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TOOSTEN OP HET NIEUWE JAAR!
GRATIS FRIETJES

2022
U I T N O D I G I N G

NIEUWJAARSRECEPTIE

VOOR ALLE INWONERS VAN WIELSBEKE

ZONDAG 09 JANUARI 2022 
 11u - 13u

Sporthal Leieland, Ooigem

NIEUWJAARSRECEPTIE VOOR ALLE INWONERS VAN WIELSBEKE - ZONDAG 9 JANUARI - SPORTHAL OOIGEM

BRUGDEK BRUG OOIGEM - DESSELGEM INGEVAREN SENIOREN-14-DAAGSE:
OPTREDEN JO VALLY - DINSDAG 16 NOVEMBER
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ZITDAG BURGEMEESTER
Op donderdagvoormiddag van 09u00 tot 11u30
op afspraak: 056 67 32 00

SLUITINGSDAGEN
GEMEENTEDIENSTEN & OCMW
• Maandag 01 november 2021 (Allerheiligen)
• Dinsdag 02 november 2021 (Allerzielen)
• Donderdag 11 en vrijdag 12 november 2021 (verlengd weekend 

Wapenstilstand)
• Vrijdag 24 tot en met 26 december 2021 (Kerstdag)
• Vrijdag 31 december 2021 t.e.m zondag 2 januari 2022 (Nieuwjaar)

INTERGEMEENTELIJK RECYCLAGEPARK
• Maandag 01 november 2021 (Allerheiligen)
• Donderdag 11 november 2021 (Wapenstilstand)
• Zaterdag 25 december 2021 (Kerstdag)
• Zaterdag 31 december 2021 (Nieuwjaar)
www.imog.be/intergemeentelijkerecyclageparken 

BIBLIOTHEEK - BIBOX
• Maandag 01 november 2021 (Allerheiligen)
• Dinsdag 02 november 2021 (Allerzielen)
• Donderdag 11 t.e.m. zondag 14 november 2021 

(verlengd weekend Wapenstilstand)
• Vrijdag 24 t.e.m. zondag 26 december 2021 (kerstvakantie)
• Vrijdag 31 december 2021 t.e.m. zondag 2 januari 2022  

(eindejaarsvakantie)

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
(DVT gesloten vrijdag 12/11, 24/12 en 31/12 telkens in de 
namiddag)
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

WOONWINKEL
Rijksweg 314 - 8710 Wielsbeke
op afspraak: tel.: 0473 37 13 59
e-mail: maaike.debruyne@woondienst.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 JANUARI-FEBRUARI 2022
DEADLINE VRIJDAG 3 DECEMBER 2021

INFOKRANT EDITIE MAART-APRIL 2022
DEADLINE VRIJDAG 4 FEBRUARI 2022

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.
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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

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

LOKALE POLITIE
Wijkbureau Wielsbeke
Rijksweg 314 – 8710 Wielsbeke
www.midow.be
wijkwielsbeke@midow.be
Maak een afspraak
tel. wijkinspecteur Wielsbeke 0499 59 49 16
tel. wijkinspecteur Ooigem 0499 59 49 11
tel. wijkinspecteur Sint-Baafs-Vijve 0499 59 49 17
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
Dringende interventie: 101

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

 
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

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

Beste inwoners,

Het einde van een moeilijk jaar komt stilaan in zicht. Dankzij de hoge vaccinatiegraad in 
onze gemeente kon het normale leven stap voor stap opnieuw op gang komen. Graag 
wil ik van de gelegenheid gebruik maken om alle medewerkers en vrijwilligers van het 
vaccinatiecentrum Waregem hartelijk te danken voor hun inzet van de afgelopen maanden! 

Ook voor onze lokale handelaars was het geen eenvoudig jaar. Daarom een warme oproep 
aan iedereen, om bij de aankoop van eindejaarsgeschenken ook eens aan onze lokale 
handelaars te denken. Aan wie zelf geen keuze kan maken, kunnen we de Wielsbeke 
Cadeaubon aanbieden: een bon die een jaar lang geldig is bij meer dan 50 handelaars in 
groot-Wielsbeke. Je leest er meer over verderop in deze infokrant. 

Intussen komt ook de jaarwisseling snel dichterbij. Met veel plezier nodig ik u nu reeds 
uit voor de tweede editie van onze nieuwjaarsreceptie! Alle inwoners van Wielsbeke, Ooigem en Sint-Baafs-Vijve zijn van harte 
welkom op zondag 9 januari in de sporthal van Ooigem om samen te komen klinken op het nieuwe jaar. Wij hopen u alvast te 
mogen verwelkomen!

Tot slot kondig ik graag nog een paar komende activiteiten aan, waarover u verderop in deze infokrant meer informatie vindt: 

- Supervlieg (zondag 14 november in OC Leieland): een bruisende familiehappening voor gezinnen met kinderen tussen 
3 en 12 jaar.

- Senioren-14-daagse (maandag 15 t.e.m. vrijdag 26 november): twee weken vol activiteiten voor senioren en hun familie, 
met als hoogtepunt het optreden van Jo Vally en zijn band - inschrijven kan nog tot dinsdag 9 november 2021!

Uw burgemeester,
Jan Stevens
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Wegenwerken
Brugdek, booggeboortes en bogen wegbrug Ooigem-
Desselgem ingevaren

Begin oktober vond een belangrijke mijlpaal plaats voor de 
nieuwe wegbrug tussen Ooigem en Desselgem: toen werd het 
brugdek vakkundig op haar plaats gelegd.

Tegen midden november worden de booggeboortes en de 
eigenlijke bogen van de brug ingevaren en geïnstalleerd. 
Daarna volgt de afwerking van de brug én de omgeving. 

De oude brug tussen Ooigem (Wielsbeke) en Desselgem 
(Waregem) was te laag voor de moderne binnenvaart. De 
Vlaamse Waterweg nv bouwt daarom sinds juli vorig jaar, in 
samenwerking met de gemeente Wielsbeke en stad Waregem, 
een hogere brug. 
De nieuwe brug wordt een stalen boogbrug van 99 meter 
lang en ca. 19 meter breed met een fiets- en voetpad aan 
beide buitenzijden. Ook worden de jaagpaden onder de 
brug aangesloten op de wegenis, waardoor er een vlotte 
fietsverbinding ontstaat.
Tegen het voorjaar van 2022 zal iedereen gebruik kunnen 
maken van de nieuwe Leiebrug.

Werken nieuwe fiets- en voetgangersbrug tussen Wielsbeke 
en Waregem van start

De werken voor een nieuwe fiets- en voetgangersbrug 
tussen Wielsbeke en Waregem zullen in november van start 
gaan. In een eerste fase worden er een aantal bomen langs 
het jaagpad gerooid. De werken – een samenwerking van 
De Vlaamse Waterweg nv, de gemeente Wielsbeke en stad 
Waregem, zullen in hun totaliteit ongeveer een jaar duren. 

De fiets- en voetgangersbrug wordt gebouwd ter hoogte van 
Beveren-Trakel in Waregem (met aanloop ter hoogte van de 
Zavelput) en de oude Leiearm in Ooigem (Wielsbeke).
De nieuwe brug wordt een stalen S-vormige brug met 
een overspanning van 59,5 meter. Het ontwerp is sober, 
maar harmonieus en vormt één geheel met de bomenrijen 
en het open Leielandschap. De brug krijgt betonnen 
aanloophellingen die naadloos zullen aansluiten op de 
bestaande jaagpaden aan beide zijden van de Leie.

Nieuwe stap vooruit in Leiewerken: bouw vispassage en 
renovatie stuw in Sint-Baafs-Vijve van start 

De Leiewerken in Wielsbeke en Waregem maken deel uit van 
het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen, dat steun 
geniet van de Europese Unie. Om de Leie geschikt te maken 
voor grotere binnenschepen, dienen heel wat aanpassingen te 
gebeuren. Een eerste realisatie was de bouw van een nieuwe, 
grotere sluis die sinds augustus 2020 operationeel is. Nu 
wordt een nieuwe stap in deze werken gezet met de start van 
de bouw van de nieuwe vispassage en renovatie van de stuw.

Omleiding tijdens de werken (13/10/21 – einde werken)
Ter hoogte van de stuw is het Leiesas gedurende de 
werken afgesloten. Auto’s kunnen omrijden via de Emiel 
Clausstraat. Voor fietsers en voetgangers is een tijdelijke 
weg aangelegd rondom de werfzone. 

Een stuw regelt de waterstand in de Leie om zo wateroverlast en 
waterschaarste te vermijden. De huidige stuw op de oude Leiearm 
is verouderd en wordt gerenoveerd. De elektromechanische 
uitrusting van de stuw wordt helemaal vernieuwd. Tegelijk krijgt 
de stuw ook een volledige opfrisbeurt. Het portiek wordt volledig 
vernieuwd en krijgt een hedendaagse look. De gevelbekleding van 
het nieuwe portiek sluit aan bij die van het nieuwe dienstgebouw 
waardoor een esthetisch geheel ontstaat. 

Oplossing voor vismigratie
Vissen verplaatsen zich voortdurend in een waterloop op zoek 
naar voedsel, voortplantingsplaatsen, overwinteringsgebieden 
of nieuwe leefgebieden. De sluis en de stuw vormen een 
knelpunt voor de vismigratie. Parallel met de renovatie van 
de stuw bouwt De Vlaamse Waterweg nv daarom in de oude 
sluis, vlak naast de stuw, een nieuwe vispassage. 

De vispassage wordt een ‘enkel vertical slot’-constructie 
waarbij de vissen via opeenvolgende compartimenten (‘slots’ 
genaamd) zigzaggen door de passage naar de andere kant. 
In elk compartiment is een klein, voor vissen overbrugbaar, 
hoogteverschil. Aanvullend zorgt een toegevoegd debiet via 
een klein, parallel kanaal in het laatste deel van de vispassage 
voor een lokstroom om de vissen aan te trekken.
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Jaagpad langs de Leie blijft afgesloten
Naast het renoveren van de stuw en de bouw van een nieuwe 
vispassage, is ook de bouw van een nieuw dienstgebouw ter 
hoogte van de nieuwe sluis in Sint-Baafs-Vijve in uitvoering 
dat tevens zal dienen als stockageruimte voor reserve-
onderdelen. Omwille van veiligheidsredenen blijft het jaagpad 
langs de Leie afgesloten tijdens de volledige duur van de 
werken, die tot medio 2023 zullen duren.

Werken pand 140: verbreding van de Leie en aanleg van 
natuurvriendelijke oevers tussen Deinze en Sint-Baafs-Vijve

De komende jaren wordt de Leie aangepast voor schepen 
van klasse Vb: zij kunnen tot 4500 ton en 3 lagen containers 
vervoeren. Daarnaast zal aan rivierherstel, recreatie en 
stadsvernieuwing worden gedaan.

Om de werken op de Leie goed te kunnen coördineren, werd 
de Leie opgedeeld in verschillende panden. Pand 140 is het 
eerste deel op de Leie en loopt van Deinze tot aan de sluis 
van Sint-Baafs-Vijve. 

De werken tussen Deinze en Sint-Baafs-Vijve hebben 
verschillende doelstellingen: enerzijds moet de Leie aangepast 
worden voor de scheepvaart van de toekomst, anderzijds moet 
de rivier opnieuw haar plaats innemen in het landschap en de 
natuurwaarden worden versterkt. 

Er zal gestart worden met het aanpassen van de vaarweg. Nu is 
de Leie overal ongeveer 3,5 meter diep en varieert haar breedte 
sterk. Om grotere schepen toe te laten, wordt de vaarweg 
uitgediept naar 4,5 meter en wordt de vaarweg verbreed. Dat 
vergemakkelijkt het manoeuvreren voor de schippers. 
Wanneer er voldoende ruimte beschikbaar is tussen de 
nieuwe vaarweg en het jaagpad, wordt bekeken hoe het 
ecosysteem versterkt kan worden door het aanleggen van 
natuurvriendelijke oevers. Zo krijgen nog meer planten- en 
diersoorten een nieuwe thuis zonder dat dit een probleem 
vormt voor de scheepvaart. Waar dit niet mogelijk is, wordt 
een natuurtechnische oever of een kaaimuur voorzien, 
afhankelijk van de mogelijkheden ter plaatse. 

Tussen Deinze en Sint-Baafs-Vijve wordt ook bekeken of 
en welke Leiemeanders verbonden kunnen worden met de 
Leie. Of die verbinding mogelijk is, hangt af van verschillende 
factoren zoals de waterkwaliteit en het waterpeil. 
Er zal gewerkt worden in verschillende stappen. Eerst is het 
stuk tussen Deinze en Zulte aan de beurt, na het bekomen van 
de definitieve omgevingsvergunning. Daarna volgt het tweede 
gedeelte, van Zulte tot aan de sluis in Sint-Baafs-Vijve. De 
werken voor de verdieping van de Leie in Wielsbeke starten 
ten vroegste in 2022.

Einde werken River Terminal Wielsbeke voorzien voor
begin 2022

In mei 2020 startten de werken voor de renovatie en 
uitbreiding van de River Terminal in Wielsbeke: het regionaal 
overslagcentrum langs de Leie waar goederen worden 
gestockeerd en wisselen van transportmiddel, bijv. van 
vrachtwagen naar binnenschip of omgekeerd. 
Inmiddels werd de uitbreiding van de kaaimuur volledig 
afgewerkt. Ook de eerste fase van de renovatie van het 
kaaiplateau werd afgerond. 

Op het terrein werd bovendien een nieuwe interne wegenis 
aangelegd voor een betere vrachtwagencirculatie op het 
terrein. Tevens werd achter het kaaiplateau nog bijkomende 
verharding aangelegd voor goederenstapeling.
Het einde van de werken is voorzien begin 2022. 

De Lijn: bus 53, 54 en 81
Omwille van de nog geplande werken in het centrum van 
Wielsbeke (dit betreft o.a. de asfaltering van de Molenstraat) 
blijft De Lijn tot na de afronding van de werken een omleiding 
volgen. 

De niet-bediende haltes zijn Spaander, Centrum en Dries. De 
vervanghaltes zijn Rijksweg (tijdelijke halte), Oud Dorp en 
Heirweg (tijdelijk). 

De asfaltering van de Molenstraat is voorzien voor 
november. Van zodra er een concrete timing bekend is, zal 
deze o.a. via de gemeentelijke facebookpagina en website 
gecommuniceerd worden. 

