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ZITDAG BURGEMEESTER
Op donderdagvoormiddag van 09u00 tot 11u30
op afspraak: 056 67 32 00

 

SLUITINGSDAGEN
GEMEENTEDIENSTEN & OCMW
• Vrijdag 31 december 2021 tot en met zondag 2 januari 2022 

(Nieuwjaar)

INTERGEMEENTELIJK RECYCLAGEPARK
www.imog.be/intergemeentelijkerecyclageparken

 

BIBLIOTHEEK - BIBOX
• Vrijdag 31 december 2021 tot en met zondag 2 januari 2022 

(Nieuwjaar) 
 

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 31/12 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

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

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

LOKALE POLITIE
Wijkbureau Wielsbeke
Rijksweg 314 – 8710 Wielsbeke
www.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

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

    
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 MAART-APRIL 2022
DEADLINE VRIJDAG 4 FEBRUARI 2022

INFOKRANT EDITIE MEI - JUNI 2022
DEADLINE VRIJDAG 8 APRIL 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.

Beste inwoners,

Allereerst wil ik iedereen alvast een gelukkig en vooral een gezond nieuw jaar toewensen!

Net als 2020 is ook 2021 een uitdagend jaar gebleken. Na een periode waarbij er zo goed 
als geen coronabesmettingen werden gerapporteerd, werd ook Wielsbeke ongemeen hard 
getroffen door ‘de vierde golf’, met de hoogste besmettingsaantallen ooit in onze gemeente. 

Om geen onnodige risico’s te nemen en onze meest kwetsbare inwoners te beschermen 
werd in november reeds de geplande senioren-14-daagse afgelast. Ons Lokaal 
Dienstencentrum en Sociaal Huis kijken er nu reeds naar uit om de activiteiten voor onze 
senioren in het voorjaar te hernemen. 

Omwille van de pandemie kon ook een aantal andere evenementen niet doorgaan, zoals 
de nieuwjaarsreceptie voor inwoners van Wielsbeke, de Kampioenenhulde en de huldiging van Tessa Wullaert als ereburger van 
Wielsbeke. Onze diensten doen er alles aan om deze en andere evenementen in gunstiger omstandigheden te hervatten.
Dankzij een goede opvolging van de maatregelen én bijzondere inspanningen van ons zorgpersoneel konden we het virus gelukkig 
wel uit ons Woonzorgcentrum Ter Lembeek houden. 

Ook voor onze handelaars was 2021 opnieuw een uitdagend jaar. Met de Wielsbeke Cadeaubonnen die ieder gezin in september 
mocht ontvangen en bij onze lokale handelaars kon spenderen, konden we reeds een financiële impuls geven van ruim 80.000 euro. 
Wie zijn bonnen nog niet heeft uitgegeven, kan dit overigens nog doen tot september 2022. 

En wie nog op zoek is naar een passend eindejaars- of nieuwjaarsgeschenk kan onze lokale handelaars blijven steunen met de 
aankoop van de Wielsbeke Cadeaubon, verkrijgbaar in het gemeentehuis of via www.wielsbeke.be.
Hoewel het nog koffiedik kijken is wat 2022 ons zal brengen, hopen we snel meer activiteiten te kunnen laten doorgaan in veilige 
omstandigheden, om uiteindelijk opnieuw een volle kalender te kunnen aanbieden. 
We kijken uit naar een gezond 2022!

Uw burgemeester,
Jan Stevens
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Wegenwerken
Installatie hoogtedetectiesysteem ter hoogte van 
Fabiolabrug

Half december werd er gestart met voorbereidende werken 
voor de installatie van een elektronisch hoogdetectiesysteem 
op de N382 aan weerszijden van de Fabiolabrug 
(Zwaantjesbrug), telkens op circa een halve kilometer afstand 
tot de brug. Het systeem moet vermijden dat te hoog geladen 
vrachtwagens nog tegen de Zwaantjesbrug botsen. 

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), De Vlaamse Waterweg 
(DVW) en de gemeentes Wielsbeke en Oostrozebeke 
investeren samen in deze hoogtechnologische installatie.
Het hoogtedetectiesysteem meet vanop afstand de hoogte 
van aankomende vrachtwagens. Wanneer een vrachtwagen 
te hoog is om veilig onder de brug door te rijden, wordt een 
signaal naar een LED-scherm gestuurd en krijgt de chauffeur 
een melding dat hij niet verder mag rijden. De nummerplaat 
van de overtreder komt in beeld, samen met een pictogram 
dat aangeeft dat de chauffeur de weg moet verlaten.

In december werd het sleufwerk uitgevoerd en werden kabels 
en camerapalen geplaatst. De plaatsing van de RSS-borden 
zal in een tweede fase gebeuren. Dit zal vermoedelijk in 
januari zijn.

Werken nieuwe wegbrug over de Leie tussen Ooigem en 
Desselgem in eindfase

Omdat de vorige brug te laag was voor de moderne 
binnenvaart, bouwt waterwegbeheerder de Vlaamse 
Waterweg nv samen met gemeente Wielsbeke en stad 
Waregem een hogere brug over de Leie tussen Ooigem en 
Desselgem. De werken bevinden zich in een eindfase.

In oktober en november 2021 werden onderdelen van 
het brugdek per schip aangeleverd. Begin oktober werd 
het nieuwe brugdek ingevaren. Eind oktober werden de 
booggeboortes geïnstalleerd en medio november volgden 
dan de bogen. Daarna werd er gestart met de afwerking van 
de brug en de omgeving. 

Video’s en foto’s van de werken vind je op onze website:
www.wielsbeke.be/wegbrug.

De nieuwe brug zal naar verwachting in het voorjaar van 2022 
in gebruik kunnen worden genomen.

Werken nieuwe fietsers- en voetgangersbrug tussen 
Wielsbeke en Waregem gestart

Half november zijn de voorbereidende werken gestart voor de 
bouw van een gloednieuwe fietsers- en voetgangersbrug over 
de Leie tussen Wielsbeke en Waregem.

De brug zal worden gerealiseerd ter hoogte van Beveren-
Trakel in Waregem (met aanloop ter hoogte van de Zavelput) 
en de Oude Leiearm in Ooigem.
Het wordt een stalen S-vormige brug met een overspanning 
van ongeveer 60 meter. 

Op 15 november werd er gestart met het rooien van bomen 
langs het jaagpad; begin 2022 starten dan de eigenlijke 
werken. Naar verwachting begin 2023 kan de nieuwe fietsers- 
en voetgangersbrug gebruikt worden.

Meer info: www.wielsbeke.be/fietsersbrug

Omleiding
Tijdens de bouw van de nieuwe fietsbrug wordt het jaagpad afgesloten. Fietsers en voetgangers kunnen aan de kant van 
Wielsbeke rondrijden langs de Eerste Linie Regimentstraat, Leembosstraat en de Tweede Aardstraat.

Aan de kant van Waregem kan er gebruikt gemaakt worden van de omleiding via de Pontstraat, Grote Heerweg en 
Beveren-Trakel. Ook kan er gebruik gemaakt worden van de tijdelijke fiets- en voetgangersbrug tussen Ooigem en 
Desselgem, ter hoogte van de Munkenhofdreef.
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Kort genoteerd uit de gemeenteraad
GEMEENTERAAD VAN 28 OKTOBER 2021 
1. Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting.
2. Kennisname budget 2022: kerkfabrieken Sint-Bavo, Sint-Brixius en Sint-Laurentius te Wielsbeke.
3. Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen van 21 september 2021 betreffende de kandidatuurstelling 

DNA van het Dorp.
4. Goedkeuring wegentracé Nijverheidstraat. 
5. Goedkeuring reglement uitlening rattenvallen. 

GEMEENTERAAD VAN 25 NOVEMBER 2021 
1. Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting.
2.  Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering van 14 december 2021 

- CREAT/TMVS.
3. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger buitengewone algemene vergadering van 15 

december 2021 – Psilon.
4. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger buitengewone algemene vergadering 15 

december 2021 – WVI.
5. Goedkeuring agenda en statutenwijziging en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger buitengewone algemene 

vergadering van 21 december 2021 – Gaselwest.
6. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger buitengewone algemene vergadering van 21 

december 2021 - DVV Midwest.
7. Goedkeuring agenda en bijlagen en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger buitengewone algemene 

vergadering 21 december 2021 - Imog.
8. Goedkeuring bepalen criteria aanwerving financieel directeur.
9. Goedkeuring lokaal toewijzingsreglement voor ouderen (65+) voor toewijzing van sociale huurwoningen - aanpassing 

adressenlijst.
10. Definitieve goedkeuring Bareelweg: nieuwe straatnaam voor verkaveling Nijverheidstraat.
11. Kennisname begrotingswijziging nr. 1/2021 - lokale politie PZ Midow.
12. Goedkeuring gemeentelijke dotatie 2022 aan PZ Midow.
13. Goedkeuring gemeentelijke dotatie 2022 aan HVZ Fluvia. 

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

Zoekloket begraafplaatsen
Alle 3 Wielsbeekse begraafplaatsen werden digitaal in kaart 
gebracht op www.wielsbeke.be/zoekloket-begraafplaatsen.

