
op samen met een slechtziende bewoner. 

We zijn ondertussen dikke vrienden 
geworden.’

Dirk
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Seniorenweek 2021

Door het gekende corona-beestje werden alle festiviteiten 
rond de seniorenweek vorig jaar geannuleerd. 

Dit jaar stellen we opnieuw een alternatief programma 
samen. En in plaats van één week bieden we maar liefst twee 
weken activiteiten aan. Van maandag 15 november tot en 
met vrijdag 26 november zal het te doen zijn. We hopen 
om op diverse activiteiten alle senioren van Wielsbeke (en 
omstreken) te kunnen samenbrengen.
Uiteraard stellen we een coronaveilig programma op en 
nemen samen. 

Noteer alvast dinsdag 16 november in de agenda: dan bouwen 
we een feestje op het optreden van Jo Vally en zijn band. 

Het volledige programma verschijnt in de volgende infokrant. 
Hou ook de facebookpagina in de gaten. 

 

Plantjesverkoop ‘Kom op tegen Kanker’ 

Tijdens het derde weekend van september nemen we deel 
aan de huis-aan-huis verkoop ten voordele van “Kom op 
tegen Kanker”. Draag jij ook graag jouw steentje bij aan deze 
actie? Op zaterdagvoormiddag 18 september zijn alle steun 
en helpende handen welkom! 

 Ga als vrijwilliger langs in jouw buurt om plantjes te verkopen. 
Je naam opgeven kan bij het Lokaal  Dienstencentrum – 
0800 96 866 of ldc@ocmwwielsbeke.be. 

 Koop een plantje indien een vrijwilliger bij jou kan langs-
komen.

 Haal jouw plantje bij een plaatselijk verkooppunt. 

 
 
Danslessen 

Zin om in een toffe groep enkele leuke lijndansen te leren? 
Dan kan je vanaf september wekelijks terecht bij de line-
dance. Welkom op maandagen van 09u00 tot 11u00 in de 
dansstudio van de sporthal Ooigem.

Een beurtenkaart kan je verkrijgen aan de balie van het 
Sociaal Huis.  
 
 
Dringend gezocht: yoga-goeroe   

Ben jij yoga-lesgever en zoek je een leuke (extra) plek om 
jouw passie te delen? Dan is het Lokaal Dienstencentrum 
de place to be! Een groep van een tiental enthousiaste 
50-plussers kan niet wachten om de yoga-mat terug te 
kunnen ontrollen. Voel jij je geroepen? Neem dan contact op 
via 0800 96 866.

Wandelbabbels 

In september organiseren we, onder voorbehoud van droog 
weer, onze ‘wandelbabbels’: wandelingen van een 3 à 5 km in 
groep.

Op woensdagnamiddag wordt er om 14u00 verzameld aan de 
sporthal van Sint-Baafs-Vijve. 
Op donderdagnamiddag wordt er afwisselend vertrokken 
vanuit het Lokaal Dienstencentrum en aan de kerk van 
Ooigem.

Informatica cursussen samen met CVO Miras

Inschrijven kan aan de balie van het Sociaal Huis. Het inschrijvingsgeld bedraagt 75 euro en is vóór de start van de cursus te 
betalen via bancontact. Meer info kan je bekomen bij het Lokaal Dienstencentrum - 0800 96 866 of  ldc@ocmwwielsbeke.be. 

 
Veilig online: kopen, verkopen, betalen, e-diensten

Inhoud
• Online bankieren
• Online aankopen en verkopen (boodschappen, kleding, tweedehandsspullen)
• Reis boeken
• Elektronische identiteitskaart 
• Doccle, Zoomit, digitale bibliotheek  
• Consumententoepassing: vergelijken van energieleveranciers, premies, …  

Voorkennis:
Je volgde één van volgende cursussen of bezit de basisvaardigheden:

o Computerinitiatie (gebruik muis en toetsenbord, mappen aanmaken, bestanden openen, … ) 
o Haal meer uit internet (iets vlot opzoeken, programma’s downloaden en installeren, e-mailen, …)

Wanneer?
Van dinsdag 12/10/21 t.e.m. 18/01/22, telkens van 08u45 tot 11u45.

Ontdek je Android smartphone/tablet

Inhoud
• Algemene informatie en praktisch gebruik
• Verbinden met internet
• Je toestel beveiligen
• Apps installeren en werken met veelgebruikte apps
• Widgets en QR-codes 
• Surfen en mailen
• Camera, foto en video
• Agenda, contacten, berichten en telefoneren 

Instapvoorwaarde:
 Je maakt gebruik van je eigen Android smartphone of tablet. Het is niet noodzakelijk dat je tijdens de 

eerste les al een toestel bezit. De leerkracht kan enkele tips geven over de aankoop van een toestel.
Wanneer?

Van donderdag 14/10/21 t.e.m. 20/01/22, telkens van 08u45 tot 11u45.

 
Dagelijkse computerkost

Inhoud
• Foto’s opslaan en delen
• Een infobrochure, fotokaartje en affiche maken 
• Een brief met mooie lay-out creëren, visitekaartje maken 
• Adressenlijsten maken, sorteren en filteren
• Een mailing opstellen
• Documenten omzetten in PDF
• Synchronisatie mobiele en vaste toestellen

Voorkennis:
• Je hebt volgende basisvaardigheden:
 o Vlot werken met muis en toetsenbord, (sub)mappen aanmaken, bestanden openen en sluiten, … 
 o Iets vlot kunnen opzoeken op internet, programma’s downloaden en installeren, …

Wanneer?
Van vrijdag 08/10/21 t.e.m. 21/01/22, telkens van 08u45 tot 11u45.
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Zin om te voetballen? 
Ben je geboren in 2015, 

2016 of 2017 en heb je 

zin om samen met jouw 

(nieuwe) vrienden te 

voetballen? Dan zijn  

jullie meer dan welkom 

bij KSC Wielsbeke. 

Trainingen : 

Waar : 
Complex Kraaienhof 
Loverstraat  (Sint-Baafs-Vijve) 

Interesse? Contacteer ons vrijblijvend : 

Jeugdcoördinator onderbouw 
 

LAGRANGE Rik 

  0496 84 89 64 
  rik.lagrange@skynet.be 

Rekrutering en scouting 
 

UYTTENHOVE Philip 

0470 69 22 18      
kscw.scouting@gmail.com       

SPORTACADEMIE

 

 

 

ALGEMEEN

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

Deelnameprijs:
€ 60,00 voor een volledig schooljaar. Je kan voor deze prijs
een volledig schooljaar elke les volgen.

Als 8-jarige uit Sint-Baafs-Vijve kan je voor deze kostprijs
bvb. deelnemen aan:

- omnisport op maandag
- zwemmen op woensdag
- dans op vrijdag

Niet vergeten om je keuzes op uw online inschrijvingsfor-
mulier ALLEMAAL aan te duiden!
Je schrijft in voor de volledige lessenreeks.

Begeleiding
• Voor de activiteiten die oonnmmiiddddeelllliijjkk na de schooluren

zijn gepland, is er begeleiding via de schoolrang of via de
lesgevers. Dit is enkel voor de schoolrang van de
deelgemeente waar de sportactiviteit plaats vindt.

Verzekering
• De kinderen zijn verzekerd voor alle activiteiten waaraan ze

deelnemen binnen het vooropgestelde programma.

september 2020 - mei 2021

 C M Y K
 91 43 0 0

 C M Y K
 50 30 0 0

 C M Y K
 45 47 75 0

 C M Y K
 60 65 100 0

 

 

PRAKTISCHE INFO

Sportlessen
• De sportlessen gaan door:

van maandag 7 september 2020 t.e.m. vrijdag 28 mei
2021. Op verlofdagen en in de vakantieperiodes is er
geen les.

• Alle sportlessen gaan door in de sporthal van de
betreffende gemeente of de sporthal van de school:
- Wielsbeke: Hernieuwenstraat 14
- Ooigem: G. Gezellestraat 55A
- Sint-Baafs-Vijve: W.B. Cartonstraat 44A

 

Inschrijven
• Online via https://inschrijvingen.wielsbeke.be

Je kan inloggen met je rijksregisternummer. 

Je dient direct online te betalen.