© Seine Schelde Vlaanderen
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Kort genoteerd uit de gemeenteraad
GEMEENTERAAD VAN 30 SEPTEMBER 2021
1. Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting.
2. Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen van 8 september 2021: goedkeuring agenda en bijlagen en 

vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering 15 september 2021 - Toerisme Leiestreek.
3. Vacantverklaring financieel directeur, voltijds, statutair.
4. Goedkeuring aanpassing arbeidsreglement: telewerk en beschikbaarheids- en bereikbaarheidsverplichting.
5. Goedkeuring aanvullende politieverordening inzake de vergunningsplicht voor clubhuizen van motorclubs en gelijkaardig 

georganiseerde, hiërarchische gestructureerde clubs.
6. Bekrachtiging Besluit Vlaamse regering lokale bronopsporing en samenwerkingsovereenkomst -optie 1.
7. Goedkeuring nieuwe samenwerkingsovereenkomst en bekrachtiging vertegenwoordiging beleidsgroep Energiehuis WVI.
8. Vaststelling reglement van inwendige orde inzake toegang tot de akten van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters.
9. Vaststelling retributiereglement inzake de toegang tot de akten van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters.
10. Goedkeuring voltrekken huwelijken op een zondag of een feestdag en vaststellen huishoudelijk reglement 

huwelijksplechtigheden.
11. Vastelling gewijzigd retributiereglement voor het voltrekken van huwelijken.
12. Bepaling werkingsgebied van de nieuwe woonmaatschappij.
13. Goedkeuring statutenwijziging AGB Wielsbeke.
14. Vaststelling retributiereglement voor administratie- en aanmaningskosten in het kader van fiscale schuldvorderingen.
15. Goedkeuring prijssubsidiereglement Bibox en sportinfrastructuur.
16. Kennisname goedkeuringsbesluiten gouverneur jaarrekening 2020 - kerkfabrieken Sint-Laurentius, Sint-Bavo en Sint-Brixius te 

Wielsbeke.
17. Kennisname opvolgingsrapportering MJP 2020-2025: boekjaar 2021.
18. Principiële goedkeuring nieuwe straatnaam voor verkaveling Nijverheidstraat.
19. Goedkeuring voordracht van de aan te schrijven geledingen voor de mobiliteitsraad.
20. Goedkeuring burgemeestersconvenant.
21. Goedkeuring lokaal Energie- en Klimaatpact.

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

Op 30/09/2021 is in Wielsbeke een mobiliteitsraad
opgericht. Deze heeft als voornaamste taak advies 
te geven, opmerkingen te formuleren of voorstellen 
te doen over alle aangelegenheden met betrekking 
tot mobiliteitskwesties in de gemeente.

Het is de bedoeling in de mobiliteitsraad onder meer 
vertegenwoordigers van verschillende 
maatschappelijke geledingen (belangenorganisaties) 
op te nemen, alsook een aantal deskundigen op het
vlak van mobiliteit. Dat kunnen ook deskundigen zijn 
met betrekking tot bepaalde deelaspecten van 
mobiliteit, bv. het vertolken van de stem van de
fietser, transportsector, mindervaliden in het verkeer,
gebruiker openbaar vervoer…

Deskundigen
Wens je jou kandidaat te stellen als deskundige, 
schrijf dan een gemotiveerde brief naar het College 
van burgemeester en schepenen, je deskundigheid 
in verkeer en mobiliteit kan je aantonen door
diploma’s, praktijkkennis en/of ervaring bij je 
kandidatuur toe te voegen. 

Kandidaturen dienen schriftelijk gericht te worden 
aan het College van burgemeester en schepenen,
Rijksweg 314 te 8710 Wielsbeke, tegen uiterlijk 
15/11/2021.

Enkel gemotiveerde kandidaturen zullen in 
overweging genomen worden. 

MOBILITEITSRAAD ZOEKT DESKUNDIGEN
STEL JE KANDIDATUUR VOOR 15/11/2021
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       Vacatures - Lokaal bestuur Wielsbeke

 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:

FINANCIEEL DIRECTEUR
Voltijdse statutaire functie van onbepaalde duur 
Je staat aan het hoofd van de financiële dienst en staat, voor alle entiteiten binnen het lokaal bestuur, in voor de voorbereiding van de 
meerjarenplanning, opvolging van de budgetten, en periodieke rapportering. Je bent verantwoordelijk voor het financieel beheer en 
ondersteunt het bestuur bij het financieel beleid. Ben je analytisch en doelgericht ingesteld, en beschik je over een helikoptervisie, dan 
ben jij de persoon die wij zoeken. 
Voorwaarden
Houder van een masterdiploma of daarmee gelijkgesteld.
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. 
 
Interesse?

Tot en met 15 november 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.

Lokaal bestuur Wielsbeke is op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste

technisch assistent patrimonium (zaaltoezicht) (m/v) -  (D1-D3)
in halftijds of voltijds dienstverband, contractueel onbepaalde duur. (aanleggen werfreserve)
 
Functie: 
Als technisch assistent patrimonium draag je jouw steentje bij aan het onderhoud en de netheid van de infrastructuur binnen het lokaal 
bestuur Wielsbeke. Je voert waar nodig diverse onderhouds- en herstellingswerken uit, zorgt mee voor een veilige werkomgeving en je 
houdt toezicht bij gebruik van gemeentelijke gebouwen. 
Weekendwerk op regelmatige basis is van toepassing.
Tevens ben je verantwoordelijk voor het uitlenen van materiaal en ondersteun je tijdens evenementen.
Aanbod:
- arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur 
- halftijdse of voltijdse tewerkstelling
- D1-D3 niveau, vakantiegeld, eindejaarstoelage 
- Hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, vergoeding woon-werkverkeer (openbaar vervoer of fiets), ecocheques

Voorwaarden:
- geen diploma vereist
- weekendwerk op regelmatige basis van toepassing

Info:
Voor verdere inlichtingen (functiebeschrijving, werkurenregeling,…) kan u zich wenden tot:
Henk Verhulst: henk.verhulst@wielsbeke.be , 056/67.32.12 , GSM: 0471/58.61.55

Interesse?
Kandidaten kunnen hun sollicitatiebrief, curriculum vitae (CV) en uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 6 maanden) 
vóór 08 november 2021 mailen naar: personeelsdienst@wielsbeke.be of opsturen naar: Gemeentebestuur Wielsbeke, t.a.v. 
personeelsdienst, Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke.
De data voor de praktische en mondelinge proef zal later meegedeeld worden.

Controleer je rijbewijs op geldigheid
Sinds 7 juli 2010 is het elektronische Europese rijbewijs
(bankkaartmodel) in België van toepassing.
Dit is slechts 10 jaar geldig, net zoals de elektronische
identiteitskaart. Na 10 jaar moet je het rijbewijs vernieuwen in
het gemeentehuis.

Maak hiervoor een afspraak via www.wielsbeke.be/afspraak.
Een nieuw rijbewijs kost €25.

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

bankkaartmodel verplicht zijn. Het is dus absoluut niet nodig
om nu al een nieuw rijbewijs aan te vragen, op voorwaarde dat
het document in goede staat is, alle tekst leesbaar is en de foto
op het rijbewijs
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Gele doos in je koelkast kan je leven redden
Alle 80-plussers van de 14 Zuid-West-Vlaamse besturen 
verenigd in W13 kregen of krijgen binnenkort een Gele Doos: 
een brooddoos die belangrijke medische, persoonlijke en 
contactgegevens bevat en die standaard in de deur van de 
koelkast bewaard wordt. 

In Wielsbeke ontvingen alle 80-plussers al in september een 
uitnodiging om een Gele Doos in zijn of haar (deel)gemeente af 
te halen. Wie niet in de mogelijkheid was om op de voorziene 
afhaalmomenten in september de doos op te halen, kon 
contact opnemen met het Sociaal Huis.

Wat zit er in de Gele Doos?
De Gele Doos bevat standaard een ringboekje, een 
vermissingsfiche, een pochette en een stickervel.

In het ringboekje komen belangrijke persoonlijke en medische 
gegevens en contactgegevens te staan. Het gaat bijv. om 
gegevens van personen die bij een incident gecontacteerd 
moeten worden, met welke allergieën een persoon te 
kampen heeft, ... Kortom, allemaal belangrijke informatie voor 
hulpverleners bij een interventie.

De 14 lokale besturen kozen er ook voor om een 
vermissingsfiche aan de Gele Doos toe te voegen. Die kan 
deels vooraf ingevuld worden met o.a. de naam, bepaalde 
gezichtskenmerken, ... Door zo’n deels ingevulde fiche aan de 
doos toe te voegen winnen de hulpdiensten bij een vermissing 
kostbare tijd.

Het ringboekje en de vermissingsfiche zitten in een pochette. 
Ook andere documenten, zoals een samenvatting van het 
medisch dossier of een wilsbeschikking, kunnen hieraan 
toegevoegd worden. 

Bij de Gele Doos hoort ook een stickervel met 2 stickers. De 
blauwe sticker wordt op een zichtbare plaats op de achterkant 
van de voordeur geplakt en geeft aan dat er een Gele Doos 
in de koelkastdeur aanwezig is. Op een tweede sticker staat 
een aantal belangrijke telefoonnummers gedrukt. Het is aan te 
raden om deze sticker te kleven op een plaats dicht bij de vaste 
plaats voor je telefoon.

De 14 Zuid-West-Vlaamse gemeenten beslisten samen om de 
Gele Doos in de eerste fase uit te delen onder de 80-plussers. 
De Gele Doos is voor elke inwoner gratis.

Politie en gasboetes
Op de hoogte blijven van nieuws van de PZ MIDOW?

PZ MIDOW, de politiezone waartoe ook Wielsbeke behoort, is 
sinds de zomer actief op sociale media. Wil je op de hoogte 
blijven van bijv. snelheidscontroles, trainingen en omleidingen? 
Dan kan je terecht op Twitter (kanaal @pzmidwow) en op 
facebook (pagina Politiezone MIDOW). 

Ook de website van PZ MIDOW (www.politie.be/5454) zit in 
een nieuw jasje. 

Wist je dat aangiften en niet-dringende meldingen sinds 
september uitsluitend op afspraak verlopen? Een afspraak 
maken kan via de website van PZ MIDOW. Ook een afspraak 
met je wijkagent kan via de website gemaakt worden.

Gasboete voor wie voetpad voor zijn eigendom niet 
onderhoudt 
Bewoners die het voetpad, het rioolrooster en de straatgoot 
voor hun eigendom niet onderhouden, riskeren een gasboete. 
Art. 73 APR stelt “dat aangelanden erover moeten waken dat 
de voetpaden, rioolroosters en straatgoten voor het onroerend 
goed dat ze bewonen of gebruiken in nette staat blijven door 
o.m. vuilnis, modder en onkruid weg te nemen”. 

In geval van sneeuw dient ook sneeuw geruimd te worden op 
het voetpad voor de eigendom. 
Wie dit niet doet, zal eerst verwittigd worden en zal dan 14 
dagen de tijd krijgen om het nodige te doen. Indien er niets 
gedaan wordt, zal er geverbaliseerd worden met een gasboete 
op basis van het art. 73 APR.
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Proficiat!
Het gemeentebestuur houdt er aan om jubilarissen o¸cieel 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
Andre Soetaert - Ginette De Cokere 

Gehuwd te Wielsbeke op 20/08/1971 - Viering 21/08/2021

Gouden jubileum

Diamanten jubileum
Leon Bultynck - Joanna Lapierre 

Gehuwd te Wielsbeke op 18/08/1961 - Viering 21/08/2021

Gouden jubileum

Andre Naessens - Anny Vanmeerhaeghe 

Gehuwd te Markegem op 25/09/1970 - Viering 21/08/2021

Gouden jubileum

Gouden jubileum

Eric Benoit - Nelly Pieters 

Gehuwd te Heule op 30/07/1971 - Viering 04/09/2021

Gouden jubileum

Briljanten jubileum
Noël Desmet - Jeanne Declerck

Gehuwd te Oostrozebeke op 10/08/1956
Viering 04/09/2021

Noël Desmet - Jeanne Declerck
Gehuwd te Oostrozebeke op 10/08/1956

Viering 04/09/2021
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Gouden jubileum
Etienne Vandeputte - Rita Demarez 

Gehuwd te Tielt op 26/02/1971
Viering 16/09/2021

Diamanten jubileum

Roger Vindevogel - Alice Lavaert 

Gehuwd te Sint-Baafs-Vijve op 04/04/1961 

Viering 11/09/2021

Diamanten jubileum

Roger Vindevogel - Alice Lavaert 

Gehuwd te Sint-Baafs-Vijve op 04/04/1961 

Viering 11/09/2021

Test BE-Alert gemeente Wielsbeke succesvol verlopen
Samen met 132 andere gemeenten en steden nam de 
gemeente Wielsbeke op donderdag 7 oktober deel aan de 
nationale test van BE-Alert, het systeem dat inwoners op de 
hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon. 
De test in Wielsbeke is succesvol verlopen: 99,72% van alle test-
sms’en werd correct ontvangen en 100% van de test-e-mails 
werd succesvol verstuurd.

Om klokslag 10u00 werd zowel het sms- als het mailsysteem 
getest. In totaal werden 874 sms’en verstuurd. Na enkele 
minuten was het gros van de berichten reeds succesvol 
ontvangen. Eén bericht kon niet worden afgeleverd door foute 
ingave van een sms-nummer bij inschrijving bij BE-Alert. Ook 2 
andere gebruikers werd gevraagd hun nummer te controleren.

Voor de e-mailservice zijn in Wielsbeke op vandaag 888 
mailadressen geregistreerd. Alle 888 mails werden succesvol 
verstuurd.

Wat is BE-Alert?
BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee we inwoners 
kunnen verwittigen bij een noodsituatie.

Sinds de lancering werd BE-Alert al meer dan 500 keer 
ingezet tijdens reële noodsituaties. Dankzij BE-Alert kan een 
burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse 
Zaken een bericht uitsturen naar alle personen op wie de 
noodsituatie impact heeft. Zo kunnen inwoners op een snelle 
manier de nodige aanbevelingen krijgen, bv. ramen en deuren 
te sluiten bij een brand. Vooral tijdens stormen, branden maar 
ook wanneer bijvoorbeeld oorlogsmunitie gevonden wordt, 
zetten lokale overheden de alarmeringstool in.

Nog niet aangemeld?
Om een bericht te ontvangen moet je je registreren. 
Dit kan heel gemakkelijk op www.be-alert.be. Vul het 
inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in. Schrijf je vandaag 
nog in!
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Werfupdate nieuw sportcentrum
Hierbij een overzicht van de uitgevoerde werken in oktober.  