Zo kan je bijvoorbeeld opzoeken waar een dierbare precies 
begraven ligt.

Hoe werkt het?

Zoek op:
• naam, begraafplaats, geboortedatum, sterfdatum…
• ‘alle begraafplaatsen’
• op basis van een specifieke begraafplaats

Er verschijnt een lijst met mogelijke namen met daarvoor 
telkens een vergrootglas.  Klik op het vergrootglas vóór de 
gewenste naam. De kaart toont op welke begraafplaats en 
waar precies op die begraafplaats het graf zich bevindt.

Op deze digitale begraafplaatsen kan dus iedereen steeds 
terugvinden waar precies iemand begraven ligt. Het resultaat 
kan je ook afprinten.

De bedoeling is dat er op termijn ook een inventaris van het 
funerair erfgoed wordt opgemaakt. Er wordt dan per graf een 
gedetailleerde fiche opgemaakt.

Aanvraagformulier vakantiejob 2022

 
Persoonlijke gegevens

Naam + Voornaam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Straat:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode & Gemeente:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoon:  0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GSM:  04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geboorteplaats en -datum:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . op. . . . . . .  / . . . . . . .   / .  .  . . . . . . . 

Rijksregisternummer:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . - . . . . . . (6 cijfers / 3 cijfers - 2 cijfers)

Rekeningnummer:  . . . . -  . . . . . . . . . . . . . -  . . . . . . .  op naam van:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mailadres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . @ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Huidige studierichting:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naam ouder(s):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maat T-shirt:  Small Medium Large XLarge XXLarge  (gewenste maat omcirkelen)
  > T-shirt enkel voor job binnen DVT - lesgever sportkamp

Ik wens maximum  …………………… weken te werken als jobstudent.

Periodes
Je maakt meer kans op een vakantiejob indien je meerdere periodes beschikbaar bent! 

Gelieve beschikbare periodes aan te duiden.

O ma. 13/06 t/m zo. 19/06 O ma. 18/07 t/m zo. 24/07 O ma. 29/08 t/m wo 31/08

O ma. 20/06 t/m zo. 26/06 O ma. 25/07 t/m zo. 31/07 O do. 01/09 t/m zo. 04/09

O ma. 27/06 t/m do. 30/06 O ma. 01/08 t/m zo. 07/08 O ma. 05/09 t/m zo. 11/09

O vr. 01/07 t/m zo. 03/07 O ma. 08/08 t/m zo. 14/08 O ma. 12/09 t/m zo. 18/09

O ma. 04/07 t/m zo. 10/07 O ma. 15/08 t/m zo. 21/08 O ma. 19/09 t/m zo. 25/09

O ma. 11/07 t/m zo. 17/07 O ma. 22/08 t/m zo. 28/08 O ma. 26/09 t/m vr. 30/09

     Hoe selectiever je kiest, hoe groter de kans dat wij je geen job kunnen aanbieden!
 Om de continuïteit en de vlotte werking ten dienste van onze bewoners te garanderen is er voor de vakantiejobs 

animatie/ergo, kine, logistiek, verzorging en verpleging in het woonzorgcentrum een minimumperiode van twee 
aaneensluitende weken vereist.

 Daarnaast zijn meerdere periodes mogelijk (3, 4, 5, 6 weken aaneensluitend of met een tussenperiode).

     Gelieve JA te omcirkelen bij je voorkeur.

OCMW
PLAATS/DIENST FUNCTIE INTERESSE
Animatie/ergotherapie  Organiseren van het animatiegebeuren, ergotherapeutische taken. (1) ......................... JA 

Keuken Hulp in de keuken.  .................................................................................................................................... JA

Kine Hulp bij de kine aan bewoners in het WZC. (2) .......................................................................... JA

Sociaal Huis Hulp aan balie/administratie. (5) ........................................................................................................ JA

Woonzorgcentrum (WZC) Logistieke hulp: hulp bij huishoudelijke taken (op- en afdienen van maaltijden, 
Logistieke hulp opmaken bed, …)  ....................................................................................................................................... JA 

WZC Zorgkundige Zorgkundige: dagelijkse verzorging van de bewoners. (3) ................................................... JA 

WZC Verpleegkundige Verpleegkundige: dagelijkse verpleging en verzorging van onze bewoners. (4) ...... JA

Woonzorgcentrum (WZC) Onderhoud (poetsen) .............................................................................................................................. JA 
Lokaal Dienstencentrum

Plaats van tewerkstelling

 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

✂
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Zoutstrooirondes Wielsbeke
In de winterperiode is het soms nodig om de wegen te 
strooien. De gewestelijke wegen N357 (Rijksweg), N382 
(Expresweg) en N327 (Wakkensteenweg) worden door het 
Vlaamse Gewest gestrooid. De gemeentelijke wegen worden 
gestrooid op initiatief van de gemeentelijke diensten en in 
samenwerking met de private strooidiensten.

Er zijn drie strooirondes met verschillende prioriteit. In eerste 
instantie wordt steeds de prioritaire zoutstrooironde gestrooid. 
Nadien, indien dit nodig blijkt, worden ook nog de secundaire 
en tertiaire zoutstrooirondes gestrooid. Bij straten waarin 
weinig verkeer rijdt, heeft het strooien weinig effect. 

Het overzicht van de strooirondes vind je op de gemeentelijke 
website: www.wielsbeke.be/zoutstrooirondes

Wat moet je weten over... UiTPAS?
Wat is de UiTPAS?
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. 

Wat kan je ermee doen?
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.

Gespaarde UiTPAS-punten kan je omruilen voor allerlei voordelen:
• kortingen voor bepaalde voorstellingen
• toffe cadeaus zoals een handdoek, ...
• korting voor of een gratis consumptie bij UiTPAS-

activiteiten.

Wie kan een UiTPAS aankopen?
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.

Wat kost een UiTPAS?
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.

Waar koop ik een UiTPAS?
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.

Met de UiTPAS-app heb je je UiTPAS altijd op zak!
Download de UiTPAS-app gratis in de App store of de Google 
Play store. Koppel 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 je puntensaldo en de 
omruilvoordelen.

Meer info?
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.

    GEMEENTE
PLAATS/DIENST FUNCTIE INTERESSE

Bibliotheek Bibliotheekmedewerker (5)  ................................................................................................................. JA

Dienst vrije tijd Onderhoud gebouwen (poetsen) ...................................................................................................... JA 

 Lesgever sportkamp (7)  (week 4/07 – 8/07; week 11/07 – 15/07; week 15/08 – 19/08;  
 week 22/08 – 26/08)   ............................................................................................................................. JA

 Redder binnenzwembad - sportkamp (8)  (week 4/07 – 8/07; week 11/07 – 15/07; 
 week 15/08 – 19/08; week 22/08 – 26/08)   ................................................................................. JA

 Hoofdmonitor speelpleinwerking (6) ............................................................................................... JA

 Keukendienst speelpleinwerking, Vogelsang................................................................................ JA

 Begeleid(st)er kleuteropvang (6) ...................................................................................................... JA

 Keukendienst kleuteropvang, Sint-Baafs-Vijve ............................................................................ JA

 Praktische hulp bij Wielsbeekse feesten (02.09 t/m 05.09.2022) ..................................... JA 

 Logistieke ondersteuning Wielsbeekse feesten (22.08.2022 t/m 06.09.2022) 
 (min. 18j + rijbewijs B) ............................................................................................................................ JA

Gemeentehuis Onderhoud (poetsen) .............................................................................................................................. JA 

 Hulp aan balie/administratie  (5) ........................................................................................................ JA

OCMW Technisch assistent .................................................................................................................................... JA

Technische dienst Technisch assistent – openbare werken/groen ........................................................................... JA 

 Technisch assistent – patrimonium ................................................................................................... JA 

Cultuur André Demedtshuis – openhouden terras (5) ............................................................................ JA

Algemeen Wenst ook tijdens het jaar te werken ........................................................................................... JA

(1) minimum 18 jaar, studierichting: humane wetenschappen, sociaal-technische wetenschappen, ergotherapie, opvoeder, 

sociaal verpleegkundige, …

(2) studierichting: minimum 1e jaar kinesitherapie gevolgd hebben

(3) studierichting: minimum 5e jaar verzorging

(4) studierichting: minimum 1e jaar verpleegkunde (bachelor of HBO)

(5) minimum 18 jaar

(6) minimum 18 jaar + ervaring in het jeugdwerk of pedagogische opleiding volgen

(7) minimum 18 jaar + studierichting: lichamelijke opvoeding 

(8) in het bezit zijn van een hoger redderdiploma en de wettelijke erkende bijscholing gevolgd hebben

Reglement en verdere uitleg over de diverse vakantiejobs (inhoud, uren, periode,..) kan je vinden op
www.wielsbeke.be/vakantiejobs

Opgemaakt te …………………………………. op  ..../..../2022.
 
Handtekening:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gelieve - het volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 - én je Curriculum Vitae 

op te sturen naar: Gemeentebestuur Wielsbeke, T.a.v. de personeelsdienst, Rijksweg 314 - 8710 Wielsbeke
vóór 25/02/2022.