SPORTDIENST

Hernieuwenstraat 14, 8710 Wielsbeke,

Tel.: 056 67 32 50

sportdienst@wielsbeke.be

www.wielsbeke.be

SPORTACADEMIE
september 2021 - mei 2022

SPORTEN
Bewegingsschool voor kleuters
De bewegingsschool is er voor 2de en 3de kleuter

- Dinsdag: 16u00 - 17u00: turnzaal school Wielsbeke
- Donderdag: 16u00 - 17u00: sporthal Sint-Baafs-Vijve
- Vrijdag: 15u00 - 16u00: turnzaal school Ooigem

Omnisport:
• 1ste t.e.m. 3de leerjaar

- Maandag: 16u00 – 17u00: sporthal Sint-Baafs-Vijve
- Dinsdag: 16u15 – 17u15: sporthal Ooigem
- Donderdag: 16u15 – 17u15: sporthal Wielsbeke

• 4de t.e.m. 6de leerjaar
 - Maandag: 16u15 – 17u15 sporthal Ooigem

- Vrijdag: 15u00 – 16u00: sporthal Sint-Baafs-Vijve

Zwemmen
• Het zwemmen is er voor:

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

ALGEMEEN:
Wat?
De kinderen van het 2de kleuter t.e.m het 6de leerjaar kunnen 
wekelijks sporten in de turnzaal van hun dichtstbijzijnde
gemeente. Er kan eveneens gekozen worden voor recreatief 
zwemmen.

Deelnameprijs:
€ 60,00 voor een volledig schooljaar. Je kan voor deze prijs
een volledig schooljaar elke les volgen.

Als 8-jarige uit Sint-Baafs-Vijve kan je voor deze kostprijs
bvb. deelnemen aan:

- omnisport op maandag
- zwemmen op woensdag

Niet vergeten om je keuzes op je online inschrijvingsformu-
lier ALLEMAAL aan te duiden!
Je schrijft in voor de volledige lessenreeks.

Begeleiding
• Voor de activiteiten die onmiddellijk na de schooluren zijn 

gepland, is er begeleiding via de schoolrang of via de 
lesgevers. Dit is enkel voor de schoolrang van de deelge-
meente waar de sportactiviteit plaats vindt.

Verzekering
• De kinderen zijn verzekerd voor alle activiteiten waaraan 

ze deelnemen binnen het vooropgestelde programma.

PRAKTISCHE INFO
Sportlessen
•  De sportlessen gaan door:
  Van maandag 6/09/2021 t.e.m. vrijdag 27/05/2022.
  Op verlofdagen en in de vakantieperiodes is er geen les.
•  Alle sportlessen gaan door in de sporthal van de 

betreffende gemeente of de sporthal van de school:
- Wielsbeke: Hernieuwenstraat 14
- Ooigem: G. Gezellestraat 55A
- Sint-Baafs-Vijve: W.B. Cartonstraat 44A

Inschrijven
• Online via https://inschrijvingen.wielsbeke.be
 Je kan inloggen met je rijksregisternummer.
 Je dient direct online te betalen.

SPORTEN

Bewegingsschool voor kleuters
De bewegingsschool is er voor 2de en 3de kleuter
- Dinsdag: 16u00-17u00: turnzaal school Wielsbeke
- Donderdag: 16u00-17u00: sporthal Sint-Baafs-Vijve
- Vrijdag: 15u00-16u00: turnzaal school Ooigem

Omnisport:
• 1ste t.e.m. 3de leerjaar

- Maandag: 16u00 – 17u00: sporthal Sint-Baafs-Vijve
- Dinsdag: 16u15 – 17u15: sporthal Ooigem
- Donderdag: 16u15 – 17u15: sporthal Wielsbeke

• 4de t.e.m. 6de leerjaar
- Vrijdag: 15u00 – 16u00: sporthal Sint-Baafs-Vijve

Zwemmen
• Het zwemmen is er voor:

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

Dans
• Vrijdag: in dansstudio Ooigem

- 1ste t.e.m. 3e lj.: 15u30 – 16u10
- 4e t.e.m. 6e lj. : 16u10 – 16u50

Middagsport
• Wielsbeke:

- maandag: 4de t.e.m. 6de leerjaar van 12u00 tot 13u00
- vrijdag: 1ste t.e.m. 3de leerjaar van 12u00 tot 13u00

SPORTDIENST

Hernieuwenstraat 14, 8710 Wielsbeke,

Tel.: 056 67 32 50

sportdienst@wielsbeke.be

www.wielsbeke.be

INSCHRIJVEN

1
INSCHRIJVEN KAN ENKEL ONLINE
https://inschrijvingen.wielsbeke.be
 Inloggen met je eigen rijksregisternr.
rijksregisternummer (naast “aanmelden”).

2 Koppel je kinderen aan je account 
via hun rijksregisternummer.

3
Inschrijven 
klik op het tabblad “activiteiten”.
klik op sportacademie 
(de juiste opties aanvinken)

Zo kwam ik dan

Zo kwam ik dan in dit aardse raderwerk terecht, 
Waar alles blijkt begrensd en slechts tijdelijk toegezegd, 

Onder welke vlag in welke omloop werd ik ingezet, 
Wat is hier en wat aan de eindmeet voor mij weggelegd?

Ik weet mij meer dan een troep atoomeenheden, 
Telkens te verwerken in de schoot van moeder aarde, 

Meer dan  lustig te bespelen lieve lijf en leden, 
Ik speel bewust met rede uitgerust mijn rol op aarde.

Daarom vraag ik mij af: hóe zal ik leven?
Godvrezend geloven in een vereffenend hiernamaals, 

Opgaan in de genoegens van dit aardse leven, 
Of zal ik mij storten in een humaan bevrijdende moraal?

Uit: Gesprekken met God
Roland Debucquoy
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WANDEL JE FIT
start > woensdag 01/09/2021

WAAR:
> 01/09: gemeentehuis Wielsbeke
> 08/09: sporthal Sint-Baafs-Vijve
> 15/09: markt Ooigem
> 22/09: gemeentehuis Wielsbeke
> 29/09: sporthal Sint-Baafs-Vijve 

> 06/10: markt Ooigem
> 13/10: gemeentehuis Wielsbeke
> 20/10: sporthal Sint-Baafs-Vijve
> 27/10: markt Ooigem
> 03/11: gemeentehuis Wielsbeke

WANNEER:
> woensdag van 19u30 tot 20u30
> start: 01/09/2021
 einde: 03/11/2021 (10 weken)

KOSTPRIJS:
> € 10,00
 Online inschrijven is verplicht!

 Via https://inschrijvingen.wielsbeke.be
 Inschrijven kan met je rijksregisternummer.

10 begeleide wandelingen met als doel de basisconditie te verbeteren. Voor iedereen die graag wandelt of wil wandelen.

Voor meer info: 
SPORTDIENST - Hernieuwenstraat 14 - 8710 Wielsbeke - 056 67 32 50  -  sportdienst@wielsbeke.be - www.wielsbeke.be 

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

BBB 20u00 - 21u00, dansstudio

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

WOENSDAG
Circuittraining/ 19u30 - 20u30, dansstudio

Abs workout

DONDERDAG
    Yoga 18u15 - 19u15, Lokaal dienstencentrum Ter  
 Lembeek. Voor de les yoga is het nodig dat  
 je een plaats reserveert. Dat kan op het  
 nummer 0800 96 866

Step aerobic 20u30 - 21u30, dansstudio 

SPORT JE FIT!
september 2021 – half juni 2022

Fitheidsgym:
Oefeningen ter bevordering van de spiergroepen en algemene fitheid.

BBB:
Spierversterkende oefeningen op muziek voor borst, buik en billen.

Aquafitness:
Spierversterkende en conditionele oefeningen in het water op muziek.

Circuittraining: 
Een totale workout voor het hele lichaam in 30 minuten. Dit zijn 
oefeningen die in circuitvorm worden uitgevoerd en verbeteren je 
conditie.

Abs workout:
Een intensieve workout voor de buikspieren.
Deze workout is perfect om verschillende spiergroepen te trainen, de 
stofwisseling te verhogen, vet te verbranden en keiharde buikspieren 
te kweken. 

Step aerobic:
Er wordt een danscombinatie op de steps aangeleerd om de fysieke 
fitheid te bevorderen alsook spierversterkende oefeningen met de 
steps.

Yoga:
In de yogales streven we naar harmonie tussen lichaam en geest door 
middel van fysieke oefeningen en ademhalingstechnieken.

PERIODE
Start: vanaf maandag 6 september 2021 t.e.m. donderdag 9 juni 2022
Geen les op feestdagen en schoolvakanties

KOSTPRIJS
De kostprijs voor een sport je fit kaart is:

€ 40,00 voor een 10-beurtenkaart.

€ 75,00 voor een 20-beurtenkaart.