Er is gestart met het metsen 
van de buitensteen van het 
nieuwe sportcentrum. Deze 
werken duren tot eind 2021.

In het gebouw zijn leidingen gelegd evenals 
voorzieningen voor elektriciteit, lucht- en 
waterbehandeling in de zone van het zwembad, de 
kelder, de kleedkamers en de administratieve ruimtes.

De voorbereidende werken voor het plafond 
van het zwembad schieten goed op. Op de 
foto: de lucht- en ventilatiekanalen en de 
elektriciteit die boven het akoestisch plafond 
worden geplaatst. 

Het buitenschrijnwerk van het zwembad werd 
geplaatst.

De bewapening voor het hellend vlak richting de 
buitenkleedkamers en de nooduitgang van de sporthal 
zijn klaar. De bijkomende muren aan de zijkant zijn 
voorzien omwille van de hoge grondwaterstand. 

In oktober zijn de nutsvoorzieningen 
in de Hernieuwenstraat aangelegd. 
Het betreft hier de leidingen voor gas, 
elektriciteit, internet (glasvezel) en water. 

Sportcentrum Hernieuwenburg
Het toekomstige sportcomplex op domein Hernieuwenburg zal 
de naam ‘Sportcentrum Hernieuwenburg’ dragen. De gemeente 
volgt hiermee de stem van de inwoners van Wielsbeke. 

De afgelopen maanden werden inwoners via sociale media, 
website en infokrant opgeroepen om te stemmen op een aantal 
voorgestelde verzamelnamen voor de toekomstige sporthal

en het toekomstige zwembad. Ook kon er een eigen voorstel 
ingediend worden. 

De overgrote meerderheid van de stemmers gaf echter zijn 
stem aan het behoud van de huidige naam: ‘Sportcentrum 
Hernieuwenburg’.

Studeren in de bib 
Beste studenten

Nog op zoek naar een rustige plaats zonder te veel afleiding? 
Vind je ook dat samen studeren motiverend werkt? Vanaf 
woensdag 15 december 2021 start terug de studieruimte voor 
hoge school en unief-studenten. Je kan hiervoor terecht in de 
leeszaal van de bib op volgende dagen:

• Maandag: 14u00 tot 19u00
• Dinsdag: op aanvraag
• Woensdag: 9u00 tot 12u00 en 13u00 tot 19u00
• Donderdag: op aanvraag

• Vrijdag: 9u00 tot 12u00 en 14u00 tot 18u30
• Zaterdag: 13u00 tot 15u30 (langer op aanvraag)
• Gesloten op zondagen en feestdagen (24-25-26-31 

december en 1-2 januari)

Er is wifi en elektriciteit voor het gebruik van laptops. 

Inschrijven kan via
https://inschrijvingen2.wielsbeke.be:1443/Home. 
Je kan aanduiden op welke dagen je een tafel wil reserveren. 
De plaatsen zijn beperkt. 

Voor meer info, mail naar jeugd@wielsbeke.be
We wensen alle studenten veel succes met hun examens!



gemeentelijke info 

© Filip Van Loo

11 novemberviering 2021
Op donderdag 11 november wordt het einde van de Eerste 
Wereldoorlog herdacht. Het gemeentebestuur nodigt je van 
harte uit om aanwezig te zijn bij de herdenkingsplechtigheid in 
Sint-Baafs-Vijve:

DONDERDAG 11 NOVEMBER 
10u00: misviering in de Sint-Bavokerk opgeluisterd door 

Basisschool De Vliegeraar en de Harmonie Steeds 
Beter. Aansluitend vindt er op het kerkhof een 
eerbetuiging voor de overleden slachtoºers plaats. 
Vervolgens wordt er in stoet een optocht gehouden 
naar het monument aan de Rijksweg. 

Aansluitend: gelegenheid tot een drankje in Den Aert. 
In Ooigem en Wielsbeke zullen kransen worden neergelegd bij 
de oorlogsgraven.

Concessies begraafplaatsen
Overeenkomstig artikel 18 van het decreet op de 
begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004 heeft 
het college van burgemeester en schepenen, in zitting van 
16 september 2021, beslist om na 31 december 2022 over te 
gaan tot de ontruiming van de niet-vergunde en vergunde 
graven, gelegen op de begraafplaatsen van Groot-Wielsbeke. 
Nabestaanden hebben de mogelijkheid om alsnog een 
concessie aan te gaan. Hiervoor dienen zij zich te wenden 
tot de dienst burgerzaken, begraafplaatsenbeheerder 

van de gemeente Wielsbeke. In de loop van 2023 zullen 
resterende voorwerpen (foto’s, bloemstukken, enz.) evenals 
de grafmonumenten door de gemeentediensten worden 
weggenomen.

De begraafplaatsen zijn dagelijks voor het publiek toegankelijk 
van 08u00 tot 20u00, behoudens afwijking vastgesteld door 
de burgemeester. 
Ter info: vanaf donderdag 9 december worden de verwelkte 
bloemstukken en bloempotten verwijderd. 

Reveil: een ingetogen sfeermoment op de begraafplaats van Sint-Baafs-Vijve
2021 komt met de meest intense 1 november van de 21ste eeuw. 
Daarom hoopt vzw Reveil om samen met heel wat steden en 
gemeenten zoveel mogelijk warmte te verspreiden.

Al enkele jaren organiseren meer dan 1 op de 3 Vlaamse 
gemeenten op 1 november samen met Reveil een 
begraafplaatsconcert. Daarbij brengen lokale muzikanten, 
dichters en vertellers een eerbetoon aan de overledenen.

Ook Wielsbeke neemt voor de vierde maal deel aan Reveil.
Op de begraafplaats van Sint-Baafs-Vijve kun je omstreeks 
17u00, bij zonsondergang, genieten van een sfeervol concert.

Hiernaast kun je op de drie gemeentelijke begraafplaatsen 
tijdens het weekend van 30 oktober tot 1 november diverse 
gedichten vinden, gethematiseerd rond verlies en verdriet. 

Deze teksten zijn gericht op een breed publiek, met enkele 
gedichten geschikt voor kinderen. 
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Officiële huldiging Tessa Wullaert tot
ereburger van Wielsbeke op 8 december
Omwille van de coronapandemie en omwille van haar drukke agenda kon de 
huldiging niet eerder doorgaan, maar op woensdag 8 december wordt Tessa 
Wullaert o¸cieel gehuldigd als ereburger van Wielsbeke. 

Ze krijgt de titel vanwege haar uitzonderlijke sportieve prestaties in binnen- en 
buitenland. Zo won Wullaert, die al op 5-jarige leeftijd begon met voetballen, in 
2019 haar derde Gouden Schoen, werd ze in 2019 kapitein van de Red Flames en 
behaalde ze met RSC Anderlecht in 2020-2021 de kampioenstitel van België. 

Op 21 september ll. speelde Wullaert haar 100ste interland. De Red Flames 
verpulverden toen Albanië met 7-0, inclusief een treºer én 2 assists van Wullaert. 
Met haar 28 lentes was ze overigens de jongste voetbaleeuweling ooit!

Ontvangen Cadeaubonnen geldig bij meer dan 50 handelaars in groot-Wielsbeke
Eind september ontving elk gezin in Wielsbeke een brief met daarbij 2 Wielsbeke Cadeaubonnen van 10 euro, dit in het kader van 
het relanceplan van de gemeente.
De Cadeaubonnen zijn een jaar geldig. Ze kunnen samen of apart uitgegeven worden, bij 1 of verschillende van onze deelnemende 
handelaars in Wielsbeke.

JE KAN MET JE CADEAUBONNEN TERECHT BIJ: 
Apotheek Debeuckelaere - Apotheek Delrue - Apotheek Ooigem - Au Bel Etage 
- Bakkerij Bavo - Bakkerij Wouter - Bigi’s Tearoom-Snacks-Karaoke - Bij Christa 

Groenten en Fruit - Bistro Bistecca - Bistro Tea Room Décasteur - Brood en Banket 
Peter - Brood en Banket Vanhuysse - Cafe ‘t Paradijs Ooigem - Cocoon by Ellen 
- Coi�ure Céline Lebrecht - De Meander - De Wonderlamp Wielsbeke - Electro 

Martin De Schrijvere - ExtraBrood - ‘t Fermetje - Fietsen Mabbe - Fietsenzaak De 
Pedaal - Frituur Evelyne - Frituur Fanniej - Frituur Patrick & Doortje - ‘t Gouden 

Frietje - Instituut Bo - Kapsalon De Hoofdzaak - Kapsalon Elbeplus - Kapsalon Image 
- Keurslager De Scheemaeker - Living-shop stijlvol wonen - Lux Shop - Magical 

Healing - Maison Madeleine - Natuurhuis ‘t Biotiekje Wielsbeke - Patisserie Pauwels 
- PIXINES fotostudio - Proxy en Drinxit Ooigem - Q8 Wielsbeke - Slagerij - Traiteur 

B&L - Slagerij Pol - Slagerij ‘t Beenhouwerietje - Spar Wielsbeke - Spherebox - Sport-
Idee - Starnails/Marcus Spurway - Sweet Miel - Tuinen Vandenheede Stijn - Woepa - 

Yggdrasils Whispers - Zenissa Esthetiek. 

Alle adressen vind je op onze website: www.wielsbeke.be. 

De Wielsbeke Cadeaubon, het ideale eindejaarsgeschenk!
Na de moeilijke coronaperiode kunnen de Wielsbeekse 
handelaars ieders steun hard gebruiken. Als inwoner van 
Wielsbeke kan je je steun geven door lokaal aankopen te doen. 

Ook in de komende eindejaarsperiode kunnen we onze eigen 
handelaars een duwtje in de rug geven door de uitgave van een 
Wielsbeke Cadeaubon: het perfecte eindejaarsgeschenk! 

De Wielsbeke Cadeaubon kan gebruikt worden bij meer dan 50 
handelaars die reeds aangesloten zijn. Met deze cadeaubon kan 
je met andere woorden terecht in alle geledingen van de

detailhandel van Ooigem, Sint-Baafs-Vijve en Wielsbeke. Een 
cadeaubon blijft een jaar geldig.

De meest actuele lijst van deelnemende handelaars kan je steeds 
terugvinden op www.wielsbeke.be/cadeaubon. Je vindt er ook 
alle informatie over de aankoop en het gebruik van de bon. 

Ben je handelaar in groot-Wielsbeke en wens je ook aan 
te sluiten? Neem dan een kijkje op www.wielsbeke.be/
cadeaubon2021. Registratie is eenvoudig en gratis.

‘Oude’ Wielsbeke geschenkbonnen nog geldig tot 30 november 2021
Wie vóór februari 2021 een Wielsbeke geschenkbon kocht of kreeg, kan deze bon (linksbovenaan op foto)

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 (onderaan op foto)
worden gebruikt. De oude bonnen kunnen dan niet meer ingewisseld worden. 
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Van 1 tot 14 november 2021 voert 11.11.11. opnieuw campagne om de booschap van internationale 
solidariteit krachtig te laten weerklinken. 

Het voorbije anderhalve jaar ondervonden we allemaal hoe sterk onze levens verbonden zijn. Wat 
hier gebeurt, heeft impact elders. En omgekeerd. Corona kende geen grenzen en legde de wereldwijde 
ongelijkheid pijnlijk bloot. En die beperkt zich niet enkel binnen onze gezondheidszorg.

Grote bedrijven die nauwelijks belastingen betalen dankzij fiscale paradijzen. Mensen uit kwetsbare landen 
die de zwaarste gevolgen van klimaatverandering slikken. Lage-inkomenslanden die miljarden dollars 
mislopen door oneerlijke handelsakkoorden. Mensen op de vlucht die sterven aan de buitengrenzen van 
Europa. Miljoenen mensen die nog lang niet aan hun vaccinatieprik toe zijn. Er is iets grondig mis met de 
wereld waarin we leven. Het zijn uitdagingen die ons wereldwijd verbinden. 

De toekomst moet beter worden voor iedereen, daarover zijn we het eens. Dit is hét moment om samen een 
nieuwe solidaire wereld uit te bouwen en de scheve verhoudingen recht te trekken. Daarom roepen we 
iedereen op om mee te investeren, zodat internationale solidariteit zegeviert.

ENKELE HARDE CIJFERS OVER 
ONGELIJKHEID WERELDWIJD
Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de pandemie, 
zoals de eerstelijnszorg, vorig jaar verloren vrouwen wereldwijd 80 miljard dollar aan inkomsten.

Jaarlijks gaat er 444 miljard aan subsidies naar bedrijven die nog steeds fossiele brandstoffen ontginnen

De rijkste 10% van de wereldbevolking stoot evenveel CO2 uit als de andere 90%. De landen die de minste 
verantwoordelijkheid hebben in de opwarming van de aarde, dragen op dit moment de zwaarste gevolgen

75% van alle geleverde vaccins zijn in handen van rijkere landen

In de Verenigde Staten hebben mannen met een zwarte huidskleur dubbel  zoveel  kans om te sterven  
tijdens een politie-arrestatie dan anderen

Eind 2020 waren wereldwijd 82,4 miljoen mensen op de vlucht, in de eerste helft van 2021 
stierven al minstens 892 mensen op de vlucht op de Middellandse Zee

INVESTEREN, DAT DOEN WE ALLEMAAL
Investeren, dat doen we allemaal. In onze kinderen, in onze relaties, in een woonst of in een opleiding.  
Het voorbije anderhalf jaar ervaarden we plots dat al die investeringen samenhangen met wat er  
in de wereld gebeurt. Pas als die goed blijft draaien voor iedereen, kunnen we voluit leven.  
 
Investeer daarom mee in een betere wereld. Een wereld waarin iedere dag straffe mensen en 
organisaties wereldwijd knokken voor verandering: voor mensenrechten, democratie, een 
groene planeet, een eerlijke verdeling van macht en geld… Dat maakt écht een verschil. Hun 
acties worden gehoord. Dat levert niet alleen veel op voor de mensen ginder, maar ook voor 
die hier. Ook voor jou en alle generaties na jou. Een rendement op de lange termijn dus.

 1 tot 14 november 2021 voert 11.11.11. opnieuw campagne om de booschap van 
 krachtig te laten weerklinken. 