✂
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       Vacature - 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 een gemotiveerde en enthousiaste

TECHNISCH ASSISTENT PATRIMONIUM (zaaltoezicht) (m/v) (D1-D3)
In 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 
• 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 je je wenden tot Henk Verhulst: henk.verhulst@wielsbeke.be, 056 
67 32 12 of GSM 0471 58 61 55

Interesse?
Kandidaten kunnen hun sollicitatiebrief, curriculum vitae (CV) en uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 6 maanden) 
vóór 16 januari 2022 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 zullen later meegedeeld worden (vermoedelijk februari 2022).

Waar kan ik terecht met een melding of klacht?
Meldingen of klachten geef je best door via het gemeentelijk 
meldpunt op de website: www.wielsbeke.be/meldpunt. 
Op die manier komt je melding het snelst terecht bij de 
betrokken dienst en word je het snelst geholpen. 

Je kan bij het online meldpunt terecht met meldingen of 
klachten over bijvoorbeeld: 

• omgewaaide bomen
• defecte straatverlichting
• sluikstort
• achtergelaten fietsen
• overlast door dieren
• ...

       Vacature - OCMW Wielsbeke
Het OCMW van Wielsbeke is op zoek naar een

MAATSCHAPPELIJK WERKER (B1-B3)
Voltijdse contractuele functie - contract bepaalde duur 

Heb jij een zwak voor mensen? Wil jij werken in een organisatie in beweging met een gemotiveerd team waar ruimte is voor initiatief en 
engagement? Dan is deze job misschien iets voor jou!

Functie: 
Je staat op een enthousiaste en gedreven manier in voor de hulpverlening aan de gebruikers van de dienst Maatschappelijk Welzijn 
van het sociaal Huis van Wielsbeke. Je werkt aan de maatschappelijke integratie van de gebruiker en gebruikt daarbij methoden van 
het maatschappelijk werk. Je overlegt met collega’s, leidinggevenden en partners om een kwalitatieve hulpverlening te verzekeren en je 
organiseert je eigen werk en voert sociaal-administratieve taken uit. 
Voorwaarden: 

Houder zijn van ofwel:
1) het diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma; 
2) het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee gelijkgesteld diploma. 

Onder gelijkgesteld wordt verstaan: 
Voor punt 1: het diploma van maatschappelijk assistent van vóór de invoering van de BAMA-structuur (lees: van vóór het academiejaar 
2004-2005) 
Voor punt 2: het diploma van sociaal verpleegkundige van vóór de BAMA-structuur (lees: van vóór het academiejaar 2004-2005).

Wedde & vergoedingen:
Weddeschaal B1-B3  -  fietsvergoeding  -  maaltijdcheques

Periode:
  Van 04 april 2022 tot begin september 2022 (t.v.v. bevallingsrust).
Interesse:
   Alle inlichtingen kan je bekomen bij Vanessa Sergeant: 056 67 45 16 of vanessa.sergeant@ocmwwielsbeke.be.

Solliciteren?
Per post of elektronisch door een gemotiveerd schrijven met CV, uittreksel uit het strafregister en een kopie van je diploma 
uiterlijk tegen 17 januari 2022 (poststempel of datum van de mail geldt als bewijs): 
OCMW Wielsbeke - Hernieuwenstraat 15 - 8710 Wielsbeke  - vanessa.sergeant@ocmwwielsbeke.be

Extra AED-toestel en herplaatsing 2 bestaande toestellen
Om de aanwezige AED-toestellen in Wielsbeke maximaal 
toegankelijk te maken voor iedereen, worden de toestellen die 
binnen hangen in sporthal De Vlaschaard en in het Sociaal Huis 
naar buiten verplaatst. Aan zaal Den Aert in Sint-Baafs-Vijve 
wordt dan weer een extra AED-toestel geplaatst. Wielsbeke telt 
dus binnenkort 10 AED-toestellen: 

• Sporthal Hernieuwenburg (Wielsbeke)
• OC Hernieuwenburg  (Wielsbeke)
• Voetbalaccomodatie KSC Wielsbeke
• Sociaal Huis (Wielsbeke)
• Kerk - Bibox (Wielsbeke)
• Sporthal en OC Leieland (Ooigem)
• August-Marinplein (Ooigem)
• Sporthal De Vlaschaard (Sint-Baafs-Vijve)
• Kraaienhof (Sint-Baafs-Vijve)
• Den Aert (Sint-Baafs-Vijve)

Als gemeente zet Wielsbeke al ruime tijd in op de 
aanwezigheid van AED-toestellen – zeker in de buurt van 
openbare plaatsen – én op het volgen van een EHBO-cursus 

reanimatie en gebruik van een automatische externe defibrillator 
(AED) - dit in samenwerking met Rode Kruis Wielsbeke en onze 
dienst Vrije Tijd. 
In december 2019 kon dankzij de aanwezigheid van een 
AED-toestel in sporthal De Vlaschaard een succesvolle 
reanimatie worden opgestart.

Op zoek naar een passend
eindejaars- of nieuwjaarsgeschenk?

Met de Wielsbeke Cadeaubon zit je altijd goed! 
Met de Wielsbeke Cadeaubon kan je terecht bij meer dan 50 handelaars in groot-Wielsbeke. Je kan de bon aankopen in het 

gemeentehuis (op afspraak) of via de website: www.wielsbeke.be/cadeaubon. 

DEELNEMENDE HANDELAARS:
‘t Fermetje - 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 - Brood en banket Peter - Brood en 
banket Vanhuysse - Cafe ‘t Paradijs Ooigem - Cocoon by Ellen - Coiffure Céline Lebrecht - De Hoofdzaak - De Meander - De 

Wonderlamp Wielsbeke - Electro Martin De Schrijvere - ExtraBrood - Feeflower Bloemenatelier - Fietsen Mabbe - Fietsenzaak 
De Pedaal - Frituur Evelyne - Frituur Fanniej - Frituur Patrick & Doortje - 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 (tankstation) - 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

De meest actuele lijst vind je terug op onze website: www.wielsbeke.be/cadeaubon. 
Ben je handelaar in Wielsbeke en wil je ook deelnemen? Meld je dan aan via www.wielsbeke.be/cadeaubon2021.

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

Gouden jubileum
Albert Vandemaele - Monique Vullers

Gehuwd te Ooigem op 31/07/1970 - Viering 30/10/2021

Gouden jubileum
Hubert Goemaere – Maria Ostijn

Gehuwd te Sint-Baafs-Vijve op 22/07/1971 - Viering 06/11/2021

Diamanten jubileum

Maurits Van D’huynslager - Ludwina Remmerie 

Gehuwd te Ooigem op 29/09/1961 - Viering 16/10/2021

Diamanten jubileum

Eugène Goemeyne – Magda Lapauw

Gehuwd te Lendelede op 02/11/1961 - Viering 30/10/2021

Platina jubileum
Gustaaf Claerhout - Jenny Dekiere 

Gehuwd te Beveren-Leie op 28/11/1951 - Viering 13/11/2021

Gouden jubileum

Anatole Verschuere - Jenny Vandenbossche 

Gehuwd te Sint-Baafs-Vijve op 04/11/1970 - Viering 06/11/2021

Werfupdate nieuw sportcentrum
Een overzicht van de huidige en komende werkzaamheden voor de bouw van het nieuwe sportcentrum op domein 
Hernieuwenburg. 

De betegeling van het zwembad wordt 
momenteel geplaatst.

Het verlaagde plafond in het zwembad 
werd ondertussen verder afgewerkt.

Het dak van de sporthal wordt momenteel 
helemaal dichtgelegd en waterdicht 
afgewerkt.

De lichtkoepels werden reeds op hun 
plaats gezet in de dakconstructie.

Het metselwerk van de buitenmuren 
wordt verder afgewerkt.

De achtergevel is al helemaal tot boven 
opgemetst.

Het schrijnwerk buiten is zo goed als allemaal geplaatst. De chapewerken zijn in de eerste helft van 
december afgewerkt.

De wanden in de vochtige ruimtes
(o.a. kleedkamers zwembad) worden in 
december gecementeerd.

De voorzieningen voor de technieken liggen 
bijna allemaal klaar voor de verdere afwerking: 
waterbehandeling zwembad, sanitair, elektriciteit en 
ventilatie.
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Nieuwjaarsreceptie uitgesteld
De gemeente Wielsbeke volgt de coronamaatregelen zoals 
bepaald door het Overlegcomité.
Omwille van de hoge besmettingsgraad in en om Wielsbeke en 
om geen onnodige risico’s te nemen, heeft de gemeentelijke 
crisiscel beslist de Nieuwjaarsreceptie voor inwoners - gepland 
op zondag 9 januari 2022 - niet te laten doorgaan. 

Huldiging Tessa Wullaert uitgesteld
Ook de huldiging van Tessa Wullaert als ereburger van 
Wielsbeke - gepland voor begin december - werd uitgesteld 
totdat de cijfers een stuk gunstiger en stabieler zijn.