€ 100,00 voor een 30-beurtenkaart.

Je kan je kaart online aankopen via

https://inschrijvingen.wielsbeke.be

Je kan inloggen met je rijksregisternummer

LOCATIES
Sporthal Sint-Baafs-Vijve
W.B. Cartonstraat 44A, 8710 Wielsbeke

Sporthal Ooigem en dansstudio Ooigem
G. Gezellestraat 55A, 8710 Wielsbeke

Zwembad Wielsbeke / Domein Wielsbeke
Hernieuwenstraat 14, 8710 Wielsbeke

OCMW Wielsbeke
Hernieuwenstraat 15, 8710 Wielsbeke

SPORTELEN 55+
programma september 2021 – half juni 2022

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

INSCHRIJVEN:  
Je kan je beurtenkaart online verkrijgen bij de lesgever of online via:
https://inschrijvingen.wielsbeke.be
Je kan inloggen met je rijksregisternummer

PERIODE: Start vanaf maandag 6 september 2021 t.e.m. woensdag 8 juni 2022

INFO:  SPORTDIENST
Hernieuwenstraat 14 - 8710 Wielsbeke - 056 67 32 50
sportdienst@wielsbeke.be - www.wielsbeke.be

DINSDAG: Gym 

WANNEER: 09u30 - 10u30

WAAR: dansstudio sporthal Ooigem 

 
WOENSDAG: Zwemmen 
WANNEER: 15u00 - 16u00
WAAR: zwembad Wielsbeke
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ZWEMLESSEN
cursussen 2021

Cursus: september - oktober 2021
Zwemtest (5 jaar): deze test is gratis

Voor de test moeten de kindjes kunnen springen in het wa-
ter, pijlen in het water zonder drijfmiddelen, onder een hoe-
pel duiken en op de rug drijven met of zonder drijfmiddelen.
- 7/09 om 18u00

Watergewenning:
Datum: 10 lessen: eerste les: woensdag 8/09/2021, laatste 

les vrijdag 8/10/2021
Dagen: woensdag: 13u15 – 13u45
 vrijdag: 16u30 – 17u00
Locatie: zwembad Wielsbeke
Kostprijs: € 35,00 (inw.) - € 45,00 (nt inw)

Zwemlessen:
Datum: 14 lessen: eerste les: woensdag 8/09/2021, laatste 

les vrijdag 22/10/2021
Dagen: woensdag: 13u45 – 14u30
 vrijdag: 17u00 – 17u45
Locatie: zwembad Wielsbeke
Kostprijs: € 60,00 (inw) - € 75,00 (nt inw)

Kleuterzwemmen:
Datum: 12 lessen: eerste les: dinsdag 7/09/2021, laatste les 

donderdag 14/10/2021
Dagen: dinsdag en donderdag: 16u30 – 17u00
Locatie: zwembad Wielsbeke
Kostprijs: € 50,00 (inw) - € 60,00 (nt inw)

Zwemlessen:
Datum: 14 lessen: eerste les: dinsdag 7/09/2021, laatste les 

donderdag 21/10/2021
Uren: Dinsdag en donderdag: 17u00 - 17u45
Locatie: zwembad Wielsbeke
Kostprijs: € 60,00 (inw) - € 75,00 (nt inw)

Kleuterzwemmen:
Datum: 12 lessen: eerste les: maandag 6/09/2021, laatste 

les woensdag 13/10/2021
Uren: maandag: 16u30 – 17u00
 woensdag: 17u15 – 17u45
Locatie: zwembad Wielsbeke
Kostprijs: € 50,00 (inw) - € 60,00 (nt inw)

Zwemlessen:
Datum: 14 lessen: eerste les: maandag 6/09/2021, laatste 

les woensdag 20/10/2021
Uren: maandag 17u00 – 17u45
 woensdag: 17u45 – 18u30
Locatie: zwembad Wielsbeke
Kostprijs: € 60,00 (inw) - € 75,00 (nt inw)

Cursus: november - december 2021
Zwemlessen:

Datum: 14 lessen: woensdag 10/11/2021, laatste les woens-
dag 22/12/2021

 OPGEPAST: geen les op 12/11/2021
 Er moeten nog 2 extra lessen ingepland worden!
Dagen: woensdag: 13u15 – 14u00
 vrijdag: 16u30 – 17u15
Locatie: zwembad Wielsbeke
Kostprijs: € 60,00 (inw) - € 75,00 (nt inw)

Kleuterzwemmen:
Datum: 12 lessen: eerste les: woensdag 10/11/2021, laatste 

les woensdag 22/12/2021
 OPGEPAST: geen les op 12/11/2021
Dagen: woensdag: 14u00 – 14u30
 vrijdag: 17u15 – 17u45
Locatie: zwembad Wielsbeke
Kostprijs: € 50,00 (inw) - € 60,00 (nt inw)

Kleuterzwemmen:
Datum: 12 lessen: eerste les: dinsdag 9/11/2021, laatste les 

dinsdag 21/12/2021
 OPGEPAST: geen les op 11/11/2021
Dagen: dinsdag en donderdag: 16u30 – 17u00
Locatie: zwembad Wielsbeke
Kostprijs: € 50,00 (inw) - € 60,00 (nt inw)

Zwemles:
Datum: 14 lessen: eerste les: dinsdag 9/11/2021, laatste les 

donderdag 23/12/2021
 OPGEPAST: geen les op 11/11/2021
 extra les op maandag 15/11 om 17u45
Uren: dinsdag en donderdag: 17u00 – 17u45
Locatie: zwembad Wielsbeke
Kostprijs: € 60,00 (inw) - € 75,00 (nt inw)

Kleuterzwemmen:
Datum: 12 lessen: eerste les: maandag 8/11/2021, laatste les 

woensdag 15/12/2021
Uren:  maandag: 16u30 – 17u00
 woensdag: 17u15 – 17u45
Locatie: zwembad Wielsbeke
Kostprijs: € 50,00 (inw) - € 60,00 (nt inw)

Zwemlessen:
Datum: 14 lessen: eerste les: maandag 8/11/2021, laatste les 

woensdag 22/12/2021
Uren: maandag 17u00 – 17u45
 woensdag: 17u45 – 18u30
Locatie: zwembad Wielsbeke
Kostprijs: € 60,00 (inw) - € 75,00 (nt inw)

Inschrijven voor de lessen kan online:
https://inschrijvingen.wielsbeke.be/
Je kan inloggen met je rijksregisternr.

Leeftijden:
Watergewenning: 3,5 jaar
Kleuterzwemmen: 4,5 jaar
Zwemles: 5,5 jaar
Zwemtest: 5 jaar

Om deel te nemen aan de zwemles 
moet je geslaagd zijn voor kleuter-

zwemmen of voor de zwemtest.

Juliaan Claerhoutkring
Het 16de LEIESPROKKELS-JAARBOEK komt eraan !
 Een lijvige uitgave van 365 bladzijden met een gevarieerde 

inhoud over het verleden van de drie deelgemeenten. 
 17 auteurs hielpen mee om ruim 20 bijdragen samen te stellen.
 Een gedreven ploeg van medewerkers en redactieleden 

ontfermde zich over de correcte spelling en lay-out.
 Als primeur in Leiesprokkels: exclusief materiaal uit de 

Verenigde Staten werd op onze vraag bezorgd door 2 auteurs.
 De interessante illustraties en veel nooit eerder gepubliceerde foto’s 

maken van dit naslagwerk een aangenaam lees- én kijkboek.
 Dit zeer verzorgde naslagwerk is ook een origineel geschenk 

voor iedereen met een hart voor de lokale geschiedenis.
 PRIJS: € 30 

BESTEL TIJDIG DIT UNIEK BOEK  EN BETAAL SLECHTS € 25!  
-  INSCHRIJVEN VOOR 10 DECEMBER 2021! 