Het voorbije anderhalve jaar ondervonden we allemaal hoe sterk onze levens verbonden

NADINE van onze Libanese partner ALEF komt op voor het leven 
van Syrische vluchtelingen. Bijna 1 miljoen Syriërs verblijven 
in Libanon, op de vlucht voor een vreselijke oorlog die maar 
blijft aanslepen. De omstandigheden waarin zij leven, wonen, 
werken en naar school gaan, laten vaak te wensen over. Daarom 
pleiten Nadine en haar collega’s van ALEF voor hun rechten. 

PABLO van onze Ecuadoraanse partnerorganisatie CDES, slaagde 
erin om het leven van 123 arbeiders op een grote vezelplantage te 
verbeteren. Deze mensen werken en wonen er in verschrikkelijke 
omstandigheden: oude en gevaarlijke machines, woonkrotten, 
geen pensioen of sociale zekerheid, een loon nog lager dan het 
Ecuadoraanse minimumloon. Met uw steun zal dit definitief 
veranderen. Een goede zaak voor alle Ecuadoraanse arbeiders. 

ONTDEK MEER VERHALEN OP 11.BE    

INVESTEER IN 
 MENSWAARDIGE  

 ARBEIDS- 
 OMSTANDIGHEDEN 

INVESTEER IN 
 MENSENRECHTEN 

HOOPVOLLE VOORBEELDEN 
VAN INTERNATIONALE 
SOLIDARITEIT

ONTDEK ALLES OVER DE CAMPAGNE VIA WWW.11.BE/INVESTEER

WAARIN INVESTEER JIJ?
Investeer daarom samen met ons in een rechtvaardige wereld, waar we allemaal beter van worden.  
Wat jouw investering dan opbrengt, vraag je je af? Wel, iedere dag knokken straffe mensen en 
organisaties over de hele wereld voor verandering: voor mensenrechten, democratie, een 
groene planeet, een eerlijke verdeling van macht en geld… En dat maakt echt een verschil, hun 
acties worden gehoord. Want daar waar deze changemakers ruimte en steun krijgen, is er minder 
ongelijkheid, wordt de natuur groener en rijker en de wereld eerlijker. En dat levert niet alleen voor 
jou op, maar ook voor al die generaties na jou. Een rendement op de lange termijn dus.

Je staat trouwens niet alleen. Samen met honderden organisaties en burgerinitiatieven,  
en tienduizenden vrijwilligers gaan wij deze uitdagingen aan. We roepen politici ter verantwoording, 
stampen prikkelende acties uit de grond, laten wereldwijd hoopvolle initiatieven groeien en bloeien en 
zetten dingen in beweging. Word daarom ook #1van11 en investeer in internationale solidariteit. 

WAT KAN JIJ DOEN?
Word mede-investeerder... van een betere wereld en investeer geld en/of tijd in 11.11.11.

Van 1 tot 14 november halen we weer alles uit de kast om onze boodschap van internationale 
solidariteit krachtig te laten weerklinken.

Steun tijdens de campagneweek van 1 tot 14 november 2021 onze 20.000 vrijwilligers die geld 
inzamelen voor 11.11.11. Of stort een bijdrage op BE30 0000 0000 1111 of via doneer.11.be

Zet zelf een actie op poten ten voordele van 11.11.11: van een filmvertoning, debatavond, 
huiskamerconcert...tot een brunch, quiz of voetbalwedstrijd. Alles kan! Of verkoop onze (h)eerlijke 
chocolade, kruidenmix of kleurpotloden aan collega’s, vrienden, buren of in de supermarkt in jouw 
gemeente. Meer info op 11.be. 

VRAGEN STAAT VRIJ
Heb je vragen of opmerkingen? Stel ze via tama.dhaen@11.be 
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Wachtpost Regio Waregem
Vanaf 1 november 2021 start voor de regio van de Eerstelijnszone Waregem een huisartsenwachtpost te Waregem. Dit wil zeggen 
dat je in het weekend en op feestdagen, indien je nood hebt aan een huisarts van wacht, je moet wenden tot de wachtpost. Deze 
kun je bereiken via het algemeen wachtnummer 1733. Telefonische aanmelding is steeds noodzakelijk!

Via 1733 krijg je een afspraak in de wachtpost of helpt men je op een andere manier verder. Een medisch geschoold medewerker 
schat de ernst van de situatie in. Indien er hoogdringende zorg vereist is, wordt meteen een ambulance en eventueel een MUG naar 
je toe gestuurd. Voor niet-levensbedreigende, maar niet-uitstelbare zorg krijg je een afspraak bij de wachtpost. Indien je je niet zelf 
naar de wachtpost kan verplaatsen, komt een huisarts bij je langs. 

Zonder telefonische inschatting en afspraak kan je je niet aanmelden in de wachtpost.

De Wachtpost Regio Waregem is open van vrijdagavond 19u00 tot maandagmorgen 08u00. Zo ook de avond voor een feestdag 
van 19u00 tot de ochtend na de feestdag 08u00.
Je kunt de wachtpost vinden op de site van het ziekenhuis Waregem in de Vijfseweg 150, tegenover de dienst spoedgevallen. 

De Wachtpost Regio Waregem is bedoeld voor de inwoners van Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Spiere-Helkijn, Waregem, Wielsbeke en 
Zwevegem.

Op wandel.

De hond eens uitgelaten.

Zal ’t beestje kunnen praten?

Zijn baasje heeft de muilband aan

en samen mogen ze wandelen gaan.

De hond mag nooit eens spreken

maar daarbij vergeleken

kan ’t baasje soms hard bijten.

Coronatijd doet dit verslijten.

Marie-Christine Martens

10 mei 2020
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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 

 
Wachtpost Regio Waregem: algemeen wachtnummer 1733. Open van vrijdagavond 19u00 tot maandagmorgen 08u00, 
en avond voor feestdag van 19u00 tot de ochtend na de feestdag 08u00. Telefonische aanmelding noodzakelijk! Je 
vindt de wachtpost op de site van het ziekenhuis Waregem in de Vijfseweg 150 tegenover de dienst spoedgevallen.  

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)

✂
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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

Bloedinzamelingen november  2021 
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!

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, (OC Hernieuwenburg) 
• dinsdag 9 november, Ooigem, 17u00-20u30, (OC Leieland) 

Bedankt om te helpen helpen! #bloedgevendoetleven
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andere info 

✂ Een Hart voor West-Vlaanderen
Meer dan één op tien kinderen in West-Vlaanderen loopt het 
risico om op te groeien in een kansarm gezin. Middelen ter 
bestrijding van kansarmoede lijken echter steeds schaarser te 
worden. Om hieraan tegemoet te komen, lanceert het Streek-
fonds West-Vlaanderen ook dit jaar een projectoproep ter 
ondersteuning van organisaties die zich inzetten voor maat-
schappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. 

Via ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ steunt het Streekfonds 
West-Vlaanderen jaarlijks tal van projecten die zich richten op de 
meest kwetsbare groepen in onze samenleving. Organisaties en 
verenigingen die in aanmerking komen, kunnen tot 5.000 euro 
aan financiële steun krijgen voor hun project. De selectie van de 
projecten gebeurt door een onafhankelijke jury van experten 
en ervaringsdeskundigen. Projecten met aandacht voor het 
versterken van kansen en talentontwikkeling bij kwetsbare 
kinderen en jongeren hebben hierbij een streepje voor. 

Dankzij de bijdragen van een uitgebreid netwerk aan 
bedrijven, partners, de opbrengsten van fondsenwervings-
acties en particuliere giften kan het Streekfonds jaarlijks zo’n 
100.000 euro aan directe projectsteun toekennen. Sinds de 

oprichting van ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ konden in 
totaal al meer dan 500 projecten worden ondersteund voor 
een bedrag van meer dan 2.000.000 euro.

Zelf een project indienen? 
Ben je als vereniging, vzw, buurt- of oudercomité ook op 
zoek naar extra middelen voor een project ten voordele van 
maatschappelijk kwetsbare kinderen of jongeren? Neem dan 
contact op met het Streekfonds West-Vlaanderen en dien 
vóór 8 december 2021 je projectaanvraag in.

Meer info: https://streekfonds.be/een-hart-voor-west-vlaanderen/

Regionale chathulpverlening voor jongeren en jongvolwassenen
Door COVID-19 was het voorbije anderhalf jaar voor iedereen 
mentaal zwaar. Niet het minst voor jongeren en jongvolwassenen. 
Begin september lanceerden W13, CAW Zuid-West-Vlaanderen en 
11 lokale besturen daarom chathulpverlening voor jongeren tussen 
12 en 25 jaar in de regio Zuid-West-Vlaanderen.
Jongeren blijken op mentaal vlak het hardst getroºen door de 
coronacrisis. Om hen gepast te helpen en te ondersteunen, is 
het belangrijk om die hulp in hun eigen (digitale) leefwereld 
aan te bieden. Daarom kunnen Zuid-West-Vlaamse jongeren en 
jongvolwassenen (12 tot 25 jaar) nu via chat op een laagdrempelige 
manier contact opnemen met een professionele hulpverlener 
van het JAC Zuid-West-Vlaanderen, de jongerenwerking van 
het CAW Zuid-West-Vlaanderen. Deze chat is een initiatief van 
welzijnsvereniging W13, CAW Zuid-West-Vlaanderen en de 
gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, 
Kuurne, Waregem, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem.

Hoe werkt het?
De jongere stuurt een WhatsAppbericht naar een professionele hulpverlener. Die maakt een afspraak met de jongere voor 
een chatgesprek en stuurt hierbij een link door naar het beveiligde platform ‘Sittool’. De jongere kan indien nodig vervolghulp 
krijgen van dezelfde hulpverlener, via chat maar ook via andere vormen van online- en o¿inehulpverlening (beeldbellen, face-
to-facegesprek, telefoneren, ...).

Meer info: https://www.caw.be/regionale-chathulpverlening-zuid-west-vlaanderen/

Samen blijven schitteren
Op zondag 5 december 2021 is het weer zover. Daags voor de 
Sint verrassen we vrijwilligers wereldwijd voor de Internationale 
Dag van de Vrijwilliger. 

Tijdens en na de coronacrisis blijken vrijwilligers een lichtpuntje 
voor anderen en gaan ze dapper door. Ze zijn de lijm in hun 
buurt, hun organisatie of hun club.

Internationale Dag van de Vrijwilliger - 5 december 2021 - #IVD2021

Samen blijven 
sitteren.

5 DECEMBER 2021

van het Vrijwilligerswerk
Internationale dag
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 andere info

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

   Vereniging voor Spina Bifida en Hydrocephalus vzw
   Brusselbaan 237
   9320 Erembodegem

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

De vereniging spina bifida
De vereniging is een zelfhulpgroep van en voor personen met 
Spina Bifida en Hydrocephalus (waterhoofd). De vereniging 
is actief over het gehele Vlaamse landsgedeelte en moet zich 
zien te redden zonder subsidies van overheidswege.
De vereniging organiseert diverse activiteiten voor kinderen, 
adolescenten en volwassenen met Spina Bifida alsook voor 
hun families. Zo kan elk lid van de vereniging deelnemen aan 
familieweekends, zelfredzaamheidweek voor kinderen, jonge-
renweekends, volwassenenweekends, jaarlijkse barbecue,… 
Voor meer informatie over de handicap of onze activiteiten, 
kan je terecht op onze website: www.spinabifida.be
Neem gerust een kijkje!
Om dit mogelijk te maken organiseert de vereniging een
tru§elverkoop.

Hoe je steun en/of medewerking verlenen?
Deze actie wordt in onze gemeente georganiseerd door 
de familie Mervylde-Saelens, zelf ouders van een dochter 
geboren met spina bifida.
De chocoladeschilfertruºels worden aangeboden per 180gr 
voor de prijs van €5.
De truºels zijn te verkrijgen op het volgende adres:
 Jean-Pierre Mervylde – Marianne Saelens, Berkenstraat 6, 
8710 OOIGEM.
Verder zijn de truºels ook te verkrijgen bij DEBOSSCHERE 
Christ & Christa, Bavikhoofsestraat 95B, Ooigem.

Ben je geïnteresseerd en wil je onze vereniging een financieel 
steuntje geven, bel dan naar Jean-Pierre Mervylde of Marianne 
Saelens op 056 66 58 13 of 0497 78 93 17.

Mensen of handelaars die bereid zijn om mee te werken aan 
de verkoop en reclame willen maken bij buren, vrienden, 
collega’s of familie zijn steeds welkom.

U kan ze afhalen op hoger genoemd adres of na een tele-
foontje worden ze aan huis bezorgd!
Alvast bedankt voor jullie erg gewaardeerde steun.

 ondernemen



milieu 

NOVEMBER - DECEMBER   |   gemeentelijke infokrant     21

Inzameling bladafval
De herfst is opnieuw in het land. Bontgekleurde bladeren 
dwarrelen vrolijk van de bomen. Herfstbladeren kunnen 
nuttig aangewend worden. Zo kan je bijvoorbeeld je eigen 
bladcompost maken. De bladeren kan je ook gebruiken om 
extra isolatie te geven aan de vorstgevoelige planten in je 
tuin door er een laagje langs te leggen. 

Inzameling
Indien je bladeren over hebt, kan je deze op de volgende 
manieren kwijt:

- Inzameling op het recyclagepark. Dit hoort bij het zacht 
tuinafval (0,04 euro/kg) waarvan je 500 kg/gezin/jaar 
gratis kan aanleveren.

- Inzameling via de tuinafvalbakken via Imog.

Bladeren van openbaar domein
Voor de bladeren afkomstig van het openbaar domein kan 
je terecht op de inzamelpunten. Dit is een wijziging van de 
inzamelmethode van de voorbije jaren. De gemeente stapt 
af van de zakken die opgehangen worden. Voortaan wordt 
er gewerkt met vaste inzamelpunten in de gemeente die op 
geregelde tijdstippen geledigd worden. 

Deze inzamelpunten zijn:

2 grote inzamelpunten:
- OC Leieland
- Grasveld naast de bib

4 kleinere inzamelpunten:
- Eekhoutswijk
- Monseigneur De Brabanderestraat
- Jasmijnenstraat (voetbalveld)
- OCMW

Gedurende de herfstperiode worden deze inzamelpunten 
uitgestald en geledigd.

De inzamelpunten worden weggenomen als we vaststellen 
dat er ander afval tussen de bladeren ligt. Voor meer info 
kan je steeds terecht bij de technische dienst,056 67 32 12.