Boosterprik inwoners Wielsbeke
ook in Waregem Expo

De Eerstelijnszone Regio Waregem en de lokale besturen 
hebben ervoor gekozen om voor het vervolg van de 
vaccinatiecampagne in twee vaccinatiecentra te blijven werken. 
De nabijheid voor de inwoners was daarbij het belangrijkste 
uitgangspunt. De boosterprikken voor de brede bevolking 
worden dus in Waregem Expo en de Sint-Pauluszaal in 
Zwevegem gegeven.

Om medewerkers zo efficiënt mogelijk in te zetten en 
volgens beschikbaarheid van de locaties wordt er niet 
dagelijks gevaccineerd, maar worden de vaccinaties in 
specifieke periodes gebundeld. In Waregem Expo werd de 
opstelling bovendien een stuk vereenvoudigd, zodat het 
vaccinatiecentrum vlot op- en afgebouwd kan worden bij 
andere activiteiten.

Callcenter
Sinds eind 2021 werken de Eerstelijnszone Regio Waregem en 
de lokale besturen met een gemeenschappelijk callcenter voor 
de vaccinatiecentra van Waregem en Zwevegem. Dagelijks 
beantwoordt het callcenter tot 500 oproepen. 

Op sommige momenten (vooral ‘s ochtends) kan de wachttijd 
oplopen. 

Het heeft geen zin om contact op te nemen met het 
callcenter als je nog geen uitnodiging kreeg voor je 
boosterprik. De enige uitzondering geldt voor 85-plussers 
van wie het interval na het 2de vaccin al is verstreken. 

Veel mensen stellen allerlei vragen aan het callcenter die 
niet rechtstreeks met het bevestigen of verplaatsen van 
afspraken in het vaccinatiecentrum te maken hebben. 
Op medische vragen kunnen en mogen de medewerkers 
bijvoorbeeld geen antwoord of advies geven.

Eenvoudige vragen kunnen ook steeds via mail naar 
callcenter@elzregiowaregem.be gesteld worden. 

Opgepast voor valse boosterprik-
uitnodigingen!
Er circuleren verschillende valse berichten met een uitnodiging 
voor je boosterprik. De berichten lijken van de overheid te 
komen en lijken heel goed op de echte uitnodigingen, maar 
wanneer je op de link in de mail klikt worden je bankgegevens 
gevraagd.
Geef in geen geval je persoonlijke gegevens door! 
Heb je op een verdachte link geklikt? Vul geen velden 
in en breek de interactie af. Als je een wachtwoord hebt 
doorgegeven dat je ook elders gebruikt, verander het dan 
meteen. Voer bij de minste twijfel geen betalingen uit.

Ben je toch opgelicht? Doe aangifte bij de politie. Contacteer je 
bank en/of Cardstop als je je bankgegevens hebt doorgegeven.

Als je een bericht krijgt en je twijfelt over de echtheid, surf dan 
naar Mijn Burgerprofiel (www.mijnburgerprofiel.be), log in en 
controleer daar of je een uitnodiging hebt ontvangen. Heb je hulp 
nodig, bel dan naar de Vlaamse hulplijn op het nummer 1700.

Coronamaatregelen en vaccinatienieuws Coronamaatregelen en vaccinatienieuws

Zelftest - antigeen sneltest – PCR-test, ken jij het verschil?
Een zelftest is bedoeld voor mensen zonder symptomen 
en kan niet gebruikt worden als vervanging voor testen in 
een testcentrum. Een positief resultaat moet altijd bevestigd 
worden door een PCR-test, een negatief resultaat is slechts een 
momentopname.

Een antigeen sneltest of sneltest kan enkel afgenomen worden 
door medisch personeel (bijv. apotheek) maar wordt niet in 
een labo geanalyseerd, waardoor het resultaat snel is gekend. 
Een positief resultaat is zeer betrouwbaar, maar een negatief 
resultaat sluit nooit volledig uit dat de geteste persoon toch 
besmet is.

Een PCR-test is de meest betrouwbare test. Deze test wordt 
afgenomen door medisch personeel in een testcentrum, 
ziekenhuis, bij huisarts, ... De test gaat naar een labo voor 
analyse, waardoor je op het resultaat moet wachten. Dit is de 
enige test die officieel kan gebruikt worden voor testing van 
asymptomatisch hoogrisicocontact om bijv. de quarantaine op 
te heffen.

Snel je Covid Safe Ticket aanvragen via Mijn Burgerprofiel
Staat er binnenkort een restaurantbezoek op de planning en 
heb je de CovidSafe-app niet? Dan kan je via Mijn Burgerprofiel 
gemakkelijk jouw Covid Safe Ticket opvragen. 

1) Ga naar www.mijnburgerprofiel.be of naar www.wielsbeke.be 
en klik rechts bovenaan op AANMELDEN. Aanmelden kan je 
doen via je eID, de Itsme-app of sms.

2) Je coronacertificaat vind je via de aparte tab ‘COVID-19’.

Hulp nodig? Je kan steeds terecht op het gratis nummer 1700 
of surf naar
www.vlaanderen.be/uw-overheid/mijn-burgerprofiel.

Covid Safe Ticket op papier aanvragen
Heb je geen computer of printer thuis? Op aanvraag kan je het 
Covid Safe Ticket ook per post toegestuurd krijgen.

Aanvragen kan telefonisch via het nummer 078 78 78 50 
(bereikbaar van 9 tot 19 uur op weekdagen en op zaterdag van 
10 tot 18 uur).

Hou rekening met een wachttijd tussen bestelling en ontvangst 
van 1 week.

Het papieren document is onbeperkt geldig.
Als je bijv. besmet geraakt, dan zal ook de QR van jouw 
papierversie bij het inscannen rood kleuren.

Je vindt meer info via www.vlaanderen.be/covid-certificaat.
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DOKTERS 
Dit is een beurtrol van de huisdokters van de gemeenten Ooigem, Wielsbeke, Sint-Baafs-Vijve, Groot-Waregem en Deerlijk. 

Algemeen wachtnummer:  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
 - Dr. VANDE VELDE, 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)

✂ Bewaar deze pagina - Verschijnt 2 keer per jaar in dit infomagazineCamerabewaking op strategische plaatsen in Wielsbeke, Ooigem en
Sint-Baafs-Vijve
Begin 2022 worden er veiligheidscamera’s geïnstalleerd aan 
OC Leieland in Ooigem en aan Den Aert in Sint-Baafs-Vijve. 
Ook zal een bestaande camera aan OC Hernieuwenburg in 
Wielsbeke worden vernieuwd.

De gemeente investeert 19.000 euro voor de installatie van de 
camera’s. De locaties werden gekozen na interne evaluatie in 
de hoop overlast, vandalisme en sluikstorten tegen te gaan. 
In Ooigem worden er 2 gerichte camera’s geplaatst aan 
OC Leieland. In Sint-Baafs-Vijve zal 1 camera zowel de 
parkeerplaats als het wandelpad kunnen bekijken. Een tweede 
camera zal het inkomende verkeer vanuit de Sint-Bavostraat 
in het oog houden.

Beelden zullen niet live worden bekeken, maar ze worden wel 
een maand lang bewaard zodat ze in geval van incidenten 
kunnen worden opgevraagd en geraadpleegd.

Deze keer ben ik BOB!
In ons land gebeuren nog elke dag gemiddeld 12 ongevallen 
met een bestuurder onder invloed van alcohol. De nieuwe 
BOB-campagne wil iedereen op zijn eigen verantwoorde-
lijkheid wijzen en engageren om de rol van BOB op zich te 
nemen. De slogan luidt dan ook: “Deze keer ben ik BOB!”

De winter-BOB-campagne werd op 3 december afgetrapt 
met het “weekend zonder alcohol”. De PZ MIDOW zette deze 
BOB-campagne in gang met alcoholcontroles op vrijdag in de 
vooravond en op zaterdagnacht. Van verschillende chauffeurs 
werd het rijbewijs ingetrokken omdat ze te veel gedronken 
hadden.

Tijdens beide controles werden nog tal van andere overtre-
dingen vastgesteld zoals het niet bij hebben van de juiste 
papieren, het niet dragen van de gordel, … Dit soort controles 
staan in de komende maanden bij de PZ MIDOW op verschil-
lende tijdstippen op de agenda. Wees gewaarschuwd!

Foto’s: PZ MIDOW

 politie MIDOW

Klik je kinderen correct vast! 
Begin december controleerde de verkeersdienst op gordeldracht 
ter hoogte van de basisschool in de Baron van der Bruggenlaan te 
Wielsbeke.

Er werd vastgesteld dat 5 kindjes totaal niet vastgeklikt zaten. 
De ouders kregen een boete van 174 euro. 

De veiligheidsgordel halveert het risico om ernstig of dodelijk gewond 
te raken bij een ongeval.
Ook de andere scholen van onze politiezone komen nog aan de beurt.
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Gele Dozen voor 80-plussers bedeeld
Sinds begin oktober konden we de ‘Gele Doos’ verdelen onder de 80-jarigen en 
ouder in Wielsbeke. De Gele Doos bevat de cruciale persoonlijke en medische infor-
matie van de 80-plussers, ziet er effectief uit als een brooddoos en wordt bewaard 
in de koelkast.

Bij een medische interventie van de hulpdiensten beschikken zij zo onmiddellijk over 
de nodige informatie.