Bezoek onze infostand op de Wielsbeekse cultuurmarkt in OC 
Leieland op 12 september en bestel meteen je exemplaar!
Deze uitgave kan afgehaald worden in Bibox op 06/02/2022. 
Hiervoor ontvangt elke voorintekenaar tijdig bericht via e-mail.
Contact:
info@juliaanclaerhoutkring.be  -  www.juliaanclaerhoutkring.be

Senteboas snachts - avondwandeling op 29 oktober ‘21
 
Dorpen met een aliasnaam zijn doorgaans charmante en karak-
tervolle plekken. En dat gaat zeker op voor Sint-Baafs-Vijve, ook 
bekend onder de naam Senteboas.  
Deze Wielsbeekse deelgemeente aan de Leie is genoemd naar 
Sint-Bavo, de heilige die aangeroepen wordt tegen kinkhoest. 
Zou Bavo ook beden aanhoren tegen de droge hoest die ons al 
anderhalf jaar in de ban houdt? Baat het niet, dan schaadt het 
niet. Wat we wel kunnen garanderen: vrijdagavond 29 oktober 
dompelen we je onder in een bad met bruisende erfgoedparels 
en een paar druppeltjes comedy. We swipen van levensechte 
natuur van het Schoondalbos naar het artistieke werk van de 
jonge Wielsbekenaren van de kunstacademie. Verder verrassen 
we je met verrukkelijke aroma’s, feeërieke taferelen en een vleugje 
poëzie uit het Leiedal. 
Senteboas snachts is een belevenisvolle avondwandeling (3 km) 
met haltes onderweg. Samen met een begeleider wandel je in 
kleine groepjes de nacht in. 

Deze activiteit richt zich op volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar. 
Deelnemen kost € 4. 
Start en aankomst zijn aan OC Den Aert, Sint-Bavostraat 23 in 
Sint-Baafs-Vijve.

Groepjes starten hun wandeling vanaf 18u30 tot 21u00. Bij 
inschrijving duid je het gewenste tijdslot aan. 
Deze wandeling kwam tot stand dankzij de gemeente Wielsbeke, 
Natuurpunt De Torenvalk, Cultuurraad Wielsbeke, werkgroep 
erfgoed Wielsbeke, de Juliaan Claerhoutkring, het André 
Demedtshuis en Stadlandschap West-Vlaamse hart. 

Info en inschrijven: www.westvlaamsehart.be
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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.

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.

ZONDAG 24/04/2022 17u00

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

Tickets: 
• Abonnement: € 80 (5 concerten)
• Standaardtarief: € 18
• Jongeren < 26 jaar: € 11
• EU Disability Card: € 11

Ticketreservatie:
• www.ccdeschakel.be
• info@andredemedts.be

Koffieconcerten seizoen 2021-2022

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 

André Demedtshuis | André Demedtsmuseum 
Sint-Bavostraat 19, 8710 Sint-Baafs-Vijve 
056 67 32 70 | info@andredemedts.be
www.andredemedtshuis.be | www.facebook.com/andredemedts | www.twitter.com/ADemedts 

Expo september
Gilbert Vangampelaere, Martina Denijs, Marijke Dejager en Rudi Snauwaert
In deze gevarieerde groepstentoonstelling exposeert Gilbert Vangampelaere zijn 
kleurrijke en abstracte schilderijen, Martina Denijs keramiek geïnspireerd op mode 
in al haar facetten, Rudi Snauwaert zijn collages en Marijke Dejager haar creatief 
werk in klei.

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de vernissage op vrijdag 3 september om 20u00. 
De expo is van 3 september tot en met 12 september dagelijks te bezichtigen van 
14u00 tot 19u30. Tijdens deze periode is ons zomerterras nog open.

Daarna nog open in de weekends van 18-19 september en 25-26 september van 
14u00 tot 18u00.

Een uur cultuur
ZONDAG 10/10/2021 11u00 - Louis Van Dievel
Na korte passages bij de Universiteit Antwerpen en de krant De Morgen begon 
Louis Van Dievel (1953) aan een professionele carrière als journalist bij de 
vroegere BRT, nu VRT.
 
Als auteur werd hij bekend met ‘De Pruimelaarstraat’. Een boek over de zaak 
Staf Van Eyken - bekend als de vampier van Muizen - die in de jaren zeventig 
drie vrouwen verkrachtte en vermoordde. In 2012 won hij met ‘Hof van Assisen’, 
een misdaadroman, de Hercule Poirotprijs. In ‘De laatste ronde’ portretteert hij 
facteur Ludo, die terugblikt op de voorbije jaren en zich afvraagt wat hem nog 
te wachten staat. Zijn succesvolle roman ‘De onderpastoor’ brengt dan weer het 
verhaal van Gilbert Verhaeghen, een progressieve priester, die het opneemt tegen 
een conservatieve bisschop. In het voorjaar van 2020 verscheen van zijn hand de 
biografictie roman ‘De dokter is uw kameraad niet’. 
 
Over dit alles en nog meer gaat literair criticus en journalist Carlos Alleene met 
Louis Van Dievel in gesprek.
 
Locatie: Bibliotheek BIBOX, Markt 1, Wielsbeke
Tickets: € 5   -   Ticketreservatie: info@andredemedts.be

Expo december
Om de 2 jaar biedt het André Demedtshuis lokale kunstenaars de 
kans om hun werk aan het brede publiek voor te stellen. 

Heb je interesse om deel te nemen aan deze groepstentoonstelling?

Stuur dan een e-mail met je contactgegevens naar:
 info@andredemedts.be of cultuur@wielsbeke.be, samen met een 
korte beschrijving van je werken en één of meerdere foto’s.

Elke kunstenaar zal afhankelijk van het aantal deelnemers 3 tot 5 
werken kunnen tentoonstellen.
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De koninklijke harmonie Steeds Beter
laat weer van zich horen
Na een stille winter en lente…
Kriebelde het bij het bestuur en de muzikanten om elkaar weer 
eens in levende lijve te zien. Daarom werd besloten om de 
traditionele worstenbak in afgeslankte versie te laten doorgaan. 
Er zou nog geen muziek weerklinken in de Biekorf en terwijl het 
andere jaren een familiaal gebeuren is (kinderen, ouders, echtge-
noten/es, broers en zussen) mochten dit jaar enkel de muzi-
kanten komen. Maar de ‘stilte’ werd alvast doorbroken, er werd 
honderduit verteld en de gelukkige gezichten omdat ze elkaar 
terug zagen spraken boekdelen. Het bestuur glunderde mee.  

Voor de tweede keer een nieuwe start…
Na deze gezellige worstenbak hebben we er alle vertrouwen 
in om de repetities opnieuw op te starten op 18 augustus. We 
zullen de eerste maanden weer repeteren in Den Aert i.p.v. van in 
ons vertrouwde lokaal in De Biekorf. Ons lokaal is nl. te klein om 

alle muzikanten op veilige afstand te kunnen laten
spelen, zelfs in Den Aert moet er met inschrijvingen gewerkt 
worden omdat ook daar niet alle muzikanten tegelijkertijd 
binnen mogen. 

De eerste maanden…
Kan je ons zien en horen op de cultuurmarkt in Ooigem op 
zondagnamiddag 12 september. En kruis ook zeker 26 december 
aan in jullie agenda voor ons sfeervol kerstconcert. We starten 
de zomerse repetities namelijk met winterse muziekparti-
turen op onze pupiter, want zoals mijn pepe altijd vertelde: ‘de 
mooiste kerstverhalen worden geschreven in de zomer’.

De verre toekomst…
13 februari 2022: scampibak
14 mei 2022: concert met Gene Thomas

WIELSBEKE
CULTUURMARKT

ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
14U TOT 20U
OC LEIELAND | GUIDO GEZELLESTRAAT 55B OOIGEM
een organisatie van Cultuurraad Wielsbeke
i.s.m. gemeente Wielsbeke

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

Koninklijke Harmonie De Ware Vrienden
Koninklijke Harmonie Steeds Beter
Jeugdmuziekatelier Wielsbeke
Laudate Laurentius
…

Programma : 

14u – 18u (doorlopend) : OC Leieland – vrije toegang

• Standjes van onze socio-culturele verenigingen
• Optredens van

• Gezellig samenzijn in de foyer

18u :  Eventhall OC Leieland – reservatie verplicht

• Verwelkoming
• Uitreiking Juliaan Claerhout-prijs, de 2-jaarlijkse cultuurprijs van de gemeente Wielsbeke
• Optreden Katrien Verfaillie, o.a. bekend van het lied 'Kunnik nemi na joen komn' tijdens de
corona-lockdown

Reserveren via cultuur@wielsbeke.be of 056/67 32 70

Ontdek het volledige programma met de uren van de diverse optredens op
www.wielsbeke.be/cultuurmarkt!

Ontdek onze socio-culturele verenigingen
tijdens de eerste Cultuurmarkt

Gratis 
toegang

Deelnemende verenigingen o.a. 
 