Groenophaling
Op vrijdag 26 november 2021 is er opnieuw groenophaling. 
Wat kan er worden meegegeven met de ophaling:

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

natuurlijk touw:
> Max. lengte: 1 m
> Max. dikte van de takken: 10 cm
> Max. 2 m3 per adres

• Klein tuinafval:
o Aanbieden in composteerbare zakken

Het groenafval mag de avond voordien buitengelegd worden.
Bij vragen of problemen met de ophaling kan er contact 
opgenomen worden met Imog (056 71 61 17) of met de dienst 
Omgeving (056 67 32 15).

Wij gaan voor 30 procent minder. Jij ook?
Nog tot 13 december kan je deelnemen aan ‘30 procent 
minder’: een campagne van Imog die je op weg helpt om 
je restafvalzak te verkleinen. Met eenvoudige, leuke acties 
en met praktische en eenvoudige tips. Per actie verdien je 
punten, waarmee je kans maakt op mooie prijzen. 

Wat zit er in de prijzenpot?
• een elektrische fiets t.w.v. €2500
• een tafel van circulair massief hout of een project op maat 

via Constructief t.w.v. €1350
• 500 zakjes Vlaco compost
• 5 bonnen van €100 bij de Kringloopwinkel
• €500 aan Wielsbeke cadeaubonnen

Hoe neem je deel?
1. Surf naar www.30procentminder.be 
2. Meld je aan of registreer je, neem deel en verzamel punten
3. Ruil je punten in, maak kans op mooie prijzen en geniet 

van een kleinere restafvalzak!

Enkele voorbeelden
Van een restjesschap in je koelkast tot een sorteereiland in je 
badkamer of het houden van kippen: elke actie, hoe klein ook, 
heeft een invloed op je restafvalzak. En als iedereen meedoet, 

gaat het pas echt snel! Als honderd mensen starten met 
composteren en dat minstens een jaar volhouden, sparen ze 
samen meer dan 1.050 restafvalzakken uit. Geweldig toch? 
Verklein jij ook jouw restafvalzak?
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Ook dit jaar kun je opnieuw veel besparen op je energiefactuur! 
Hoe? Schrijf je vrijblijvend in voor de 11de groepsaankoop 
groene stroom en gas van de provincie West-Vlaanderen. De 
provincie zoekt voor jou een voordelig contract voor 100% 
groene energie. Inschrijven kan via www.west-vlaanderen.be/
besparen. 

Waarom? Inschrijven is gratis en vrijblijvend. Bij vorige groeps-
aankopen bespaarden de deelnemers gemiddeld 200 euro 
op hun energiefactuur. Bovendien kies je bewust voor groene 
energie die wordt opgewekt in België. Hoe meer deelnemers, 
hoe groter de besparing kan zijn! 

Stapte je al eerder over naar een voordelig (groepsaankoop)
contract? Hou er dan rekening mee dat je energieleverancier 
je contract kan verlengen aan dure prijzen.
Denk eraan: je kan op elk moment kosteloos van energieleve-
rancier en van energiecontract veranderen. 
Inschrijven kan vanaf 1 december 2021. Op 25 februari 2022 
krijg je je persoonlijk voorstel. Je ziet meteen hoeveel je kan 
besparen. Overstappen naar het voordelige contract kan 
vanaf 1 mei 2022. Hulp nodig? Je kunt hiervoor langskomen 
bij het Sociaal Huis. Vergeet je laatste jaarlijkse afrekening niet 
mee te brengen. 

Groepsaankoop - West-Vlaanderen

De Grote Grondvraag: gezonde grond is investering in de toekomst
Begin dit jaar werd de gemeente Wielsbeke toegevoegd aan 
de kaart van de Grote Grondvraag. Met de Grote Grondvraag 
brengt de OVAM (de Openbare Vlaamse Afvalstoºenmaat-
schappij) in kaart welke gronden in Vlaanderen gezond zijn 
en welke niet, en helpt de maatschappij eigenaren waar nodig 
met het saneren van grond. 

Benieuwd hoe het gesteld is met jouw grond? Check je grond 
op www.degrotegrondvraag.be. Stoot je op een probleem? 
Geen paniek! De OVAM helpt je een oplossing te vinden. 
Lukt het niet om online je grond te bekijken? Dan kan je 
terecht bij de dienst omgeving van de gemeente. 

Groenbemesters
Als landbouwer kan je een gemeentelijke subsidie verkrijgen 
voor het gebruik van groenbemesters.
Het aanvraagformulier met de nodige bijlagen kan je terug-
vinden op www.wielsbeke.be of je kan gebruik maken van het 
e-loket om digitaal in te dienen.
Indienen doe je uiterlijk 19 november 2021.
Meer info bij de dienst omgeving,
056 67 32 15 of omgeving@wielsbeke.be

Heb je nog doorzichtige foliezakken? 
De doorzichtige foliezakken kunnen nog tot  
eind december 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.

Bomenplan voor Wielsbeke
Sinds eind augustus worden alle bomen op openbaar domein 
en in beheer van de gemeente Wielsbeke geïnventariseerd. 
Daarnaast wordt er ook een kansenkaart opgemaakt om 
te kijken waar nieuwe bomen kunnen aangeplant worden. 
Aan de inventarisatie wordt er ook een aangepast beheer 
gekoppeld. 

Dankzij het overzicht mikt de gemeente op een proactief 
beheer en een duurzame en kwaliteitsvolle uitbreiding van 
het bomenbestand.  Deze inventarisatie werkt hiervoor samen 
met de provincie West-Vlaanderen en de Regionale en Stads-
landschappen. Meer info, dienst omgeving, 056 67 32 15 of
omgeving@wielsbeke.be
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Terugblik op het 
netwerkmoment van  
Huis van het Kind

Luk Dewulf inspireerde ons om steeds te  
blijven kiezen voor talent bij kinderen, jongeren  
en volwassenen. 

foto Pixines
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Regionale jongerenbevraging mentaal welbevinden 
Ben jij tussen 12 en 26 jaar en wil jij ons helpen om een zicht te krijgen op hoe jongeren zich 
vandaag écht voelen? Vul dan zeker de online bevraging in. Wie weet maak je wel kans op een 
Kubb-spel of cinematickets.  Met deze vragenlijst wil Logo Leieland i.s.m. Howest een beter zicht 
krijgen op het mentaal welbevinden van de jongeren in de regio. 

De gegevens worden anoniem en vertrouwelijk verwerkt. Via de QR-code kom je terecht op de 
bevraging, je kan de link ook terugvinden op www.wielsbeke.be/huisvanhetkind
Alvast bedankt!

Week van de Pleegzorg 2021
Thema van dit jaar: Een goeie match
Ook dit najaar organiseert Pleegzorg Vlaanderen de week van de 
pleegzorg. Die week (12-20 november 2021) zetten we ‘het belang 
van een goede match’ in de kijker. Pleegzorg is namelijk maatwerk! 
Het juiste gezin zoeken voor het pleegkind of de pleeggast die daar 
nood aan heeft, een pleegzorgbegeleider die een klik heeft met het 
pleeggezin én de ouders, de juiste zorgintensiteit …

 In sommige gevallen volstaat een pleeggezin voor weekends en vakanties, soms is er de 
klok rond en 7/7 ondersteuning nodig. Dat allemaal uitzoeken en bij mekaar puzzelen zorgt 
voor de goede match waar pleegzorg om draait.

Wil je meer weten over pleegzorg? Surf dan naar www. pleegzorg.be

Op onze website is heel wat informatie te vinden. Je vindt er terug wat en voor wie 
pleegzorg eigenlijk is, hoe je een infopakket kan aanvragen, pleeggezin kan worden of ons 

op een andere manier kan steunen. Je leest er ook heel wat inspirerende getuigenissen.
Aarzel ook niet om ons te contacteren bij bijkomende vragen: pr@pleegzorgwvl.be.

Op zaterdag 20 november organiseert Pleegzorg West-Vlaanderen een grote pleegdag in 
Torhout met infosessies, babbeltafels, een tentoonstelling en randanimatie.

Inschrijven kan via de website: www.pleegzorg.be/kalender
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Speelruimte Ooigem o�icieel ingehuldigd in aanwezigheid peters en meters
In aanwezigheid van de peters en meters van het speel-
plein werd op 21 september de nieuwe speelruimte nabij OC 
Leieland te Ooigem o¸cieel ingehuldigd. 

Vele tientallen buurtbewoners lieten nog voor de start van het 
project via een enquêteformulier weten welke speeltoestellen 
de voorkeur droegen, maar ook gaven diverse buurtbewoners 
aan dat ze het engagement van peter of meter op zich wilden 
nemen. 

Intussen werden 9 peters en meters aangesteld. Zij zullen 
regelmatig een kijkje ter plaatse nemen en zullen het 
aanspreekpunt vormen voor de buurt en het gemeentebe-
stuur.

Tiener Techniekacademie voor kinderen uit het 5de en 6de leerjaar
Zit je in het vijfde of zesde leerjaar en woon je in Wielsbeke 
OF ga je er naar school? Ben je graag creatief bezig? Wil je 
mensen helpen en de wereld verbeteren? Kriebelt het om zelf 
van alles te maken, maar ontbreekt het je aan basiskennis?

Dan is de Tiener Techniekacademie van Wielsbeke ideaal voor 
jou! In een gezellige sfeer en in een echt technologielabo, zal 
je heel wat opsteken. Je maakt kennis met gereedschap en 
materialen, je leert dat techniek vele gezichten heeft en je zal 
een aantal technische systemen maken.
 
Inschrijven kan vanaf zaterdag 4 december via www.
techniekacademie-wielsbeke.be. Klik door naar het tabblad 
‘inschrijving’. 

Er is plaats voor maximum 20 kinderen. De workshops gaan 
telkens door op woensdagnamiddag van 13u30 tot 15u30 in 
OC De Vlaschaard (oude bibliotheek SBV), W.B. Cartonstraat 
44A, 8710 Sint-Baafs-Vijve. De Techniekacademie gaat door 
op volgende woensdagen:

• Woensdag 09/02/2022
• Woensdag 16/02/2022
• Woensdag 23/02/2022
• Woensdag 09/03/2022
• Woensdag 16/03/2022
• Woensdag 23/03/2022
• Woensdag 30/03/2022
• Woensdag 27/04/2022
• Woensdag 04/05/2022
• Woensdag 11/05/2022
• Woensdag 18/05/2022

Kostprijs: je betaalt 70 euro voor de hele reeks.
Aan het eind van de reeks wordt een fiscaal attest kinderop-
vang bezorgd. 

Meer info vind je op www.techniekacademie-wielsbeke.be
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VA K A N T I E W E R K I N G

VAKANTIEWERKING KERSTVAKANTIE 27-31 DECEMBER 2021 EN 3-7 JANUARI 2022

 > GEMEENTELIJKE VAKANTIEWERKING ’t KAPOENTJE (2,5-12j)
W.B. Cartonstraat 46, Sint-Baafs-Vijve (lokalen voor- en naschoolse opvang)
Tijdens de kerstvakantie is ’t Kapoentje (normaal enkel voor kleuters) geopend voor alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar.

o Geopend van maandag 27 december tot vrijdag 31 december en van maandag 3 januari tot vrijdag 7 januari
o Telkens van 07u00 tot 18u00
o Opgelet: op vrijdag 31 december sluit de opvang om 14u00.

Ook voor de kerstvakantie 2021 zijn er opnieuw inschrijvingen vooraf. 
Inschrijven voor de kerstvakantie kan vanaf maandag 15 november om 12u (Wielsbekenaren) en vanaf 

donderdag 18 november om 12u (niet-Wielsbekenaren).
Alle info over de vakantiewerkingen en inschrijven is te vinden op www.wielsbeke.be/jeugddienst.

OPENINGSDATA VAKANTIEWERKINGEN 2022

SPEELPLEINWERKING ’t RAVOTTERKE & KLEUTEROPVANG ’t KAPOENTJE

KROKUSVAKANTIE: maandag 28 februari - vrijdag 4 maart 2022
• Gemeentelijke vakantiewerking ’t Kapoentje, geopend voor alle kinderen van 2,5-12j.

PAASVAKANTIE: maandag 4 april – vrijdag 15 april 2022
• Kleuteropvang ’t Kapoentje voor kleuters (+broers/zussen t.e.m. 2e lj)
• Speelpleinwerking ’t Ravotterke voor kinderen van 2,5-12j

ZOMERVAKANTIE: vrijdag 1 juli – woensdag 20 juli en maandag 8 augustus – woensdag 31 augustus 2022
 Gesloten van donderdag 21 juli t.e.m. vrijdag 5 augustus en op maandag 15 augustus.

• Kleuteropvang ’t Kapoentje voor kleuters (+broers/zussen t.e.m. 2e lj)
• Speelpleinwerking ’t Ravotterke voor kinderen van 2,5-12j

HERFSTVAKANTIE: maandag 31 oktober – vrijdag 4 november 2022
Gesloten op dinsdag 1 november.
• Kleuteropvang ’t Kapoentje voor kleuters (+broers/zussen t.e.m. 2e lj)
• Speelpleinwerking ’t Ravotterke voor kinderen van 2,5-12j

KERSTVAKANTIE: maandag 26 december 2022 – vrijdag 6 januari 2023
• Gemeentelijke vakantiewerking ’t Kapoentje, geopend voor alle kinderen van 2,5-12j.

Nieuwe speelruimte Sint-Baafs-Vijve
In mei 2020 riepen we op locaties door te geven waar in 
Wielsbeke jullie graag een speelplein zagen verschijnen. 

Deze oproep kreeg massaal gehoor, en vanuit alle sugges-
ties werden concrete locaties bepaald op basis van diverse 
criteria, zoals voldoende speelruimte, een veilige speelomge-
ving, voldoende sociale controle, ... 

In de zomer van 2021 werd het speelplein aan OC Leieland in 
Ooigem gerealiseerd. 

In 2022 krijgt de groene ruimte in de wijk Jasmijnenstraat-WB 
Cartonstraat-Nieuwstraat in Sint-Baafs-Vijve een make-over.

Voor de verdere uitwerking van deze ruimte bevragen we 
graag de buurtbewoners en de gebruikers. We lanceren 
hiervoor, net zoals in Ooigem, een enquête die digitaal 
ingevuld kan worden.

Na de enquête volgt er nog een inspraakmoment ter plaatse 
(datum nog te bepalen). Vanuit de resultaten van de enquête 
en het inspraakmoment gaan we aan de slag voor de concrete 
invulling van de groene (speel)ruimte.

De online enquête is vanaf 15 december te vinden op
www.wielsbeke.be/speelruimtesintbaafsvijve. 
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Pannenkoekenactie Chiro Aktivo
Zondag 17 oktober is onze pannenkoekenactie terug van start gegaan.
Deze loopt tot 28 november.