Om de dozen snel aan de man te brengen, werden 3 afhaalmomenten georgani-
seerd waar de 80-plusser of een familielid of mantelzorger de doos kon ophalen, 
vergezeld van de nodige uitleg. Op die manier werden 228 Gele Dozen verdeeld.

De weken daarna kwamen nog heel wat mensen langs in het Sociaal Huis om hun 
doos op te pikken. Daarnaast werd er bij de wekelijkse huisbezoeken ook nog een 
aantal Gele Dozen verdeeld, en kwam er tegelijk ook zicht op de thuiszorgsituatie. 
Zo werden er een tiental premies zoals zorgbudget en mantelzorgtoelage aange-
vraagd. 

Begin december werden de laatste 50 80-plussers telefonisch gecontacteerd om te 
bekijken hoe de Gele Doos hen bezorgd kon worden.

Een filmpje over de werking van de
Gele Doos vind je op onze website:

www.wielsbeke.be/geledoos

JANUARI 2022: MAAND VAN HET BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER

Ik doe het straks wel.  
Eerst nog wat lezen.

BLA
BLA
BLA

VROEGTIJDIGE OPSPORING IS DE 
BESTE BESCHERMING TEGEN 
BAARMOEDERHALSKANKER
Laat van je 25ste tot en met je 64ste elke drie jaar een uitstrijkje nemen.

Met een uitstrijkje is baarmoederhalskanker makkelijk op te 
sporen. Ook de voorstadia ervan, waarin de ziekte nog heel beperkt 
of nog niet ontwikkeld is, worden via deze test opgespoord. Je hebt 
dan nog geen kanker en een eenvoudige behandeling is vaak al 
genoeg om te voorkomen dat je wel baarmoederhalskanker krijgt.

DE TIJD VLIEGT: DRIE JAAR IS ZO VOORBIJ …
Je krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing een uitnodigingsbrief als je 
tot de doelgroep behoort en het te lang geleden is dat je een uitstrijkje heb 
laten nemen. Je maakt dan zelf een afspraak met je huisarts of gynaecoloog 
op een dag waarop je niet ongesteld bent.

Meer weten over het bevolkingsonderzoek? 
Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 
0800 60160 tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur, stuur een  
e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be, of surf naar
https://baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be/

GEEN EXCUSES. LAAT EEN UITSTRIJKJE NEMEN.

Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, 
neem contact op met je huisarts of gynaecoloog.

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

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 07u30 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

✂



DAG 2021! 
www.instagram.com/gemeentewielsbeke

#igwielsbeke
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Word mooimaker!
Wil je alleen of samen met je partner een deel van de straat, 
de hele wijk, het speelplein om de hoek of een glasbol netjes 
houden ? Dan kan je een mooimaker-overeenkomst aangaan 
bij Imog.

Wat verwacht Imog van haar mooimakers?
Imog vraagt je om je eigen zone 11 keer per jaar of ongeveer 
1 keer per maand op te ruimen en daar om de 3 maanden 
een update van te bezorgen.

Wat krijg je in de plaats ?
• opleiding en begeleiding
• opruimmateriaal (grijper, fluohesje, handschoenen, vuil-

niszakken)
• een verzekering BA en LO
• een jaarlijkse onkostenvergoeding van €60 als Mooimaker 

glasbol en €90 als Mooimaker buurt

Aanmelden kan via de website van Imog: https://www.imog.be/duurzaam-leven/nee-tegen-zwerfvuil/word-mooimaker/

Restafvalzakken voortaan met witte opdruk
Zowel de kleine als de grote grijze restafvalzakken krijgen voortaan een 
witte opdruk. Zo zijn ze beter zichtbaar voor de ophalers die lang voor 
zonsopgang al aan hun ronde beginnen. 

De huidige restafvalzakken met zwarte opdruk blijven onbeperkt geldig.

Geef ook jij in 2022 bloed in eigen gemeente?
Het afgelopen jaar noteerden we 706 bloedgiften, verspreid over 8 collectes.
38 inwoners vonden voor de eerste maal de weg naar onze bloedinzamelingen. 
Een zeer mooi resultaat, zeker gezien het ongewone jaar, en we hopen samen met 
jullie allen komend jaar minstens even goed te doen.

Wij gaan daar alleszins voor en zullen jullie met open armen blijven ontvangen.
Bloed geven gebeurt op afspraak, wat een duidelijk pluspunt is voor een vlot 
verloop. Je kan nu al je afspraak maken voor de collectes van februari. Dit kan op 
het donorportaal (https://donorportaal.rodekruis.be) of je kan gratis bellen naar 
0800 77 700.

De collectes gaan telkens door van 17u00 tot 20u30.

di. 8 februari Sint-Baafs-Vijve, zaal Den Aert

vr. 18 februari Wielsbeke, OC Hernieuwenburg

di. 17 mei Ooigem, OC Leieland

vr. 27 mei Wielsbeke, OC Hernieuwenburg

di. 16 augustus Sint-Baafs-Vijve, zaal Den Aert

vr. 26 augustus Wielsbeke, OC Hernieuwenburg

vr. 4 november Wielsbeke, OC Hernieuwenburg

di. 8 november Ooigem, OC Leieland

Meer info vind je op www.rodekruis.be/wielsbeke of op de Facebookpagina
“Rode Kruis Wielsbeke”.

Gedicht

Een dichter zoekt naar woorden
weerspiegeling van ’t diepste ik
en ijlt naar onbekende verten,

vergeet het noenmaal elke keer.
Als hij de zon ziet glanzen
gaat ’t vergezicht voorbij.

Gedachten springen open,
spektakels vatten vuur.
Felgroene flitsen ziften

sterkarbonkels tot 
indringend schouwspel

waar licht zich integreert.

Een dichter zoekt naar waarden 
weerspiegeling van geest en ziel.

Hij ademt stille wensen,
lichtvoetigheid in zijn gedichten.

Als hij gedachten weer kan geven
is vruchtbaarheid de roes voorbij. 

Marie-Christine Martens

Afvalophaalkalender 2022
In de loop van december 2021 werd de ophaalkalender 2022 
bedeeld. Heb jij de kalender niet in de bus ontvangen? Je kan 
een exemplaar verkrijgen in het gemeentehuis. 

Waarom is het handig deze in huis te hebben? 
• Ophaaldata restafval, P+MD en papier & karton 
• Adresgegevens intergemeentelijke recyclageparken 
• Openingsuren en sluitingsdagen intergemeentelijke recy-

clageparken 
• Data gratis ophalen groenafval huis-aan-huis 
• … 

Liever digitaal raadplegen? Je vindt de ophaalkalender via 
www.imog.be/afval-inzamelen/ophaalkalender. Je kan ook 
steeds gebruik maken van de ‘Recycle app’ voor Android of 
iOS.

Deze gratis app geeft je alle info over de afvalinzamelingen 
aan de hand van een handige afvalkalender met herinne-
ringen, sorteerinfo en een overzicht van de inzamelpunten in 
je buurt. 



jeugd 

JANUARI - FEBRUARI   |   gemeentelijke infokrant     25

 milieu - omgeving

24     gemeentelijke infokrant  |  JANUARI - FEBRUARI

Bewilg het landschap - gratis wilgenpoten
 
En maar blijven zagen! Al 8 jaar aan een stuk. En wat levert het 
op? 6.809 wilgenpoten en dus zoveel nieuwe knotwilgen in het 
West-Vlaamse hart. Doe jij er een schepje bovenop? Bestel nu 
gratis wilgenpoten en plant ze deze winter in jouw weide of 
landschapstuin.
 
De gemeenten, de provincie en Natuurpunt hebben hun ketting-
zagen weer op gang getrokken om de knotwilgen op hun 
terrein kort te zetten. Doen ze dat niet, dan kunnen knotbomen 
bij hevige wind bezwijken onder het gewicht van hun eigen 
kruin. Via de campagne ‘Bewilg het landschap’ zamelt Stadland-
schap de gezaagde wilgenpoten in om die gratis ter beschik-
king te stellen aan mensen die knotwilgen in hun weide of tuin 
willen aanplanten. 
Wilgenpoten zijn takken van 2,5 à 3 meter lang. Ze zijn 
ongeveer 5 jaar oud en hebben een diameter van 6 centimeter.

Van wilgen (en ook van populieren) kan je simpelweg een tak 
in de grond steken en deze zal spontaan wortelen en uitgroeien 
tot een boom. 
 Knotbomen maken deel uit van het typische Vlaamse 
landschap. Vandaag zijn de knotbomen in onze streek echter 
sterk teruggedrongen. Met de campagne ‘Bewilg het landschap’ 
wil Stadlandschap het behoud en de aanplant van knotwilgen 
opnieuw opkrikken. 
Nog niet overtuigd? De voordelen zijn nochtans legio: grote 
natuurwaarde (geschikt biotoop voor insecten, stuifmeel, nest- 
en schuilplaats voor vogels, vleermuizen en andere zoogdieren), 
beeldig in het landschap, versteviging beekkant, verdroging van 
drassige weilanden, houtopbrengst om de 5 à 7 jaar, ...
 