KH Steeds Beter, De Zonne, 
Markant Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve, 

KH De Ware Vrienden, Ferm Groot-Wielsbeke, 
JMA Wielsbeke, Juliaan Claerhout-kring, 

Laudate Laurentius, Neos Ooigem, 
Neos Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve, Wasko vzw, 

André Demedtshuis  
Elke bezoeker maakt kans 

op een gratis 'Vuur voor Cultuur'
voorstelling naar keuze

 

Ben je 55-plusser en wil je lid worden van OKRA?
Lid zijn van OKRA biedt je tal van voordelen. Je behoort tot de 
grootste ouderenfamilie van Vlaanderen, je ontvangt maandelijks 
OKRA-magazine en je hebt recht op tal van kortingen.

Je lidgeld heb je zo terugverdiend! Een OKRA-lidmaatschap kost 
26 euro per jaar. Voor een gezinslidmaatschap betaal je 43 euro 
(alle leden van het gezin die op hetzelfde adres wonen genieten 
hiervan).

Bewoners van een woonzorgcentrum kunnen lid worden voor 11 
euro, bijleden betalen 5 euro. Voor 8 euro per jaar extra ben je lid 
van OKRA-SPORT+ (wordt terugbetaald door de CM).

Binnen het netwerk van honderden plaatselijke trefpunten van 
OKRA-SPORT+ kan je deelnemen aan sportieve activiteiten op 
maat.

De activiteiten gaan van eenvoudige, bewegingsgerichte activi-
teiten naar meer uitdagende en avontuurlijke activiteiten. Naast 
de lokale activiteiten is er ook een regionaal en nationaal sport-
aanbod zoals sportdagen, jogging, volleybaltreffen, wandel-
voetbal, KuBB, ...

Interesse?
Neem gerust contact op via de website OKRA Ooigem of bij 

Jean-Marie De Coninck:
 jean-marie.de.coninck@hotmail.com; 0496 02 38 99, 

Willy Seynaeve:
 seynaevewilly1@gmail.com; 0470 07 56 87 of
 bij een van onze bestuursleden. 
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170e Hondenzwemming te Sint-Baafs-Vijve
 
VRIJDAG 8 OKTOBER 2021:

3° KOUDE VOETENTOCHT
Inrichting jeugdbestuur KSC Wielsbeke in samenwerking met 
de Sint-Bavovrienden.
Vertrek vanaf 18u00 op het Sint-Bavoplein. Ongeveer 8 km.
Onderweg verschillende eet- en drankstandjes.
Kaarten jeugdbestuur Wielsbeke en de Sint-Bavovrienden.
 

ZATERDAG 9 OKTOBER 2021:

07u30 tot 09u30: 13° HERFSTRALLY voor WIELERTOERISTEN
2 bepijlde ritten van 35 en 65 km.
WTS SBV in samenwerking met de Sint-Bavovrienden.
 
14u00: Kindershow met Theaterbureau Amuzanto in de 
feesttent: GRATIS INKOM.
Er is een kleurwedstrijd voor de lagere school van Sint-Baafs-
Vijve. Achteraf is er een “snoepworp” voor de kinderen.
Informatie bij bestuurslid Davinia Lameize: Tel. 0479 64 02 14.

 
ZONDAG 10 OKTOBER 2021:

07u30 tot 09u30: Wielertoeristen: zie zaterdag.
 
Namiddag:
15u00: WIJDVERMAARDE LOOP- en ZWEMWEDSTRIJDEN   
  voor honden. Inschrijving tussen 13u30 en 14u45.
 
17u00: TRADITIONELE HONDENWORP
             Honderden namaakhondjes worden uitgeworpen.
 
17u30: Optreden in de feesttent van ZE QUAFFEURS
 

Gans de namiddag standjes van de plaatselijke verenigingen 
en gezellig samenzijn in de feesttent.

 
Inrichting: VZW Sint-Bavovrienden

            

Kinderoppas nodig?
Nu het gewone leven terug op gang komt, ben je misschien wel op zoek naar een betrouwbare  
kinderoppas. Onze oppassers van Gezinsbond St-Baafs-Vijve - Wielsbeke staan graag tot je 
dienst.
Je kan ze bereiken via www.gezinsbond.be en doorklikken naar kinderoppas. 

Nog vragen?
Je kan bellen naar kinderoppas-coördinator Janique Peers: 0499 98 53 70.

Reveil
Ook dit jaar nodigt het gemeentebestuur Wielsbeke je uit voor 
‘REVEIL’, een ingetogen sfeermoment dat in diverse Vlaamse 
gemeenten en steden op de begraafplaatsen gebracht wordt, 
elk jaar op 1 november tussen 17u00 en 18u00.
Jaarlijks vormt afwisselend één van de drie begraafplaatsen in 
Wielsbeke het decor voor Reveil. Op 1 november 2021 beleef je 

op de begraafplaats in Sint-Baafs-Vijve een passend eerbetoon 
aan alle overledenen.

Meer informatie vind je in oktober op onze gemeentelijke 
website.

Telefonisch bericht.

“Hallo, wie heb ik aan de lijn?”
Ik wachtte op een wederwoord, een sein.

“Hallo, wie heb ik aan de lijn?
Ben je okapi, giraf of everzwijn?”

Geen antwoord kwam.
Mijn vingers werden stram.

“Hallo, wie daar?” vroeg ik een derde maal.
Verbazend zacht bereikte mij de taal

toen iemand zei:
“Hallo, met mij.”

“Wie ben je dan?” vroeg ik spontaan,
“het luipaard, de luistervink, de haan?”

“Ik ben Chouchou uw leuk konijn.
Ik zit hier vast in de woestijn.”

“Wel wel, dat je zo ver verwijderd bent.
Je bracht plezier in onze tent.”

“Ja ja,…stuur mij met spoed
een zonnehoed.”

Marie-Christine Martens  -  2019

Leiepicknick aan de oevers van
de Oude Leiearm
Op 14 augustus nam de gemeente Wielsbeke deel aan de 
Leiewaterdagen van Toerisme Leiestreek, met een smakelijke 
Leiepicknick aan de Oude Leiearm te Sint-Baafs-Vijve.

En het bleef niet bij genieten van een hapje en een drankje van 
een lokale handelaar, er was ook animatie voor jong en oud en 
dit onder een stralende zon!
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SIEN EGGERS  ■  U bent mijn moeder

In ‘U bent mijn moeder’ geeft Joop Admiraal een eerlijk en aangrijpend beeld van het leven 
van zijn 80-jarige, demente moeder. Stefan Perceval bewerkte dit verhaal tot een moeder-
dochter-confrontatie, waarbij Sien Eggers beide rollen speelt.

‘U bent mijn moeder’ gaat over het verdriet dat de kop opsteekt als de moeder door de 
genadeloze tijd wordt ingehaald. Zich dingen niet meer herinnert. Moet leven in een 
verzorgingstehuis. En denkt dat niemand haar komt bezoeken.
“Ik ben hier nog de beste van allemaal”, zegt ze over haar buren in het tehuis. Ze zal het 
blijven herhalen tot ze volledig in zichzelf is opgesloten. Het hardvochtige proces van 
verdwijnen.

Greet Sels schreef hierover in De Standaard: “De verdienste aan deze voorstelling is dat ze 
niet gevoelig wil zijn of dramatiseert. Het is een respectvol portret, waar desondanks veel 
humor in zit.”

zaterdag 9 oktober 2021  -  20u00  -  € 16, € 11 (-26)
-
CC De Schakel Waregem

JAN DECLEIR / HET BANKET, I SOLISTI EN  VLAAMS RADIOKOOR   ■  Landru

De Parijse Henri-Désiré Landru doet tijdens de Eerste Wereldoorlog minstens elf vrouwen 
in zijn oven verdwijnen. In zijn notities staan zelfs de namen van 384 dames, maar wat is er 
precies met hen gebeurd? De enige getuige van zijn gruweldaden is Landru zelf. Waar zijn 
de lijken? Wat is zijn motief?
In 1921 wordt de Fransman na een spectaculair proces veroordeeld tot de doodstraf. Tijdens 
zijn rechtszaak ontpopt hij zich als een meesterlijk manipulator en entertainer, onder massale 
publieke belangstelling. Op spitsvondige wijze omzeilt Landru alle lastige vragen en krijgt hij 
de lachers op zijn hand.