Bij ons kan je terecht voor één (of meer) kilo pannenkoeken (van Dries) voor slechts 6 
euro en hiervan geven we 0,50 EUR aan een goed doel van de warmste week die ons 
dicht bij het hart ligt. 

Je steunt dus niet enkel de plaatselijke jeugdwerking maar ook het goede doel in kader 
van Music For Life. We passeren ook van deur tot deur om pannenkoeken te verkopen op 
23 oktober en 6 november.

Heb je niemand ontvangen aan uw deur of geen leider kunnen bereiken?
Stuur gerust een mailtje naar chiroaktivo@hotmail.com met je bestelling en wij brengen 
deze tot bij jou…

SuperVlieg is een kinderkunstenfestival voor gezinnen met kinderen tussen 3 en 12 jaar en is dit jaar, na
een 'sabbatjaar' in 2020, aan de 8ste editie toe!

SuperVlieg verwelkomt jullie graag opnieuw met een ruim aanbod workshops en voorstellingen. Er is
voor elk wat wils te doen en te zien!

Voor een gezinsticket betaal je vooraf €5 (alle gezinsleden wonende op hetzelfde adres) of €7 ter
plaatse. Een gezinsticket kopen kan via www.ticketwinkel.be/wielsbeke.

Meer info en het volledige programma vind je binnenkort op: www.wielsbeke.be/supervlieg

zondag 14 november 2021
13u30-17u

 
OC Leieland, Guido Gezellestraat 55B, Ooigem
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 OCMW

Kort genoteerd uit de OCMW-raad
ZITTING VAN 30 SEPTEMBER 2021
1.  Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting.
2. Goedkeuring aanpassing arbeidsreglement: telewerk en beschikbaarheids- en Bereikbaarheidsverplichting.
3. Kennisname opvolgingsrapportering MJP 2020-2025: boekjaar 2021.

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plantjesverkoop ‘Kom op tegen Kanker’ 

Het Lokaal Dienstencentrum coördineerde opnieuw de plant-
jesverkoop. We riepen dit jaar de hulp in van de basisscholen 
en samen met de vrijwilligers voor de deur-aan-deur verkoop 
kregen de 1600 bestelde plantjes allemaal een nieuwe 
eigenaar.
Een bedrag van 11.300,10 euro gaat naar Kom op tegen 
Kanker. Bedankt aan iedereen die een bijdrage leverde! 

Mindful yoga

Lesgeefster Nathalie De Backere neemt je mee op weg naar een 
gezonde geest in een gezond lichaam. Elke donderdag vanaf 
18u15 kan je in het Lokaal Dienstencentrum terecht voor een uurtje 
ontspanning. Breng een eigen matje en kussentje mee.

Deelnemen kan via een Sport-je-fit-kaart (10, 20 of 30 beurten) aan 
te kopen aan de balie van het Sociaal Huis of de dienst vrije tijd.

Zoete zonde 

Geef je over aan de zoete zonde: gebakjes, wafels, taart, ijsjes, 
... . Maandelijks kan je in de cafetaria van het Lokaal Diensten-
centrum komen smullen van een overheerlijk dessertbord of 
stuk patisserie.
Op woensdag 17 november komt het oliebollenkraam Booghs 
langs in kader van de Senioren-14-daagse. Op dinsdag 7 
december voorzien onze vrijwilligers een lekkere fruittaart en 
verschillende dessertglaasjes. 

> woensdag 17 november – oliebollen 
> dinsdag 7 december – fruittaart , dessertglaasjes

 
 
Dans 

Zin om in een toºe groep enkele leuke lijndansen te leren? 
Dan kan je wekelijks terecht bij de linedance. Deze gaan door 
op maandagen van 09u00 tot 11u00 in de dansstudio van de 
sporthal Ooigem.
Een beurtenkaart voor de dansclub Ter Lembeek kan je 
verkrijgen aan de balie van het Sociaal Huis.  

Bloemschikken 

Kom onder begeleiding van Feeflower een workshop bloem-
schikken volgen. In november maak je een blijvend kerststuk, 
in december een mooi tafelstuk.
De bloemstukken zijn steeds enkele weken voordien te 
bekijken in de winkel. Inschrijven en betalen kan aan de balie 
van het Sociaal Huis en in de winkel. 

> maandag 22 november van 13u30 tot 15u30 of van 
18u30 tot 20u30

> donderdag 25 november van 18u30 tot 20u30
> maandag 13 december van 13u30 tot 15u30 of van 

18u30 tot 20u30
> donderdag 16 december van 18u30 tot 20u30
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OCMW 
SENIOREN 
14-DAAGSE

We nodigen je graag uit voor een heuse 2 weken van festiviteiten! 
Omwille van praktische redenen vragen we om op voorhand in te 
schrijven en te betalen. Dit kan voor alle activiteiten aan de balie 
van het Sociaal Huis. Betaling is enkel mogelijk via bancontact.
> Voor het optreden voorzien we een rolstoeltoegankelijk busje 

voor wie vervoersproblemen heeft. Gelieve het vervoer eveneens 
aan te vragen vóór dinsdag 9 november.

> Voor de kookworkshop kunnen kinderen zich eveneens 
inschrijven via zijn/haar school.

> Voor de workshop bloemschikken kan je eveneens inschrijven in 
de winkel van Feeflower:  Molenstraat 45 – 8710 Wielsbeke.

> Lotjes voor de tombola kunnen tijdens alle activiteiten aange-
kocht worden aan 2 euro.  

> Voor de klaaskoekenkaarting en bingonamiddag kan je enkel ter 
plaatse inschrijven.

 
Maandag 15 november

KLAASKOEKENKAARTING
Cafetaria Lokaal Dienstencentrum • 14u00 – 18u00

 We trappen af met een klaaskoekenkaarting georganiseerd door
“De Vrije Manillers”.
De inleg bedraagt 1,50 euro. Inschrijven kan ter plaatse vanaf 13u30.

Dinsdag 16 november

SENIORENFEEST MET KOFFIETAFEL
Optreden Jo Vally & muzikanten

Sporthal Leieland Ooigem • 14u30 – 17u00 (deuren open vanaf 13u30)
Al sinds jaar en dag is Jo Vally een gevestigde waarde in de 
muziekwereld. Als eerste Vlaamse zanger wist hij het Antwerps 
Sportpaleis vol te laten lopen. Zing mee met zijn repertoire vol 
zuiderse klassiekers, Franse chansons en bekende country-hits.                     
Inkomprijs: 8 euro.
Kaarten te bekomen bij de verantwoordelijken van een Wielsbeekse 
seniorenvereniging of in het Sociaal Huis.
Inschrijven en kaarten op te halen vóór dinsdag 9 november.

Woensdag 17 november

OLIEBOLLENFESTIJN & KOOKWORKSHOP
Cafetaria Lokaal Dienstencentrum • 14u00 – 18u00

 De ganse namiddag kan je komen smullen van overheerlijke oliebol-
len van het oliebollenkraam Booghs. Tussenin voorzien we een toºe 
kookworkshop voor jong en minder jong! 
Toegangsprijs workshop: 2 euro.
Inschrijven vóór woensdag 10 november via de school of de balie 
van het Sociaal Huis.

Donderdag 18 november

INDOOR MINIGOLF
Sporthal Leieland Ooigem • 14u00 – 15u00

De sporthal wordt even omgebouwd tot minigolfterrein. 
De gemeentelijke sportdienst staat in voor de enthousiaste begelei-
ding van de golfinitiatie.
Toegangsprijs: 2 euro. Inschrijven vóór woensdag 17 november.
 

Vrijdag 19 november

ONTBIJT & ‘WAARGEBEURDE BELEVENIS-
SEN UIT HET SENTEBOAS VAN TOEN’

Den Aert Sint-Baafs-Vijve • 7u30 – 10u30  
Start je dag met een heerlijk uitgebreid ontbijtbuºet. Vanaf 9u 
brengt Monique Claerhout een bloemlezing uit de schrijfsels van 
haar vader André.
Toegangsprijs: 12 euro (inclusief ontbijt) of 2 euro (voordracht).
Inschrijven vóór vrijdag 12 november.
 

Maandag 22 november

WORKSHOP BLOEMSCHIKKEN
Lokaal Dienstencentrum • 13u30 – 15u30

Samen met bloemenatelier Feeflower maak je een blijvend kerststuk.
Prijs workshop: 35 euro (inclusief materiaal en begeleiding).
Inschrijven vóór maandag 15 november bij Feeflower of in het 
Sociaal Huis.

Dinsdag 23 & woensdag 24 november

WILDMENU
Restaurant Lokaal Dienstencentrum • 11u30

· Aperitief
· Bospaddenstoelroomsoep
· Hertenragout Grandveneur
 Gekarameliseerd witlof, peer met veenbessen en
 ardeense aardappelkroketten
 Keuzemenu = koninginnenhapje
· Mousse van witte chocolade en  ko¸e
Prijs menu: 20 euro. Inschrijven vóór maandag 15 november.
 

Donderdag 25 november

ONTBIJT & FOTOREPORTAGE ‘OOIGEM: 
VROEGER EN NU’

OC Leieland Ooigem • 7u30 – 10u30
 Start je dag met een heerlijk uitgebreid ontbijtbuºet!
Vanaf 9u kan je genieten van een fotoreportage gebracht door
Willy Seynaeve over het Ooigem doorheen de jaren.
Toegangsprijs: 12 euro (inclusief ontbijt) of 2 euro (voordracht).
Inschrijven vóór vrijdag 9 november.
  

Vrijdag 26 november

BINGO & TOMBOLA
Cafetaria Lokaal Dienstencentrum • 14u00 – 16u30

 Gegarandeerd plezier met een klassieke bingonamiddag. Ter 
plaatse kan je een bingokaart verkrijgen en meedingen naar een 
‘Bingo!’ die een mooie prijs oplevert.  Vanaf 15u30 sluiten we de 
festiviteiten af met een tombola waarbij we de vele prijzen verdelen 
onder de aanwezigen.  
Prijs bingokaart: 0,50 euro. Prijs tombolalotje: 2 euro.
Inschrijven niet nodig.

Inlichtingen en inschrijving
 
Lokaal Dienstencentrum Ter Lembeek - Hernieuwenstraat 15 – 8710 Wielsbeke - 056 67 45 06 - ldc@ocmwwielsbeke.be
Sociaal Huis Wielsbeke - Hernieuwenstraat 15 – 8710 Wielsbeke - 0800 96 866 - administratie@ocmwwielsbeke.be

Vooraf betaling enkel mogelijk via bancontact!
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Baseball Pitbuls
Beste Wielsbekenaren,

We kijken terug naar een geslaagd seizoen waar we heel wat nieuwe baseballertjes mochten 
ontvangen. Bij de jeugdreeksen verdubbelden we onze leden met dank aan onze gemoti-
veerde coachen Wim, Peter, Ines, Aristides, Jan, Bert en Kai. 

Met onze zomersport zijn we in oktober toe aan een beetje rust. In november starten we met 
de conditieopbouw onder leiding van Jan Vanlerberghe. 19 december houden wij ons jaarlijks 
info moment, waar we alle nieuwe leden ontvangen en wegwijs maken binnen onze club. 

Vanaf januari starten wij met binnentrainingen: de jeugd in Dentergem, de senioren in 
Meulebeke (baseball) en Ooigem (slowpitch). Ben jij klaar voor baseball? Kom het testen. 

Met vriendelijke groet 
het baseball bestuur. 
Meer info: - www.pitbulls.be - 0473 67 21 09

 

Wat?
Kan je kind reeds goed �etsen met steunwieltjes, maar weet je niet goed hoe het nu verder
moet? Dan biedt Kijk! Ik �ets! jullie de oplossing!
Kijk! Ik �ets! is een project om op een aangepaste manier kinderen te leren �etsen. Door de
e�ciënte en leuke oefeningen die door een ervaren mentor worden gegeven, bespaar je
veel tijd en energie én mag je kapoen apetrots zijn dat hij deze basisvaardigheid goed kan
beheersen. Het doel is om jonge kinderen vanaf 3,5 à 4 jaar te leren �etsen zonder steunwiel-
tjes in slechts een kleine 3 uur tijd.

Wie?
Kijk! Ik �ets! is een oplossing voor ouders en kinderen waarbij het �etsen niet van een leien dak-
je loopt.  De begeleiding staat volledig in het teken van het kind en door ervaring en �exibiliteit
kunnen alle moeilijkheden ook persoonlijk worden aangepakt. Er is 1 lesgever voor een
groep van max. 15 deelnemers, elk kind dient vergezeld te zijn van een begeleider. Elk kind
brengt zijn eigen �ets mee. De lesgever zorgt voor het nodige materiaal. 

Waar?
Kijk! Ik �ets! zal doorgaan in sporthal Leieland,Guido Gezellestraat 57, 8710 Ooigem

Wanneer?
Zaterdag 11 december van 13u30 tot 16u30.

Kostprijs?
Deelname is gratis! Inschrijven kan enkel online: https://inschrijvingen.wielsbeke.beInfo:

Info: sportdienst@wielsbeke.be - 056 67 32 50

Lesgeefster Nathalie De Backere neemt je
mee op weg naar een gezonde geest in

een gezond lichaam.

Mindful Yoga
een wellness voor lichaam en geest, 
met stressvermindering tot gevolg

Inschrijven via 056 66 52 83 of ldc@ocmwwielsbeke.be

Elke donderdag van 18u15 tot 19u15,

Balie Sociaal Huis, Hernieuwenstraat 15, 8710 Wielsbeke

Dienst Vrije Tijd, Hernieuwenstraat 14, 8710 Wielsbeke

vanaf 7 oktober 2021

Om deel te nemen aan de lessen moet je 
in het bezit zijn van een Sport-je-fit-kaart 
(10, 20 of 30 beurten) die je kan aankopen

aan de balie van het Sociaal Huis of 
de dienst Vrije Tijd.

De lessen gaan door in de cafetaria van 
het Lokaal Dienstencentrum Ter Lembeek. 

We vragen om een eigen matje (en 
kussentje) mee te brengen.

Meer inlichtingen? 
LDC Ter Lembeek  

Hernieuwenstraat 15, Wielsbeke
Jolien Gevaert

056 66 45 06

Leer fietsen
op 2 wielen...

Een uniek aanbod om snel én e�ciënt
te leren �etsen in slechts 3 uur tijd!