Info over afhaaldata en -locaties en bestelformulier:
www.westvlaamsehart.be/bewilghetlandschap

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

VAKANTIEWERKING KROKUSVAKANTIE - MAANDAG 28 FEBRUARI - VRIJDAG 4 MAART 2022

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

Kleuteropvang ’t Kapoentje: 
o geopend van maandag 28 februari - vrijdag 4 maart 2022
o Telkens van 07u00 tot 18u00

Ook voor de krokusvakantie 2022 zijn er opnieuw inschrijvingen vooraf. 
Inschrijven voor de krokusvakantie kan vanaf maandag 17 januari om 12u (Wielsbekenaren) en vanaf 

donderdag 20 januari 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.

Tieners in actie 
Wat? 
Tienerweek vol leuke activiteiten op maat van tieners 
van 12-16 jaar.

Gedurende 5 dagen ontdek je een mix van culturele 
en sportieve uitdagingen. De verplaatsingen in en rond 
Wielsbeke gebeuren hoofdzakelijk met de fiets, de 
verplaatsingen naar verdere activiteiten gebeuren met 
de bus of het openbaar vervoer.

Wanneer? 
Van maandag 4 juli t.e.m. vrijdag 8 juli 2022
(uren afhankelijk van het dagprogramma) 

Meer info over het specifieke programma en de start 
van de inschrijvingen is te volgen op www.wielsbeke.be 
en via de facebookpagina van de gemeente. 

Geboortebomen aangeplant
Op zaterdag 20 november organiseerden de gemeente en de Gezinsbonden opnieuw een aanplant van geboortebomen, en 
dit voor kinderen geboren in de periode september 2019 - augustus 2021. De aanplant vond deze keer plaats in Ooigembos. 
Met ruim 40 kinderen en 80 volwassenen konden we op een mooie opkomst rekenen.
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Geef je mening/stel je vragen over het nieuwe speelplein in 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  - 
W.B. 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.

De online enquête is nog tot en met 10 januari te vinden op 
www.wielsbeke.be/speelplein. 

Vanuit de resultaten van de enquête gaan we aan de slag voor 
de concrete invulling van de groene (speel)ruimte.

SA
VE

 TH
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Studeren in de bib
Ben je student en wil je studeren op een rustige plaats zonder 
te veel afleiding?

Nog tot en met eind januari opent de leeszaal van onze biblio-
theek Bibox bijna dagelijks de deuren voor hogeschool- en 
uniefstudenten. 

Openingsuren: 
• maandag van 14u00 tot 19u00
• dinsdag op aanvraag
• woensdag van 09u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 19u00
• donderdag op aanvraag
• vrijdag van 09u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 18u30
• zaterdag van 13u00 tot 15u30 (langer op aanvraag)
• gesloten op zon- en feestdagen (24-25-26-31 december 

en 1-2 januari)

Er is wifi en elektriciteit voor het gebruik van laptops.

Inschrijven kan via www.wielsbeke.be/studerenindebib

Je kan aanduiden op welke dagen je een tafel wil reserveren. 
Let op, de plaatsen zijn beperkt. 

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

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

De Techniekacademie gaat door op volgende woensdagen:

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

Zelfbeschouwing

Pogend mijn vergangen dagen weer bijeen te vegen

Stel ik verbijsterd vast hoeveel is weggeslopen, 

Hoeveel schreden naar het heden ik ben vergeten, 

Hoe vaak afwezig ik op de wereld ben rondgelopen.

Ik heb mij veel te weinig gade geslagen, 

Mijzelven al te vlug en al te veel vergeven, 

Mijzelven slechts bezocht met veel vertraging

En veel dure uren zelfs niet eens opgegeten.

De herinneringen vlechten van de uitgetelde dagen, 

Het stof verwijderen van de liggende jaren

Toont hoeveel ik onbesuisd ben voorbij gereden 

En hoeveel er ijdel als het water is weggegleden.

Uit: gesprekken met het leven

Roland Debucquoy

Chiro Activo
Dag leden, ouders en sympathisanten,

Eerst en vooral wenst de voltallige leidingsploeg iedereen een 
gelukkig nieuwjaar toe! We hopen dat 2022 een spetterend 
(chiro)jaar wordt.

Onze jaarlijkse pannenkoekenactie zit er weer op. Hopelijk 
hebben velen van jullie kunnen smullen van de heerlijke 
pannenkoeken. We hebben in totaal maar liefst 930 pakken 
pannenkoeken mogen verkopen. Aan iedereen die een pakje 
pannenkoeken kocht, ontzettend bedankt voor uw steun!!
Na onze winterstop vliegen wij er terug in op zondag 16 januari 
2022. Vanaf dan staan wij iedere zondag klaar van 14u00 tot 
17u00 aan ons heem in de 13de Liniestraat (naast het kerkhof).

We hopen jullie allemaal terug te zien! Is jullie buurjongen, 
schoolkameraad, neef, … nog geen lid van onze chiro? Breng ze 
zeker mee op onze vriendjesdag op zondag 13 februari 2022. 

Zo kunnen zij ook eens beleven hoe plezant het bij ons is.

Iedere maand kan je op onze Facebookpagina onze nieuws-
brief vinden met meer informatie.

Groeten, de leiding: Maarten, Fiel, Lennert, Jef, Guillaume, 
Tiemen, Tuur, Rijn en Tobe
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Wenst u meer info, contacteer ons gerust!

Neem een kijkje op onze website:
www.devliegeraar.be

Steeds welkom (na aanmelding op de website) 
in de W.B. Cartonstraat 46  
8710 Sint-Baafs-Vijve  056 60 77 47

Instap nieuwe kleutertjes op dinsdag 1 februari 2022

(voor de kinderen geboren tot en met 1 augustus 2019)

en op maandag 7 maart 2022

(voor de kinderen geboren tot en met 7 september 2019). 

Kort genoteerd uit de OCMW-raad
ZITTING VAN 28 OKTOBER 2021
1. Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting.

2. Goedkeuring integrale schenking opbrengst De Warmste Week aan goede doel.

3. Kennisname jaarverslag WZC Ter Lembeek + toelichting.

4. Kennisname jaarverslag sociale dienst + toelichting.

5. Kennisname jaarverslag dienst ouderenzorg + toelichting.

ZITTING VAN 25 NOVEMBER 2021

1. Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting.

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

Startavond praatcafé dementie ‘Luna’
Het praatcafé dementie is een ontmoetingsplaats voor iedereen die van nabij of van op afstand

in contact komt met personen met dementie.
Elke bijeenkomst heeft een eigen thema, waarvoor we een deskundige aan het woord laten.

Na de spreker maken we even tijd voor een drankje en een babbel en krijg je de kans om vragen te stellen.

Dinsdag 8 februari 2022 om 19u30

 ‘Diagnostiek en behandeling van dementie’
Dokter Vanhee is neuroloog in het AZ Groeninge te Kortrijk

Bibox-Wielsbeke, Markt
Inkom €5

Vooraf inschrijven is niet nodig

Komende praatcafés 2022:
- Juni:  ‘Getuigenis van een mantelzorger’
- September:  ‘Alles over bewindvoering’
- December:  ‘Theater’

Info: dementie@wielsbeke.be    0800 12 699
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  DIENSTVERLENING      

Restaurant 

Ondervind je moeilijkheden om zelf je middagmaal te 
bereiden? Vind je contact met anderen belangrijk?
Wist je dat je dagelijks terecht kan in het restaurant van ons 
Lokaal Dienstencentrum voor een lekkere dagschotel? Voor 
een maaltijd bestaande uit soep, hoofdgerecht en een dessert 
betaal je 7 euro.

Op zondag kost de volledige maaltijd 11 euro, als dessert krijg 
je dan een gebakje. Betalen doe je ter plaatse met bancontact. 
Reserveren kan tot twee werkdagen op voorhand via de balie 
van het Sociaal Huis, LDC@ocmwwielsbeke.be of via het 
gratis nummer 0800 96 866.

De weekmenu’s zijn terug te vinden op de website
www.wielsbeke.be/producten/restaurant en op
www.facebook.be/ldcterlembeekwielsbeke.

  RECREATIEVE ACTIVITEITEN    
 
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 dinsdag 6 januari voorzien we Driekoningentaart met 
uiteraard een kroon voor diegenen die een boon vinden. Op 
dinsdag 1 februari zorgen enkele vrijwilligers voor versge-
bakken hartjeswafels.
Iedereen welkom vanaf 14 uur. Inschrijven is niet nodig, maar 
op is op.

Dans 

Na de kerstvakantie herstarten we op maandag 10 januari met 
de lijndanslessen. Deze gaan door in de dansstudio van de 
sporthal Ooigem van 09u00 tot 11u00. Een 10-beurtenkaart 
voor de dansclub Ter Lembeek kan je verkrijgen aan de balie 
van het Sociaal Huis.

Mindful yoga

Lesgeefster Nathalie De Backere neemt je mee op weg naar 
een gezonde geest in een gezond lichaam. Elke donderdag 
kan je in het Lokaal Dienstencentrum terecht voor een uurtje 
ontspanning. Breng een eigen matje en kussentje mee. Vanaf 
donderdag 13 januari starten we om 18u30. 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.