I SOLISTI, Vlaams Radiokoor en Het Banket presenteren een nieuw theaterconcert gebaseerd 
op deze waargebeurde illustere zaak: een portret van de gruwelijke grappenmaker in 
de gedaante van een charmante huisvader, met Jan Decleir in de hoofdrol. De nieuwe 
theatertekst van Brechtje Louwaard en Tristan Versteven en een compositie van Frederik 
Neyrinck nemen je mee terug in de tijd en vertellen je Landru’s verhaal.

vrijdag 15 oktober 2021  -  20u00  -  € 15, € 12 (-26, 60+)
-
OC Leieland Ooigem

FILM  ■  The Father

THE FATHER is een fascinerend portret van een man die zijn grip op de realiteit aan het 
verliezen is. De briljante vertolking van Anthony Hopkins (THE SILENCE OF THE LAMBS, 
THE TWO POPES) laat je geen moment los. Olivia Colman (THE CROWN, THE FAVOURITE) 
als zijn dochter Anne, maakt zowel haar onmacht als haar liefde tastbaar.

Anne zoekt opnieuw een verzorgster voor haar dementerende vader Anthony, die steeds 
weer alle hulp afwijst. Ze wil zeker zijn dat er goed voor hem gezorgd wordt wanneer zij er 
niet is. Voor Anthony is niet meer duidelijk wat echt is en wat zich in zijn hoofd afspeelt. We 
beleven het verhaal door zijn ogen en voelen zijn verwarring. Zijn vertrouwde omgeving blijkt 
niet meer zo vertrouwd.

Zijn verbluffende acteerprestatie leverde Hopkins zijn tweede Oscar voor Beste Acteur op. 
Florian Zeller won de Oscar voor Beste Bewerkte Scenario. Hij verfilmde zelf zijn gelauwerde 
toneelstuk dat, onder andere, op West End en Broadway te zien was.

donderdag 9 december 2021  -  20u00  -  € 4
-
OC Leieland Ooigem

CULTUURSEIZOEN 2021-2022    AVONDVOORSTELLINGEN

JOOST VAN HYFTE  ■  Uitgekookt

Na vier shows jouw lachspieren te beroeren via jouw smaakpapillen is het tijd voor “Van Hyfte 
2.0”, want Joost is Uitgekookt!

Misschien is het eens tijd om andere zintuigen te beroeren, want waarvan krijg je goesting? 

Van te kijken? Te ruiken? Of is jouw favoriete culinaire comedian uitgekookt genoeg om je op 
het verkeerde been te zetten? En je op die manier aan het lachen te krijgen?

Eén ding is zeker … Joost heeft weer maar één ambitie en dat is jou doen lachen! Kom kijken 
naar Uitgekookt en je zal het geweten hebben.

vrijdag 18 februari 2022  -  20u00  -  € 15, € 12 (-26, 60+)
-
OC Leieland Ooigem

ANNEMIE STRUYF, SOETKIN BAPTIST  ■  Dromen uit het Hoge Noorden

Een muzikaal verhaal uit het Hoge Noorden. Annemie vertelt, Soetkin Baptist zingt en speelt 
ukelele en piano.
In het Hoge Noorden hebben ze elkaar ontmoet. Soetkin maakte er muziek, Annemie schreef 
er een boek. En samen vertellen ze hun verhaal. Over het Hoge Noorden, over vallen en 
opstaan, over diep ademhalen en verder gaan. Over hoop en verlangen. Over dromen en 
durven dromen.

Achter haar piano met uitzicht op het Noorse landschap begon Soetkin Baptist te dromen en 
te schrijven. Haar dromen kregen vorm. Mooi, maar soms ook hartverscheurend en rauw. De 
drang om te creëren was groot en weerklonk over de fjorden, op de grens tussen kwetsbaar-
heid, speelsheid en vocale virtuositeit. In deze bizarre tijden brengt ze een wonderlijk reper-
toire dat ontroert, inspireert en verbindt. In Noorwegen begon journaliste en reportagemaker 
Annemie Struyf te schrijven aan haar nieuwe boek. Ze wilde de lessen die ze de voorbije ja-
ren in haar persoonlijk en professioneel leven heeft geleerd, doorgeven aan andere dromers. 
‘Durf Dromen’ is de raad die ze wil geven, meteen ook de titel van haar nieuwe boek. Want 
dromen zijn kostbaar en moeten gekoesterd worden, zeker in moeilijke tijden.
In Noorwegen kruisen de wegen van Annemie en Soetkin bij het maken van de reportage-
reeks ‘Het Hoge Noorden’ voor Eén. Uit deze bijzondere ontmoeting ontstond een uniek, 
Noors, ontroerend en kwetsbaar verhaal, in woord en muziek. Soetkin zingt en speelt, 
Annemie droomt en vertelt.

Een unieke combinatie van twee gedreven vrouwen, maar bovenal een wonderlijke mix van 
dromen uit het Hoge Noorden.

dinsdag 22 maart 2022  -  20u00  -  € 15, € 12 (-26, 60+)
-
OC Leieland Ooigem

LIEN VAN DE KELDER,  JAN DE SMET &  WOUTER BERLAEN  ■  Chique Dingues

“Smartlappen en Levensliederen”, “Salut La Copine” en “Smartschade”: Lien Van de 
Kelder, Jan de Smet en Wouter Berlaen speelden (al dan niet met de hulp van bevriende 
muzikanten) de afgelopen jaren drie avondvullende programma’s met een eclectische keuze 
uit een zorgvuldig uitgekozen repertorium in onze beide landstalen. Dit zeer wendbare trio, 
met een gevarieerd en niet alledaags instrumentarium, leidt jou door de hoogtes (èn jawel, 
ook de laagtes) van een merkwaardig samengesteld liedjesprogramma. De titel “CHiQUE 
DiNGUES” was een publieksreactie na één van de voorbije voorstellingen… Wie zijn wij om 
dat tegen te spreken?
Met Lien Van de Kelder (zang), Jan De Smet en Wouter Berlaen (zang & een rits instrumenten).

zaterdag 14 mei 2022  -  20u00  -  € 15 / € 12 (-26, 60+)
-
OC Leieland Ooigem

CULTUURSEIZOEN 2021-2022    AVONDVOORSTELLINGEN
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CULTUURSEIZOEN 2021-2022    WORKSHOPS

NATUURLIJKE COSMETICA  ■  Workshop
Tijdens deze inspirerende Anne Drake-workshop leer je zelf verzorgingsproducten maken.
Anne bracht twee boeken uit: ‘Doe het zelf! Ecologie op hoge hakken’ en ‘Ecolifestyle’. De 
workshop wordt begeleid door één van haar lesgeefsters. We werken enkel met hoogwaardige 
grondstoffen, toegelaten door de strenge voorwaarden van natuurcosmetica. Enkel het beste is 
goed genoeg voor jouw huid. We gaan aan de slag met bloemenwaters, plantaardige oliën uit 
eerste persing, essentiële oliën en werkzame stoffen. Je maakt alles zelf en neemt de producten 
en recepten mee naar huis. Voorkennis is niet nodig. Je gaat naar huis met: een milde 
gelaatsreiniger, een solid shampoo bar, een anti-ageing ooggel en een hydraterende crème.
zaterdag 13 november 2021  -  19u00-21u30  -  € 65  -  OC Leieland Ooigem

KAAS ZKT. BIER  ■  Workshop
Kaas en bier is een hemelse combinatie, dat weten echte foodies al lang. Ze lijken voor 
elkaar gemaakt. Ontdek in deze workshop alle redenen waarom bier een uitstekende 
partner is voor kaas. We maken kennis met enkele delicieuze kaas- en biercombinaties, in 
harmonie en contrast. De biersommelier maakt speciaal voor deze workshop een selectie 
van enkele verrassende bieren en bijhorende kazen.
donderdag 2 december 2021  -  19u30-21u30  -  € 30  -  OC Leieland Ooigem

KAMERPLANTEN VOOR DUMMIES  ■  Workshop
Droom je van een urban jungle in je woonkamer, maar slaag je er niet in om kamerplanten  
langer dan enkele weken in leven te houden? 
Joris Naessens, lesgever bij Tuinhier én expert in het houden van kamerplanten geeft een 
overzicht van enkele leuke kamerplanten en tips hoe je je kamerplanten kan verzorgen. Want 
je hebt beslist geen groene vingers, diepgaande kennis of een kast vol materiaal nodig om 
succesvol kamerplanten te houden. Een liefdevolle verzorging en wat simpele regeltjes 
volstaan om je huisplanten het jaar rond mooi en gelukkig te houden. Na de cursus ga je 
naar huis met heel wat nieuwe kennis én een leuk kamerplantje.
donderdag 10 februari 2022  -  19u30-21u30  -  € 15 -  Cultuurcentrum - Rijksweg 314 - Wielsbeke