 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



sport & ontspanning 

NOVEMBER - DECEMBER  |   gemeentelijke infokrant     31

10.000 stappen
In de week van 18 oktober werd de signalisatie geplaatst van het 
10.000-stappenproject. Het gaat over richtingsaanwijzers naar 
o.a. het gemeentehuis, stappenbordjes voor onder de straatnaam-
borden en ander promotiemateriaal. Dit alles om de Wielsbeekse 
inwoners te motiveren om dagelijks minstens 10.000 stappen te 
zetten.

Dit kadert in een nationale campagne i.s.m. Sport Vlaanderen, 
Logo Leieland en Vlaams Instituut gezond leven.

Kampioenenhulde sportraad
De sportlaureaat, de sportman, de sportvrouw, de sportverdiensten en de sportkampioenen van 
2020 en 2021 worden samen gehuldigd op de kampioenenhulde van  in OC Leieland.

West-Vlaamse, Vlaamse of Belgische kampioenen, kunnen hun gegevens doorgeven aan de 
Wielsbeekse Sportraad, t.a.v. Clint Delaere, Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke:
clint.delaere@wielsbeke.be  

Het gemeentebestuur en de Wielsbeekse Sportraad wensen allen van harte proficiat met de 
behaalde onderscheidingen!

ZWEMLESSEN
cursussen 2021

Cursus: november - december 2021
Zwemtest: donderdag 21/10 om 18u00
 Kostprijs:  € 60,00 (inw) - € 75,00 (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.
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André Demedtshuis | André Demedtsmuseum 
Sint-Bavostraat 19, 8710 Sint-Baafs-Vijve 
056 67 32 70 | info@andredemedts.be
www.andredemedtshuis.be | www.facebook.com/andredemedts | www.twitter.com/ADemedts 

Tentoonstelling november 2021
Filip Desmet
Filip Desmet schildert hoofdzakelijk natuurbeelden. Hij vertrekt vanuit zijn sterke interesse voor de natuur: alles wat groeit, 
bloeit, voortplant, sterft, ontkiemt… Rozen, landschappen en bomen werden belangrijke motieven in zijn werk. De laatste tijd is 
het portret of de beeltenis van het menselijk gelaat sterker naar voren gekomen.
Het André Demedtshuis nodigt je graag uit op de vernissage van deze tentoonstelling op vrijdag 5 november om 20u00.
De tentoonstelling loopt van zaterdag 6 november t.e.m. zondag 28 november. Open op zaterdag en zondag van 14u00 tot 17u00.

Koffieconcert
Zondag 14/11/2021 17u00 – Sint-Bavokerk, Sint-Baafs-Vijve 
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 ko¸econcert in de Sint-Bavokerk.

Tickets: 
• Standaardtarief : € 18
• Jongeren < 26 jaar : € 11
• EU Disability Card : € 11

Ticketreservatie: info@andredemedts.be

Een uur cultuur
Zondag 21/11/2021 11u00 – Bibliotheek Bibox, Wielsbeke
Margot Vanderstraeten

Margot Vanderstraeten oogstte vooral succes met ‘Mazzel tov’, een boek 
over de grotendeels onbekende wereld van een joods-orthodox gezin in 
Antwerpen. 

In ‘Minjan’, haar nieuwe boek, schrijft Vanderstraeten over allerlei nieuwe 
ontmoetingen binnen deze gemeenschap.

Tickets: € 5

Ticketreservatie: info@andredemedts.be
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Tentoonstelling December 2021

Lokale kunstenaars

Om de 2 jaar biedt het André Demedtshuis lokale kunste-
naars uit Wielsbeke, Sint-Baafs-Vijve of Ooigem de kans om 
hun werk aan het brede publiek voor te stellen. Meer dan 10 
kunstenaars zijn op dit aanbod ingegaan.

Het wordt dan ook een heel gevarieerde tentoonstelling met 
verschillende kunstvormen. Kom zeker eens langs en ontmoet 
er de kunstenaars die graag bereid zijn om enige toelichting te 
geven bij hun werken.

Het André Demedtshuis nodigt je graag uit op de vernissage 
van deze tentoonstelling op vrijdag 3 december om 20u00.

De tentoonstelling loopt van zaterdag 4 december t.e.m. 
zondag 19 december. Open op zaterdag en zondag van 14u00 
tot 17u00. 

De Koninklijke Harmonie
Steeds Beter nodigt iedereen uit:
 

Het wordt een gevarieerde avond met sfeervolle 
muziek door de harmonie en onze gaste Pat Mechele. 
Samen met de harmonie onder leiding van Peter 
Valck zal Pat  deze avond tot een harmonieus 
geheel vormen met haar verhalen, teksten en  enkele 
liederen.

NOTEER HET DUS IN JULLIE AGENDA:
Kerstconcert KH Steeds Beter

26 december 2021 om 19u30 (tweede kerstdag)
In OC Leieland

Kaarten te verkrijgen bij alle muzikanten of online te 
bestellen.
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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

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

CULTUURSEIZOEN 2021-2022    AVONDVOORSTELLINGEN
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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

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

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
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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 - 13u30-17u00 - 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

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

Nog meer zin in cultuur? 
Vind alle informatie over ons cultuuraanbod en 
onze socio-culturele verenigingen op
www.wielsbeke.be/cultuur!

Zou dan

Zou dan, eenmaal ik ver van elke toon en blik, 
Angstvallig aan de grenspost ben aangekomen, 
In de vreemde wijding van het bange ogenblik

Zich een nieuwe wereld voor mij openen?

Zou in het land aan gene onbekende zijde,
Waarheen ik benieuwd uiteindelijk ga, 

Zwerven als Orpheus, hartstochtelijk zingend
Mijn veelvuldig beminde achterna?

Is dit een land waar droefheid krijgt geen kans, 
Waar elk gewicht geen zwaarte heeft, 

Een land van waarlijk schaduwloze glans, 
Of slechts uitzicht op een zorgeloze leegte.

Uit: gesprekken met de dood
Roland Debucquoy
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Het 16e LEIESPROKKELS-JAARBOEK
gaat weldra in druk !
Bestel tijdig uw exemplaar!

Tot 10 december geniet u nog van de voorintekenprijs van € 25.
Na die datum betaalt u € 30.

Wie vooraf inschrijft en betaalt, ontvangt later per e-mail een
bericht om het jaarboek af te halen in Bibox op 6 februari 2022.

 info@juliaanclaerhoutkring.be     www.juliaanclaerhoutkring.be 

Interesse om ook lid te worden van Neos Wielsbeke – Sint-Baafs-Vijve?

www.neosvzw.be/wielsbeke

Neos vormt een warme seniorenvereniging met in Vlaanderen 
34.000 leden, waarvan ongeveer 13.000 in West-Vlaanderen.
Neos Wielsbeke – Sint-Baafs-Vijve telt 130 leden en organiseert 
bijna wekelijks een of andere activiteit.

Onze activiteiten omvatten ko¸etafels met interessante 
voordrachten, bedrijfsbezoeken, ééndaagse of meerdaagse 
uitstappen, fietstochten, wandelingen, kaartnamiddagen, yoga-
lessen, deelnames aan concerten die door Neos Nationaal worden 
georganiseerd.

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

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

Onder begeleiding van ervaren wijnsommelier Ronny Debaere ontleden we in drie sessies
enkele bekende witte en blauwe druivenrassen. Per sessie proeven we een verschillende witte en
een blauwe druif. We vertrekken van hun specifieke kenmerk en gaan al proevend op zoek naar
de “moederwijn", die telkens verschilt van soortgenoten uit een andere regio.

Oefening baart kunst … een klassiek Vlaams gezegde!

Waar en wanneer?
Dinsdag 16 – 23 – 30 november 2021 om 19u30
OC Mozaïek, Sint-Bavostraat, 8710 Sint-Baafs-Vijve

Kostprijs: € 85, te betalen op rekening BE64 7340 4185 0152 (WASKO vzw) 
Alle kwaliteitswijnen (8 à 10 per sessie) + brood en water zijn hierbij inbegrepen.

Inschrijven of meer info: info@waskovzw.be.
Maximum aantal deelnemers is 20.

Jamais en vain, toujours en vin.

Zet je smaakpapillen op scherp!
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W A T  M O E T  J E  W E T E N  O V E R . . .

W A T  K A N  J E

E R M E E  D O E N ?

Punten sparen

W I E  K A N  E E N  U I T P A S
A A N K O P E N ?

Iedereen kan een UiTPAS aankopen. Ook niet-
inwoners van Wielsbeke. UiTPAS Zuidwest is de
UiTPAS van onze regio. Tot deze UiTPAS-regio
behoren Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke,
Kortrijk, Kuurne, Menen, Spiere-Helkijn,
Waregem, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke en
Zwevegem.

W A T  I S  D E  U I T P A S ?

UiTPAS Zuidwest is de UiTPAS die je kan
aankopen in de regio Zuidwest.

Je spaart een punt bij elke UiTPAS-activiteit
Deze spaarpunten kan je omruilen voor leuke
cadeaus, voordelen en kortingen.
Punten sparen en omruilen voor voordelen en
kortingen kun je in elke UiTPAS-regio.
De UiTPAS is te koop in de bib, dienst vrije tijd,
het gemeentehuis en het Sociaal Huis. Voor
inwoners die recht hebben op kansentarief is de
UiTPAS goedkoper.

Bij deelname aan een UiTPAS-

activiteit spaar je één punt. Je

spaart zelf punten door je kaart of

de app te scannen aan de UiTPAS-

zuil. De aanbieder van de

activiteit kan je ook een punt

toekennen.

Zo spaar je bijvoorbeeld een punt

bij een bezoekje aan de bib, bij een

deelnemend zwembad of bij het

bijwonen van een

cultuurvoorstelling, en dit voor de

ganse regio.

W A T  K O S T  E E N  U I T P A S ?

Voor een UiTPAS betaal je 3 euro. mensen met
een kansentarief betalen slechts 1 euro.

Een UiTPAS koop je slechts eenmalig. Bij verlies
van je UiTPAS kan je een nieuwe pas aanvragen.
Dit kost 3 euro.

W A A R  K O O P  I K  E E N  U I T P A S ?

Om een UiTPAS aan te kopen ga met je
identiteitskaart langs in een van de
verkooppunten:

Balie gemeentehuis
Bibliotheek Bibox
Dienst Vrije Tijd
Sociaal Huis

Een UiTPAS aan kansentarief is enkel
verkrijgbaar bij het Sociaal Huis.
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W A T  M O E T  J E  W E T E N  O V E R . . .

W A T  K A N  J E

E R M E E  D O E N ?

Punten sparen

W I E  K A N  E E N  U I T P A S
A A N K O P E N ?

Iedereen kan een UiTPAS aankopen. Ook niet-
inwoners van Wielsbeke. UiTPAS Zuidwest is de
UiTPAS van onze regio. Tot deze UiTPAS-regio
behoren Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke,
Kortrijk, Kuurne, Menen, Spiere-Helkijn,
Waregem, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke en
Zwevegem.

W A T  I S  D E  U I T P A S ?

UiTPAS Zuidwest is de UiTPAS die je kan
aankopen in de regio Zuidwest.

Je spaart een punt bij elke UiTPAS-activiteit
Deze spaarpunten kan je omruilen voor leuke
cadeaus, voordelen en kortingen.
Punten sparen en omruilen voor voordelen en
kortingen kun je in elke UiTPAS-regio.
De UiTPAS is te koop in de bib, dienst vrije tijd,
het gemeentehuis en het Sociaal Huis. Voor
inwoners die recht hebben op kansentarief is de
UiTPAS goedkoper.

Bij deelname aan een UiTPAS-

activiteit spaar je één punt. Je

spaart zelf punten door je kaart of

de app te scannen aan de UiTPAS-

zuil. De aanbieder van de

activiteit kan je ook een punt

toekennen.

Zo spaar je bijvoorbeeld een punt

bij een bezoekje aan de bib, bij een

deelnemend zwembad of bij het

bijwonen van een

cultuurvoorstelling, en dit voor de

ganse regio.

W A T  K O S T  E E N  U I T P A S ?

Voor een UiTPAS betaal je 3 euro. mensen met
een kansentarief betalen slechts 1 euro.

Een UiTPAS koop je slechts eenmalig. Bij verlies
van je UiTPAS kan je een nieuwe pas aanvragen.
Dit kost 3 euro.

W A A R  K O O P  I K  E E N  U I T P A S ?

Om een UiTPAS aan te kopen ga met je
identiteitskaart langs in een van de
verkooppunten:

Balie gemeentehuis
Bibliotheek Bibox
Dienst Vrije Tijd
Sociaal Huis

Een UiTPAS aan kansentarief is enkel
verkrijgbaar bij het Sociaal Huis.

kortingen voor bepaalde

voorstellingen

toffe cadeaus zoals een

handdoek,.. .

korting voor of een gratis

consumptie bij UiTPAS-

activiteiten.

Wat kan je doen met al die

gespaarde UiTPAS-punten? Je kan

ze omruilen voor allerlei

voordelen:

Punten omruilen
U I T P A S  Z U I D W E S T  M E T
K A N S E N T A R I E F

De UiTPAS is ook beschikbaar voor mensen die
recht hebben op het kansentarief.

Wie in aanmerking komt, koopt een UiTPAS aan 1
euro en kan genieten van 80% korting bij
deelname aan UiTPAS-activiteiten in de
deelnemende gemeenten in Zuid-West-
Vlaanderen!

Opgelet: op een UiTPAS-activiteit buiten de
Zuidwest-regio kan je geen korting krijgen. Je
kan wel punten sparen en omruilen.

Meer info over de UiTPAS aan kansentarief kan
je verkrijgen bij het Sociaal Huis. Je kan in
Wielsbeke enkel een UiTPAS aan kansentarief
aanvragen als je bent gedomicilieerd in
Wielsbeke.

M E T  D E  U I T P A S  A P P  H E B  J E
J E  U I T P A S  A L T I J D  O P  Z A K !

Download de UiTPAS-app gratis in de App storen
of de Google Play store. koppen eenmalig je
UiTPAS nummer (te vinden op je UiTPAS-kaart)
aan de app. Scan de QR-code om punten te sparen
en krijg meteen een overzicht van uw
puntensaldo en de omruilvoordelen.

M E E R  I N F O ?

Wil je meer weten over de UiTPAS?

Je vindt er alles over op www.wielsbeke.be/uitpas

Heb je nog vragen over UiTPAS?