Bloemschikken 

Kom onder begeleiding van Feeflower een workshop bloem-
schikken volgen. In januari maak je een Valentijnstuk, in 
februari een stuk met knolletjes. De bloemstukken zijn enkele 
weken voordien te bekijken in de winkel. Inschrijven en betalen 
kan aan de balie van het Sociaal Huis of in de winkel (tijdelijk 
adres: Heirweg 7).
Maandag 24 januari van 13u30 tot 15u30 of van 18u30 tot 
20u30
Donderdag 27 januari van 18u30 tot 20u30.
Maandag 21 februari van 13u30 tot 15u30 of van 18u30 tot 
20u30.
Donderdag 24 februari van 18u30 tot 20u30.

  VORMENDE ACTIVITEITEN    
 

Infonamiddag ‘Belgisch Koningshuis’

Wielsbekenaar Ingrid Vervaeck volgt de koninklijke familie al 
vele jaren. Ze neemt je mee in een boeiende bundeling van 
foto’s, verhalen en anekdotes waarbij je een andere kant van 
de royalty leert kennen. 

De voordracht vindt plaats op donderdag 27 januari vanaf 
14u00 in de polyvalente zaal van het Lokaal Dienstencen-
trum. Inschrijven kan tot de dag voordien via de balie van het 
Sociaal Huis, LDC@ocmwwielsbeke.be of via 0800 96 866.

We vragen een kleine inschrijvingsbijdrage van 2 euro (te 
betalen via bancontact) waarvoor we een kopje koffie 
voorzien. 

  CURSUSAANBOD VOOR DE ACTIEVE SENIOR IN SAMENWERKING MET CVO MIRAS   

Apps voor je Android smartphone of tablet

Heb je al enige ervaring met je tablet of smartphone? Wil je 
nog meer inzicht krijgen in de grote diversiteit aan apps? Dan 
is deze opleiding iets voor jou!
Hier komen de meest interessante en nieuwste apps aan 
bod. Zo leer je werken met diverse apps over uiteenlopende 
thema’s zoals fotobewerking, muziek, film, tijdschriften, reizen, 
winkelen, sociale netwerken, bestandsbeheer, scannen van 
documenten, QR-code, …

Verwachte voorkennis:
Basiskennis over je smartphone of tablet.

Deze cursus wordt georganiseerd in twee groepen: één groep 
van maandag 31 januari tot en met 9 mei 2022 en een tweede 
groep (bij voldoende inschrijvingen) van donderdag 3 februari 
tot en met 12 mei 2022. 

Ontdek je Android smartphone/tablet 

Vandaag de dag kan je met een smartphone of tablet vlot 
in contact blijven met vrienden, familieleden, kennissen, … In 
deze praktijkgerichte lessen ontdek je de werking van het 
besturingssysteem.
Instellingen, apps, connectiviteit en synchronisatie komen 
uitgebreid aan bod. Instapvoorwaarde: je bezit een smart-
phone of tablet met Android of bent bereid er eentje aan te 
schaffen.
Deze cursus wordt georganiseerd op dinsdagvoormiddag:
van dinsdag 1 februari tot en met 10 mei 2022.

Doe je administratie met je smartphone of tablet 

Je eigen gezondheid, financiën en je burgerprofiel opvolgen 
via je smartphone/iPhone of tablet/iPad?

Wij helpen je op weg! Na deze opleiding kan je alle gegevens 
raadplegen die de overheid over jou bijhoudt. Je volgt je eigen 
gezondheid op, je kan zelf de nodige overheidsdocumenten 
opvragen via je burgerprofiel en we ondersteunen je bij online 
banking.

Zo wordt onder andere itsme op jouw toestel geïnstalleerd, 
leer je met tax on web werken en hoe je je aanmeldt op je 
ziekenfonds, … 

Verwachte voorkennis:
Basiskennis over je smartphone of tablet waaronder minstens 
apps kunnen installeren. 

Deze cursus wordt georganiseerd op vrijdagvoormiddag: van 
vrijdag 5 februari tot en met 18 maart 2022.

ALGEMENE INFORMATIE EN INSCHRIJVINGEN
 

De lessen gaan, met uitzondering van de schoolvakanties, wekelijks door van 08u45 tot 11u45 in
het Lokaal Dienstencentrum. Indien gewenst kan men aansluitend terecht in het restaurant voor een (afhaal)maaltijd. 

De prijs per cursus bedraagt 75 euro. Voor de korte cursus “Doe je administratie met smartphone/tablet” betaal je 40 
euro. Dit omvat het inschrijvingsgeld en cursusmateriaal.

Alle lessen zijn steeds onder voorbehoud van minstens 10 deelnemers. 

Voor meer info en inschrijvingen kan je contact opnemen met het Lokaal Dienstencentrum
(056 66 52 83 - LDC@ocmwwielsbeke.be) of met het CVO Miras (056 89 12 12 - info@miras.be) 

Save the date - seniorenoptreden Jo Vally 
Tijdens de seniorenweek in november konden we het optreden van 
Jo Vally helaas niet veilig laten doorgaan. Maar zoals beloofd is uitstel 
geen afstel: 

noteer alvast donderdag 31 maart 2022 in je agenda want dan komen 
Jo Vally en zijn bandleden een feestje bouwen in de sporthal van 
Ooigem.

Heb je reeds inkomkaarten, dan blijven deze geldig. Kaarten zijn nog 
steeds te verkrijgen aan de balie van het Sociaal Huis.
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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

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.
GEWIJZIGDE DATUM > dinsdag 22 maart 2022  -  20u00  -  € 4
-
OC Leieland Ooigem

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

“Smartlappen en Levensliederen”, “Salut La Copine” en “Smartschade”: Lien Van de 
Kelder, Jan de Smet en Wouter Berlaen speelden (al dan niet met de hulp van bevriende 
muzikanten) de afgelopen jaren drie avondvullende programma’s met een eclectische keuze 
uit een zorgvuldig uitgekozen repertorium in onze beide landstalen.

Dit zeer wendbare trio, met een gevarieerd en niet alledaags instrumentarium, leidt 
jou door de hoogtes (èn jawel, ook de laagtes) van een merkwaardig samengesteld 
liedjesprogramma. De titel “CHiQUE DiNGUES” was een publieksreactie na één van de 
voorbije voorstellingen… Wie zijn wij om dat tegen te spreken?

Met Lien Van de Kelder (zang), Jan De Smet en Wouter Berlaen (zang & een rits instrumenten).
zaterdag 14 mei 2022  -  20u00  -  € 15 / € 12 (-26, 60+)
-
OC Leieland Ooigem

CULTUURSEIZOEN 2021-2022    AVONDVOORSTELLINGEN CULTUURSEIZOEN 2021-2022    WORKSHOPS

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 -  Wielsbeke

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 24 maart 2022   -  19u30-21u30  -  € 30  -  OC Leieland Ooigem

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 - Wielsbeke

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

Hernieuwenstraat 15, 8710 Wielsbeke

        Ontmoetingscentrum Leieland

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

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!
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Boekvoorstelling Leiesprokkels 2021-2022
De Juliaan Claerhout-kring dankt iedereen die al het Leiesprokkels-Jaarboek 2021-2022 
bestelde. Dit laat toe hun werking verder te kunnen zetten en hun publicaties tegen 
een betaalbare prijs te verkopen. Uiteraard blijft de steun van een aantal Wielsbeekse 
bedrijven ook zeer welkom.

BOEKVOORSTELLING - LEIESPROKKELS 2021-2022
zondag 6 februari 2022 in Bibox, Markt, Wielsbeke.

De bestuursleden, auteurs en medewerkers verwelkomen je graag vanaf 11u00 tot 16u00. 
Jou exemplaar kan je die dag daar afhalen. Het is mogelijk om andere publicaties aan te 
schaffen, uitzonderlijk aan kortingstarief.
De kopers ontvangen geen brieven of kaarten meer vooraf. Via raadpleging op
www.juliaanclaerhoutkring.be of de facebookpagina van de Juliaan Claerhout-kring blijf je 
op de hoogte of kan je eventuele programmawijzigingen volgen. 

Kopers van wie het mailadres bekend is, ontvangen persoonlijk een bericht en de 
abonnees van de nieuwsbrief krijgen kort voor 6/2/2022 ook bericht in de mailbox.
Bestellingen welke niet afgehaald werden, worden in Groot-Wielsbeke door een 
bestuurslid aan huis gebracht of kunnen na afspraak opgehaald worden. Bij verzending 
worden de kosten aangerekend.

info@juliaanclaerhoutkring.be    www.juliaanclaerhoutkring.be

www.facebook.com/juliaanclaerhoutkring 

De Juliaan Claerhout-kring, sinds 1981 het heemkundige genootschap 
van Ooigem, Sint-Baafs-Vijve en Wielsbeke, is genoemd naar een 
sociaal bewogen en christendemocratische priester, leraar-opvoeder, 
directeur en (onder)pastoor, afkomstig van Wielsbeke. Claerhout 
(1859-1929) werd vooral bekend door zijn archeologische opgravingen 
in Pittem (Heidens Kerkhof, 1896) en Dentergem (eerst ontdekte 
paaldorp, 1899-1903). Het leverde hem de bijnaam ‘de pastoor met 
de spade’ op. Het buitenprofessionele leven van de priester kenmerkte 
zich door zelfstudie, vele binnen- en buitenlandse studiereizen, 
opgravingen, het schrijven van studies en het  redigeren van talrijke 
tijdschriften. De heemkring van Groot-Wielsbeke probeert met 
eenzelfde inzet als Claerhout de eigen geschiedenis te ontsluiten.