DESEMBROOD  ■  Workshop
Heb je zelf wel eens brood gebakken, dan weet je dat vier ingrediënten de hoofdrol spelen: 
meel, water, rijsmiddel en zout. Voor het meeste brood is dat rijsmiddel gist. Bij het maken 
van desembrood wordt er geen gist toegevoegd, maar een starterdeeg. Maar hoe maak 
je een goed desembrood? En hoe loopt dat proces? Welk werkritme en schema moet je 
aanhouden? Hoe ga ik thuis aan de slag? Tijs van ExtraBrood biedt op deze en vele andere 
vragen een antwoord.  Tijdens de workshop maak je kennis met het volledige proces van 
desembrood, leer je een startercultuur onderhouden en natuurlijk ook tips en trics over het 
bakken zelf. Elke deelnemer gaat naar huis met een brood, het recept en proces én een 
stukje starter waar je thuis verder mee aan de slag kan.
donderdag 10 maart 2022  -  19u00-21u00  -  € 30  -  ExtraBrood - Vijvedreef 129 -  Sint-Baafs-Vijve

GINTASTING  ■  Workshop  
Al langer liefhebber van gin-tonics? Maar weet je niet meteen waarom je iets lekker vindt of 
welke combinatie je kan maken? Tijdens deze gindegustatie kom je alles te weten over gin, 
proef je verschillende soorten, ontdek je de geheimen achter de hippe gin-tonic en leer je hoe 
je de perfecte gin-tonic kan maken! We mogen als Belgen best fier zijn op de productkennis 
en kunde van de Belgische destilleerderijen.  Daarom is deze degustatie volledig gewijd aan 
Belgische gins. Tijdens de tasting proeven we zes verschillende Belgische gins, puur én telkens 
met een bijpassende tonic. 
donderdag 5 mei 2022   -  19u30  -  € 30  -  Bibox - Markt 1 - Wielsbeke

BUSHCRAFT VOOR KINDEREN EN OUDER  ■  Workshop  
Bushcraft is de kunst van het (over)leven in en met de natuur. Het is een breed pallet aan 
natuurvaardigheden met respect voor de natuur. Wil je leren hoe je vuur kan maken zonder 
aansteker of lucifer? Zin om samen een waar feestmaal klaar te maken op het kampvuur? 
Schrijf je in samen met je (groot)ouder en beleef en leer hoe je je thuis kan voelen in het bos. 
Avontuur verzekerd voor groot en klein! 
voorjaar 2022 - 10u00-17u00 -  € 60 per duo - (groot)ouder en kind vanaf 6 jaar - bos achter ‘Den Meynaert’

CULTUURSEIZOEN 2021-2022    FAMILIEAANBOD

SUPERVLIEG  ■  kinderkunstenfestival (3+)

SuperVlieg is een kinderkunstenfestival voor gezinnen met kinderen tussen 3 en 12 jaar. 
Theatervoorstellingen, creatieve workshops, muzikale activiteiten, … Er is voor elk wat wils te 
doen en te zien!
SuperVlieg landt opnieuw in Wielsbeke op zondag 14 november 2021. Kom langs en beleef 
een superdag met het hele gezin! 

zondag 14 november 2021 - 13u30-16u30 - gezinsticket € 5 (vvk) / € 7 (add) - OC Leieland Ooigem

SINT & PIET BETRAPT   ■  Sinterklaastheater (3+)

Zoals elk jaar bezoeken Sint en Piet ook deze keer weer vele huiskamers. Ze halen tekeningen, 
brieven en verlanglijstjes uit de schoentjes en leggen wat lekkers in de plaats. Omdat het 
voor Sint en Piet verboden is om betrapt te worden tijdens die huisbezoeken, doen ze dit 
altijd ’s nachts en - waar dat mogelijk is - via de schoorsteen.

Alles loopt opnieuw van een leien dakje en al vele tekeningen en brieven werden opgehaald 
tot ... Piet opeens oog in oog staat met een kind. Betrapt! Wat nu... 

woensdag 24 november 2021 -  14u00 - € 4 - OC Leieland Ooigem

Cultuurabonnement
Laat je verrassen! Zin om je te laten prikkelen door cultuur en nieuwe dingen te
ontdekken? Het cultuurabonnement zit je als gegoten!
Een vast pakket van zes spetterende avondvoorstellingen voor € 65
(€ 60 voor -26/60+)

Sien Eggers - U bent mijn moeder
Jan Decleir / Het Banket, I SOLISTI en Vlaams Radiokoor - Landru
Film - The Father
Joost Van Hyfte - Uitgekookt!
Annemie Struyf & Soetkin Baptist - Dromen uit het Hoge Noorden
Lien Van de Kelder, Jan De Smet & Wouter Berlaen - Chique Dingues

Een abonnement reserveren kan via: www.ticketwinkel.be/wielsbeke.

Meer info over tickets, voorstellingen of een abonnement? 
www.wielsbeke.be/cultuur, cultuur@wielsbeke.be, of 056 67 32 70

Verkoop
Tickets voor de avondvoorstellingen en workshops zijn te koop via 
www.ticketwinkel.be/wielsbeke.

Openingstijden Cultuurdienst Wielsbeke

Maandag 09u00 - 12u00  14u00 - 16u30

Dinsdag 09u00 - 12u00  14u00 - 19u00

Woensdag 09u00 - 12u00  14u00 - 16u30

Donderdag 09u00 - 12u00  14u00 - 16u30

Vrijdag 09u00 - 12u00

Hernieuwenstraat 15, 8710 Wielsbeke
 

                  Ontmoetingscentrum Leieland

Locaties

OC Leieland Ooigem
Guido Gezellestraat 55B
8710 Ooigem 

-

Bibox Wielsbeke
Markt 1
8710 Wielsbeke

-

Cultuurcentrum Wielsbeke
Rijksweg 314
8710 Wielsbeke

-

CC De Schakel
Schakelstraat 8
8790 Waregem

Nog meer zin in cultuur? 

Vind alle informatie over ons cultuuraanbod en 
onze socio-culturele verenigingen op
 www.wielsbeke.be/cultuur!
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SEPTEMBER 