Wil je met jouw vereniging of organisatie ook
UiTPASaanbieder worden?
Neem contact op via uitpas@wielsbeke.be.
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 bibliotheek

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

Vrolijke vertelsels voor volwassenen door Hilde Rogge

Woensdag 24 november 2021 | 19u30 | BIBOX

Hilde Rogge is een verhalenvertelster pur sang. Ze speelt 
met woorden en schildert met beelden, ze draagt je mee 
op de vleugels van verbeelding en verbindt zich moeiteloos 
met haar publiek. Dat zijn meestal kleine en grote kinderen 
van 4 tot 104 jaar. 

In Wielsbeke vertelt ze verhalen waar je blij van wordt.
Zo’n avond waarvan je opgewekt naar huis terugkeert.
Zo’n avond zal het zijn.
Welkom!

Speelse, zotte winterverhaaltjes voor kinderen door
Bieke Vanlaeken 

Zaterdag 27 november 2021 | 10u00 | BIBOX

Bieke Vanlaeken neemt je mee op voorleesreis.
Een reis door winterse landschappen, waar je de
hartverwarmende en hilarische verhalen van
‘Zeven Zotgevallen’ ontdekt. 

Zet je op het puntje van je stoel, geniet van dit 
voorleesmoment en ga daarna zelf creatief aan de slag! 

Dit is een heerlijke voorleesworkshop voor kinderen die in
het eerste, tweede of derde leerjaar zitten!

Deze activiteiten zijn gratis. We vragen wel om voor 17/11/21 in te schrijven aan de balie van bibliotheek Bibox,
telefonisch via 056 66 45 11 of via bibliotheek@wielsbeke.be.
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Zes extra winnaars van Bestemming: bib! in Wielsbeke

Linde Victor ontbreekt op de foto.

Begin oktober kregen 6 kinderen en jongeren uit Wielsbeke een extra prijs geschonken door bibliotheek Bibox voor hun 
deelname aan Bestemming: bib!. De prijs werd uitgereikt door Daisy Haydon, schepen bevoegd voor bibliotheek. 

Bestemming: bib! vond afgelopen zomer in heel Vlaanderen plaats. Kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar konden in de bib een 
reispaspoort afhalen en werden uitgedaagd om 6 boeken te lezen in verschillende thema’s zoals ‘naar de stad’, ‘heen en weer in 
de tijd’, ‘ver weg’ en ‘dicht bij huis’. 

Wie zes stempels verzamelde, dong zowel nationaal als lokaal mee naar een leuke prijs. De winnaars in Wielsbeke ontvingen 
een goodiebag en een Wielsbeke Cadeaubon. 

In totaal kwamen afgelopen zomer 51 kinderen en jongeren een reispas bij bibliotheek Bibox ophalen, waarvan de jongste 
deelnemer 4 jaar en de oudste 15 jaar. Van alle deelnemers dienden er 30 een volle reispas in. 3 kinderen slaagden er zelfs in 2 
reispassen te vervolledigen. 

Het aanbod boeken was dan ook groot: er kon gekozen worden bij themastanden en uit de rekken. De gelezen boeken waren 
heel divers: gaande van vertel- en verhaalboeken over informatieve boeken tot stripverhalen. 

Overigens kreeg ook de 1000ste gebruiker van de afhaalbib een leuk prijzenpakket uitgereikt. 
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NOVEMBER 
 
DAT DAG ACTIVITEIT ORGANISATIE LOCATIE  UUR      

1/11 maandag Reveil Cultuurdienst Wielsbeke Begraafplaats  Sint-Baafs-Vijve 17u00
2/11 dinsdag Fietsen Okra Wielsbeke  Wielsbeke 14u00
3/11 woensdag Kaarten en Rummikub Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00
4/11 donderdag Petanque Okra Ooigem SH Leieland Ooigem 14u00
5/11 vrijdag Vernissage tentoonstelling Filip Desmet A. Demedtshuis A. Demedtshuis Sint-Baafs-Vijve 20u00
5/11 vrijdag Bloedinzameling Rode Kruis Wielsbeke OC Hernieuwenburg Wielsbeke 17u00
8/11 maandag Danslessen Lokaal Dienstencentrum Dansstudio sporthal Ooigem 09u00
8/11 maandag Petanque Lokaal Dienstencentrum/Okra Wielsbeke Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00
8/11 maandag Bowlingnamiddag Neos Ooigem   
8/11 maandag Kaarten en Rummikub Neos Wielsbeke-SBV Mozaïek Sint-Baafs-Vijve 14u30
9/11 dinsdag Kaarten en Rummikub Okra Wielsbeke Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00
9/11 dinsdag Wandelen Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00
9/11 dinsdag Bloedinzameling Rode Kruis Wielsbeke OC Leieland Ooigem 17u00
11/11 donderdag 11 novemberviering Gemeente Wielsbeke Sint-Bavokerk Sint-Baafs-Vijve 10u00
11/11 donderdag Mindful yoga Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 18u15
11/11 donderdag Eetfestijn petanque Okra Ooigem t Garnituurke Wakken 
11/11 donderdag Circusspektakel Okra Wielsbeke  Rijsel 15u00
14/11 zondag Koffieconcert met Sigiswald, sara en marie Kuijken A. Demedtshuis A. Demedtshuis Sint-Baafs-Vijve 17u00
14/11 zondag Supervlieg: kinderkunstenfestival Cultuur- en jeugddienst Wielsbeke OC Leieland Ooigem 13u30
15/11 maandag Danslessen Lokaal Dienstencentrum Dansstudio sporthal Ooigem 09u00
15/11 maandag Klaaskoekenkaarting - Senioren 14-daagse  Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00
15/11 maandag Melodieën voor Miljoenen - Dansen van Moskou tot Madrid Neos Ooigem Koningin Elisabethzaal Antwerpen 
15/11 maandag Melodieën voor Miljoenen - Dansen van Moskou tot Madrid Neos Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve Koningin Elisabethzaal Antwerpen 16u00
15/11 maandag Petanque Okra Wielsbeke Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00
15/11 maandag Agra “Fuck living on Mars” - ook jouw merk telt!  Ferm Wielsbeke  Ardooie 19u30
16/11 dinsdag Optreden Jo Vally - Senioren 14-daagse Lokaal Dienstencentrum Sporthal  Ooigem 14u00
16/11 dinsdag Bezoek Deelfabriek Kortrijk   Kortrijk 
16/11 dinsdag Yoga Neos Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve Bibox Wielsbeke 10u00
16/11 dinsdag Fietsen Okra Wielsbeke  Wielsbeke 14u00
16/11 dinsdag Wijn proeven Wasko Mozaïek Sint-Baafs-Vijve 19u30
17/11 woensdag Zoete zonde - oliebollenkraam Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00 
  en kookworkshop- Senioren 14-daagse
17/11 woendag Kampioenenviering Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 
18/11 donderdag Minigolf - Senioren 14-daagse Lokaal Dienstencentrum Sporthal  Ooigem 14u00
18/11 donderdag Mindful yoga Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 18u15
18/11 donderdag Koffietafel met voordracht ‘Landbouw en voeding:  Neos Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve OC Hernieuwenburg Wielsbeke 14u30 
  vandaag en morgen’ door Marc Ballekens
18/11 donderdag Bowling en etentje Okra Wielsbeke  Deerlijk 12u00
19/11 vrijdag Ontbijt en voordracht ‘Sint-Baafs-Vijve: vroeger en nu’ Lokaal Dienstencentrum Den Aert Sint-Baafs-Vijve 07u30
21/11 zondag Een uur cultuur: Margot Vanderstraeten A. Demedtshuis Bibox Wielsbeke 11u00
22/11 maandag Danslessen Lokaal Dienstencentrum Dansstudio sporthal Ooigem 09u00
22/11 maandag Petanque Lokaal Dienstencentrum/Okra Wielsbeke Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00
22/11 maandag Workshop bloemschikken - Senioren 14-daagse  Feeflower  Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 13u30
22/11 maandag Workshop bloemschikken Feeflower  Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 18u30
22/11 maandag Koffietafel, kaarting en Rummikub Neos Ooigem OC Leieland Ooigem 
23/11 dinsdag Restaurantmiddag - Senioren 14-daagse Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 11u30
23/11 dinsdag Yoga Neos Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve Bibox Wielsbeke 10u00
23/11 dinsdag Kaarting Okra Okra Wielsbeke Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00
23/11 dinsdag Regiowandeling Okra Ooigem/Okra Wielsbeke SH Leieland Ooigem 13u30
23/11 dinsdag Wandelen Neos Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve OC Hernieuwenburg Wielsbeke 14u00
23/11 dinsdag Toneel: “Een man, een man” Neos Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve Schouwburg Kortrijk 14u00
23/11 dinsdag Kaarten en Rummikub Okra Wielsbeke Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00
23/11 dinsdag Kookles “feestmenu” met Karine Ferm Wielsbeke OC Hernieuwenburg Wielsbeke 13u30
23/11 dinsdag Kookles “feestmenu” met Karine Ferm Wielsbeke OC Hernieuwenburg Wielsbeke 19u30
23/11 dinsdag Wijn proeven Wasko Mozaïek Sint-Baafs-Vijve 19u30
24/11 woensdag Restaurantmiddag - Senioren 14-daagse Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00
24/11 woensdag Vrolijke vertelsels voor volwassenen door Hilde Rogge Bibliotheek Wielsbeke Bibox Wielsbeke 19u30
25/11 donderdag Ontbijt en fotoreportage ‘Ooigem: vroeger en nu’ Lokaal Dienstencentrum OC Leieland Ooigem 07u30
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DECEMBER 

DAT DAG ACTIVITEIT ORGANISATIE LOCATIE  UUR      

1/12 woensdag Kaarten en Rummikub Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00
2/12 donderdag Mindful yoga Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 18u15
3/12 vrijdag Holiday on ice Neos Ooigem Lotto Arena Antwerpen 14u30
3/12 vrijdag Vernissage tentoonstelling: “Lokale kunstenaars” A. Demedtshuis A. Demedtshuis Sint-Baafs-Vijve 20u00
6/12 maandag Danslessen Lokaal Dienstencentrum Dansstudio sporthal Ooigem 09u00
6/12 maandag Petanque Lokaal Dienstencentrum/Okra Wielsbeke Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00
6/12 maandag Bowlingnamiddag Neos Ooigem   
6/12 maandag Kaarten en Rummikub Neos Wielsbeke-SBV Mozaïek Sint-Baafs-Vijve 14u30
7/12 dinsdag Wandelen Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00
7/12 dinsdag Yoga Neos Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve Bibox Wielsbeke 10u00
7/12 dinsdag Zoete zonde    Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00
7/12 dinsdag Regiowandeling Okra Wielsbeke  Oeselgem 13u30
7/12 dinsdag Feestnamiddag Ferm Wielsbeke OC Hernieuwenburg Wielsbeke 14u00
9/12 donderdag Mindful yoga Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 18u15
9/12 donderdag Petanque Okra Ooigem SH Leieland Ooigem 14u00
11/12 zaterdag Kijk! Ik fiets! Sportdienst Wielsbeke SH Leieland Ooigem 13u30
13/12 maandag Danslessen Lokaal Dienstencentrum Dansstudio sporthal Ooigem 09u00
13/12 maandag Petanque Lokaal Dienstencentrum/Okra Wielsbeke Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00
13/12 maandag Workshop bloemschikken Feeflower Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 13u30
13/12 maandag Workshop bloemschikken Feeflower Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 18u30
13/12 maandag Koffietafel, kaarting en Rummikub Neos Ooigem OC Leieland Ooigem 
13/12 maandag Kerstfeest Neos Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve Leieburcht Sint-Eloois-Vijve 12u00
14/12 dinsdag Kaarting Okra Okra Wielsbeke Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00
14/12 dinsdag Yoga Neos Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve Bibox Wielsbeke 10u00
15/12 woensdag Quiz Music for Life Sociaal Huis  Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 19u30
16/12 donderdag Mindful yoga Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 18u15
16/12 donderdag Workshop bloemschikken Feeflower Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 18u30
20/12 maandag Danslessen Lokaal Dienstencentrum Dansstudio sporthal Ooigem 09u00
20/12 maandag Petanque Lokaal Dienstencentrum/Okra Wielsbeke Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00
20/12 maandag Kerstfeest met Ma Kwizien Neos Ooigem   
21/12 dinsdag Kaarting De Vrije Manillers Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00
21/12 dinsdag Wandelen Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00
21/12 dinsdag Kerstfeest Okra Wielsbeke OC Hernieuwenburg Wielsbeke 14u00
22/12 woensdag Kerstfeest  Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00
23/12 donderdag Mindful yoga Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 18u15
26/12 zondag Optreden: kerstmuziek, -verhalen en -zang Harmonie Steeds Beter OC Leieland Ooigem 19u30
27/12 maandag Petanque Lokaal Dienstencentrum/Okra Wielsbeke Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00
28/12 dinsdag Kaarting Okra Okra Wielsbeke Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00

DAT DAG ACTIVITEIT ORGANISATIE LOCATIE  UUR      

25/11 donderdag Mindful yoga Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 18u15
25/11 donderdag Kampioenenviering Kaarters Okra Wielsbeke Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 12u00
25/11 donderdag Workshop bloemschikken Feeflower Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 18u30
25/11 donderdag Petanque Okra Ooigem SH Leieland Ooigem 14u00
25/11 donderdag Toneel: “Een man, een man” Neos Ooigem Schouwburg Kortrijk 
25/11 donderdag Bedrijfsbezoek Thermote-Van Halst Neos Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve  Waregem 
26/11 vrijdag Kampioenenhulde Sportraad Wielsbeke OC Leieland Ooigem 20u00
26/11 vrijdag Bingo en tombola - Senioren 14-daagse Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00
27/11 zaterdag Zotte winterverhaaltjes met Bieke Vanlaeken Bibliotheek Wielsbeke Bibox Wielsbeke 10u00
29/11 maandag Danslessen Lokaal Dienstencentrum Dansstudio sporthal Ooigem 09u00
29/11 maandag Petanque Lokaal Dienstencentrum/Okra Wielsbeke Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00
30/11 dinsdag Yoga Neos Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve Bibox Wielsbeke 10u00
30/11 dinsdag Fietsen Okra Wielsbeke  Wielsbeke 14u00
30/11 dinsdag Wijn proeven Wasko Mozaïek Sint-Baafs-Vijve 19u30



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 pro-
fiel 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, pinterest of wielsbeke.be. Uiteraard mits bronvermelding!

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

@sofiebeernaert

@mercedesdemeuter

@darco_juve

@lien.smyterke

@8boskat8@natuurfotomya @smetjel

@amezvickey

@catherine.delft

@lievelannoo@vandewallemathias

@ankederuyter @gunterderuyter

@borderguard_real_value

@alain.d.nature