Leiespr
o
k
k
els

2021
2022

Leiesprokkels
Ooigem | Sint-Baafs-Vijve | Wielsbeke 
JA AR BOEK 2021-2022

PPAASSSSIIEECCOONNCCEERRTT
orkestuitvoering van St. John Passion - Bob Chilcott

Inleiding door CCV Bisdom Brugge

Laudate Laurentius Wielsbeke
Altra Voce Kortrijk

Timothy Veryser Evangelist
Ronny Deprez  Jezus
Erwin Muller Pilatus

Elsi Spanoghe Sopraan

Lieve Lannoo Algemene leiding

SAMENWERKING
LEO CLUB Tielt

Steun aan goed doel
VOC OpStap

TICKETS EN INFO
www.laudatelaurentius.be

tickets.laudatelaurentius@gmail.com
056/66 75 39

VVK €23 / -18j €20 / ADD €25 

Zaterdag 19 maart om 20u
Sint-Laurentiuskerk

Wielsbeke

De koninklijke harmonie wenst u een 2022
waarin alles ‘Steeds Beter’ wordt en blijft.
In december…
Konden we voor de tweede keer geen kerstconcert geven. We 
waren er nochtans klaar voor. De muzikanten hadden al veel 
gerepeteerd, de gastzangeres ‘Pat Mechele’ had er zin in, de 
dirigent was enthousiast. Maar het mocht niet zijn, hopelijk 
kunnen we in 2022 opnieuw de traditie voortzetten en jullie 
op tweede kerstdag een warm-menselijke muzikale avond 
aanbieden.

Ondertussen…
Waren de gewone repetities op donderdagavond wel door-
gegaan mits enkele ‘veilige’ aanpassingen. Zo was het niet 
mogelijk dat alle muzikanten iedere repetitie kwamen oefenen, 
want het aantal mensen toegelaten in het lokaal was beperkt.  
Dat neemt niet weg dat de dirigent de touwtjes stevig in 
handen had. Jammer genoeg hebben wij ondertussen deze 
repetities ook moeten stilleggen, de veiligheid van onze muzi-
kanten gaat voor alles. 
We hopen er op 13 januari 2022 terug tegenaan te kunnen 
gaan.

Want zaterdagavond 14 mei 2022…
Brengen wij namelijk een muzikale avond met de Waregemse 
zangeres Lisa De Blanck en met zanger Gene Thomas. Lisa 
heeft enkele jaren geleden als eens bij ons gezongen op een 
kerstconcert. Haar optreden werd toen fel gesmaakt door 
het publiek. Ze heeft dan ook een prachtige stem. Ook Gene 
Thomas heeft een stem die heel wat genres aan kan. 

Hij vormde samen met Gina Blondeel de groep X-Session die 
heel wat dance-hits scoorde. In 2003 koos hij echter voor 
een Nederlandstalige solo-carrière. En vorig jaar was hij nog 
te zien in het tv-programma ‘Liefde voor muziek’. Hij zal o.a. 
zijn hit ‘Mij en mijn gitaar’ (een cover van Me and my guitar 
van Tom Dice) uit dat programma brengen samen met onze 
harmonie. Het belooft dus een gevarieerde spetterende 
muzikale avond te worden!         
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Lezen is dromen met je ogen open … 
Laten we dromen van een nieuw jaar waarin we samen de bladzijde van
corona eindelijk kunnen omslaan.

Wist je dat de bib ook nog op andere manieren voor je klaar staat om het 
leesvirus tot bij je thuis te brengen?

Reserveer jouw bibpakket bij onze afhaaldienst: 
https://www.wielsbeke.be/formulieren/aanvraagformulier-ontlening-werken

Minder mobiele personen kunnen beroep doen op onze boekendienst aan huis. 
-Leestips voor 0 tot 18 jaar. Een boek dat bij je past? Boekenzoeker helpt je 
kiezen: https://www.boekenzoeker.be/
-Doe inspiratie op voor je boekenpakket met de persoonlijke leestips van Mijn 
Leestipper.

Meld je aan met je Mijn Bibliotheekprofiel op:
https://mijnleestipper.bibliotheek.be/

-Maak gebruik van onze digitale collecties via je Mijn Bibliotheekprofiel: 
> Raadpleeg het archief van alle Vlaamse kranten, een aantal tijdschriften 

en enkele internationale kranten via het Gopress krantenarchief. Je vindt 
er alle artikels terug die ouder zijn dan twee dagen. 
Het krantenarchief werd ‘mobile friendly’ en biedt een aangename lees-
ervaring op smartphones, tablets en andere apparaten.

> Leen van thuis uit e-boeken bij de bib en lees ze op je eigen toestel 
(e-reader, tablet, pc, smartphone). 

> De allerkleinsten beleven veel leesplezier met de interactieve prenten-
boekjes van Fundels prentenboeken.

> Kinderen tussen zes en tien jaar kunnen spelenderwijs verder bouwen 
aan hun taal- en leesontwikkeling  via onze Fundels AVI.

Alle info is te vinden op https://wielsbeke.bibliotheek.be/

Wintertijd, spelletjestijd … een aanbod van het Huis van het Kind en biblio-
theek Bibox
In onze bib kan je ook terecht voor het ontlenen van gezelschapsspellen. 
Deze spelletjes kan je 4 weken houden. Er kunnen maximum 3 gezelschapsspel-
letjes per kaart ontleend worden. 

Bibox blaast 3 kaarsjes uit!
Helaas stak covid steeds een stokje voor ons verjaardagsfeest. Wij kijken dus 
hoopvol uit naar zaterdag 2 april 2022 om onze verjaardag met jullie te kunnen 
vieren. 

Nieuwe spelletjes in de bib 
Sinds april kan je in bibliotheek Bibox terecht voor het 
ontlenen van gezelschapsspelletjes. Het aanbod werd 
aangevuld met heel wat nieuwe spelletjes. Kom dus zeker 
eens een kijkje nemen, er is voor elk wat wils: voor jong en 
minder jong, om alleen of samen te spelen, … 

De spelletjes zijn gratis te ontlenen voor een periode van 4 
weken. Per uitleenbeurt kunnen er maximum 3 gezelschaps-
spelletjes meegenomen worden.

Na terugkomst in de bib worden ze telkens nagezien, zodat ze 
steeds in topvorm blijven. 

Een greep uit het nieuwe aanbod: Dobble, Qwirkle, De Weer-
wolven van Wakkerdam, Regenwormen, Jungle Speed Kids, 
Little Fox, Aqualin, Spookslot, … 

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 

Koffieconcert

30/01/2022 17u00 – SINT-BAVOKERK, SINT-BAAFS-VIJVE
Wannes Cappelle & Nicolas Callot
Fans van volkszanger Wannes Cappelle en liefhebbers van het repertoire van 
Schubert: verenig je! Want de eenvoud in de taal van Wannes en de toetsen van 
pianist Nicolas Callot gaan recht naar het hart.

06/03/2022 17u00 – SINT-BAVOKERK, SINT-BAAFS-VIJVE
Astrid Stockman
Astrid Stockman houdt niet van covid. Tijdens het uurtje muziek dat ze brengt, is 
het voor haar dan ook erg belangrijk dat iedereen in het publiek die hele situatie 
even kan vergeten. Nochtans is het door je-weet-wel dat de sopraan in haar 
huiskamer kleine liedjes begon te spelen aan haar piano.

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

Ticketreservatie : info@andredemedts.be

Een uur cultuur
13/03/2022 11u00 – BIBLIOTHEEK BIBOX, WIELSBEKE
Stefan Hertmans
Sinds zijn bestseller Oorlog en Terpentijn (2013) is Stefaan Hertmans een van onze 
meest vooraanstaande schrijvers van de Lage Landen.
Zijn roman De Bekeerlinge (2016) is al evenzeer gegeerd en veel vertaald en thans 
is er De Opgang (2020), een meesterlijk beschreven opzienbarend oorlogsverhaal 
en een wrang huwelijksdrama.

Tickets: € 5
Ticketreservatie: info@andredemedts.be

    Meer info op www.andredemedts.be

  sport & ontspanning

Zet jij dagelijks 10.000 stappen?
Het concept om 10.000 stappen per dag te zetten is alom 
bekend. Toch blijft het moeilijk in te schatten hoeveel stappen dat 
nu precies zijn. Sinds kort word je daarbij een handje geholpen!

We voorzagen een aantal populaire plaatsen in Wielsbeke, 
Ooigem en Sint-Baafs-Vijve van een bord met duiding van het 
aantal stappen. 

Ook kleine afstanden leveren extra stappen op. Elke stap telt!



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! 
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