DAT DAG ACTIVITEIT ORGANISATIE LOCATIE  UUR      

2/9 donderdag Petanque Okra Ooigem SH Leieland Ooigem 14u00
3/9 vrijdag Tentoonstelling: Gilbert Vangampelaere, Martina Denijs,  A. Demedtshuis A. Demedtshuis Sint-Baafs-Vijve 20u00 
  Marijke Dejager en Rudi Snauwaert
3/9 vrijdag WF: Openwerfdag Nieuw Sportcentrum Gemeente Wielsbeke Sportcentrum Hernieuwenburg Wielsbeke 18u00
3/9 vrijdag WF: Drive-In Movie: Raya en de Laatste Draak Gemeente Wielsbeke Parking Beaulieu Rijksweg 440 Wielsbeke 19u00
3/9 vrijdag WF: Drive-In Movie: Bad Boys For Life Gemeente Wielsbeke Parking Beaulieu Rijksweg 440 Wielsbeke 21u30
4/9 zaterdag WF: Container cup out of the box Gemeente Wielsbeke Domein Hernieuwenburg Wielsbeke 13u00
4/9 zaterdag WF: Mini-Fuif voor Maxipret Gemeente Wielsbeke ‘t Ravotterke Wielsbeke 14u00
4/9 zaterdag WF: Optreden Jeuk Live Band For Kids Gemeente Wielsbeke Plein voor het gemeentehuis Wielsbeke 19u00
4/9 zaterdag WF: Optreden Coverband ‘Straffen Toebak’ Gemeente Wielsbeke Plein voor het gemeentehuis Wielsbeke 21u00
4/9 zondag WF:  Fiets en wandel door de gemeente en zomerterras Gemeente Wielsbeke Plein voor het gemeentehuis Wielsbeke 13u00
6/9 maandag Bowling Neos Ooigem  Oostrozebeke 
6/9 maandag Danslessen Lokaal Dienstencentrum Dansstudio sporthal Ooigem 09u00
6/9 maandag Petanque Okra Wielsbeke/LDC DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00
7/9 dinsdag Fietsen Okra Wielsbeke Kerk Wielsbeke 14u00
8/9 woensdag Kaarten/Rummikub Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00
11/9 zaterdag Heemfeesten: Kubb-tornooi Chiro Aktivo Plein voor het gemeentehuis Wielsbeke 13u00
11/9 zaterdag Heemfeesten: Bars Chiro Aktivo Plein voor het gemeentehuis Wielsbeke 19u00
12/9 zondag Cultuurnamiddag Neos Ooigem OC Leieland Ooigem 
12/9 zondag Heemfeesten: Reuze BBQ Chiro Aktivo Plein voor het gemeentehuis Wielsbeke 11u00
12/9 zondag Cultuurmarkt Wielsbeke Cultuurraad Wielsbeke OC Leieland Ooigem 14u00
13/9 maandag Petanque Okra Wielsbeke/LDC DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00
13/9 maandag Danslessen Lokaal Dienstencentrum Dansstudio sporthal Ooigem 09u00
14/9 dinsdag Fietsen Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00
14/9 dinsdag Kaarten/Rummikub Okra Wielsbeke DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00
14/9 dinsdag Kookles: “Allemaal fruit” met Karine Tanghe Ferm Wielsbeke CC Hernieuwenburg Wielsbeke 13u30
14/9 dinsdag Kookles: “Allemaal fruit” met Karine Tanghe Ferm Wielsbeke CC Hernieuwenburg Wielsbeke 19u30
16/9 donderdag Petanque Okra Ooigem SH Leieland Ooigem 14u00
16/9 donderdag Bowling Okra Wielsbeke Kerk Wielsbeke 14u00
18/9 zaterdag Plantjesverkoop Kom op tegen Kanker Seniorenraad Wielsbeke Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 08u00
19/9 zondag Startdag Chiro Aktivo Chiroheem 13e Liniestraat Wielsbeke 14u00
19/9 zondag Startdag Chiro Kris-Kras Chiroheem ‘t Ravotterke Wielsbeke 13u45
20/9 maandag Danslessen Lokaal Dienstencentrum Dansstudio sporthal Ooigem 09u00
20/9 maandag Ontspanningsnamiddag Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00
20/9 maandag Petanque Okra Wielsbeke/LDC DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00
21/9 dinsdag Kaarting De Vrije Manillers Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00
21/9 dinsdag Regionale wandeling Wielsbeke Okra Wielsbeke Kerk Wielsbeke 13u30
22/9 woensdag Kaarten/Rummikub Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00
23/9 donderdag Daens de musical Neos Ooigem  Puurs 
27/9 maandag Eetfestijn met kaarting en Rummikub Neos Ooigem   
27/9 maandag Danslessen Lokaal Dienstencentrum Dansstudio sporthal Ooigem 09u00
27//9 maandag Fietsen Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 13u30
27/9 maandag Petanque Okra Wielsbeke/LDC DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00
28/9 dinsdag Film Okra Ooigem Den Aert Sint-Baafs-Vijve 14u00
28/9 dinsdag Kaarten/Rummikub Okra Wielsbeke DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00
29/9 woensdag Petanque Okra Ooigem Kraaienhof Sint-Baafs-Vijve 14u00
30/9 donderdag Quiz Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00

OKTOBER 

DAT DAG ACTIVITEIT ORGANISATIE LOCATIE  UUR      

1/10 vrijdag Kaarten/Rummikub Okra Ooigem  Oostrozebeke 

2/10 zaterdag Eetfestijn JMA Wielsbeke OC Leieland Ooigem 

4/10 maandag Bowling Neos Ooigem  Oostrozebeke 

4/10 maandag Danslessen Lokaal Dienstencentrum Dansstudio sporthal Ooigem 09u00

4/10 maandag Petanque Okra Wielsbeke/LDC DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00

5/10 dinsdag Fietsen Okra Wielsbeke Kerk Wielsbeke 14u00

5/10 dinsdag Regionale culturele uitstap: “De Munt” Brussel Okra Wielsbeke  Brussel 

6/10 woensdag Start techniekacademie Wielsbeke Gemeente Wielsbeke/Vives OC De Vlaschaard Sint-Baafs-Vijve 13u30

6/10 woensdag “Happy Ending” met Liesbeth Mattart Ferm Wielsbeke Den Aert Sint-Baafs-Vijve 19u30

6/10 woensdag Kaarten/Rummikub Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00

7/10 donderdag Petanque Okra Ooigem SH Leieland Ooigem 14u00

8/10 vrijdag 3de Koude Voetentocht Sint-Bavovrienden/Jeugdbestuur KSC Wielsbeke Sint-Bavoplein Sint-Baafs-Vijve 18u00

9/10 zaterdag 13de Herfstrally voor wielertoeristen Sint-Bavovrienden/WTS SBV Sint-Bavoplein Sint-Baafs-Vijve 07u30

9/10 zaterdag Kindershow: Theaterbureau Amuzanto Sint-Bavovrienden Sint-Bavoplein Sint-Baafs-Vijve 14u00

9/10 zaterdag Optreden: Sien Eggers - U bent mijn moeder Cultuurdienst CC De Schakel Waregem 20u00

10/10 zondag Een uur cultuur: Louis Van Dievel A. Demedtshuis BIBOX Wielsbeke 11u00

10/10 zondag Hondenzwemming Sint-Bavovrienden Sint-Bavoplein Sint-Baafs-Vijve 15u00

10/10 zondag Traditionele Hondenworp Sint-Bavovrienden Sint-Bavoplein Sint-Baafs-Vijve 17u00

10/10 zondag Optreden: Ze Quaffeurs Sint-Bavovrienden Sint-Bavoplein Sint-Baafs-Vijve 17u30

11/10 maandag Danslessen Lokaal Dienstencentrum Dansstudio sporthal Ooigem 09u00

11/10 maandag Petanque Okra Wielsbeke/LDC DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00

12/10 dinsdag Kaarten/Rummikub Okra Wielsbeke DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00

12/10 dinsdag Fietsen Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00

12/10 dinsdag Bezoek Kortrijk Neos Ooigem  Kortrijk 

14/10 donderdag Petanque Okra Ooigem SH Leieland Ooigem 14u00

14/10 donderdag Bowling Okra Wielsbeke Kerk Wielsbeke 14u00

15/10 vrijdag “Optreden: Jan Decleir / Het Banket, I SOLISTI en Cultuurdienst OC Leieland Ooigem 20u00 

  Vlaams Radiokoor - Landru”

17/10 zondag Koffieconcert: Quatuor Romantique o.l.v. Guido De Neve A. Demedtshuis Kerk Sint-Baafs-Vijve 17u00

18/10 maandag Danslessen Lokaal Dienstencentrum Dansstudio sporthal Ooigem 09u00

18/10 maandag Petanque Okra Wielsbeke/LDC DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00

18/10 maandag Agra: “Betalen en betaald worden”  Ferm Wielsbeke CM lokaal Tielt 20u00

18/10 maandag Koffietafel met kaarting en Rummikub Neos Ooigem   

19/10 dinsdag Kaarting De Vrije Manillers Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00

19/10 dinsdag Fietsen Okra Wielsbeke Kerk Wielsbeke 14u00

19/10 dinsdag Regiowandeling Meulebeke Okra Wielsbeke Kerk Wielsbeke 13u30

20/10 woensdag Kaarten/Rummikub Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00

25/10 maandag Danslessen Lokaal Dienstencentrum Dansstudio sporthal Ooigem 09u00

25/10 maandag Crea: herfststukje  Okra Wielsbeke CM lokaal Wielsbeke 14u00

25/10 maandag Petanque Okra Wielsbeke/LDC DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00

25/10 maandag Dirk Musschoot: “Wij gaan naar Amerika” Neos Ooigem OC Leieland Ooigem 

26/10 dinsdag Wandelen Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00

26/10 dinsdag Kaarten/Rummikub Okra Wielsbeke DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00

26/10 dinsdag Regiokaarting Okra Wielsbeke  Aarsele 14u00

26/10 dinsdag Kookles: “Wokken lekker en snel” Ferm Wielsbeke CC Hernieuwenburg Wielsbeke 13u30

26/10 dinsdag Kookles: “Wokken lekker en snel” Ferm Wielsbeke CC Hernieuwenburg Wielsbeke 19u30

28/10 donderdag Petanque Okra Ooigem SH Leieland Ooigem 14u00

29/10 vrijdag Avondwandeling: Senteboas snachts West-Vlaamse hart Den Aert Sint-Baafs-Vijve 18u30



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 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!

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 ! 

@darco_juve

@schelstraetesarah

@m10eke

@au_fil_de_nos_decouvertes

@anne_clemence_scholler

@8boskat8@natuurfotomya

@vandewallemathias

@ankederuyter @maickeldedeken

@jacqie.smeet.just.picture.it

@amezvicky

@gunterderuyter@rolandderveaux

@alain.d.nature @smetjel


