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

 

SLUITINGSDAGEN
GEMEENTEDIENSTEN & OCMW
• Maandag 18 april 2022 (paasmaandag)

INTERGEMEENTELIJK RECYCLAGEPARK
www.imog.be/intergemeentelijkerecyclageparken

 

BIBLIOTHEEK - BIBOX
• Maandag 18 april 2022 (paasmaandag) 

 

NUTTIGE INFO & TELEFOONNUMMERS
GEMEENTEHUIS
Rijksweg 314 - 8710 Wielsbeke
Tel.: 056 67 32 00 - Fax: 056 67 32 47
info@wielsbeke.be - www.wielsbeke.be

Diensten gemeentehuis:
op afspraak: www.wielsbeke/afspraak-maken of 056 67 32 00

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

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

Openingsuren uitleendienst
maandag 17u00 – 18u45
vrijdag 17u00 – 18u45
zaterdag enkel op afspraak
daags voorafgaand feestdag 17u00 – 18u45 
daags na een feestdag 10u00 – 11u45

CULTUUR- EN JEUGDDIENST
Hernieuwenstraat 15 - 8710 Wielsbeke - Tel.: 056 67 32 70
cultuur@wielsbeke.be jeugd@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 MEI - JUNI 2022
DEADLINE VRIJDAG 8 APRIL 2022

INFOKRANT EDITIE JULI-AUGUSTUS 2022
DEADLINE VRIJDAG  3 JUNI 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,

Samen met jullie kijk ik bijzonder hoopvol uit naar de komende opening van de nieuwe 
wegbrug over de Leie tussen Ooigem en Desselgem: de Munkenbrug. Als alles volgens plan 
blijft verlopen, zal de opening in april kunnen doorgaan. We houden jullie uiteraard op de 
hoogte!

Intussen zijn de werken van start gegaan voor een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug 
over de Leie tussen Waregem en Wielsbeke: de Vlasbrug. Deze zal naar verwachting begin 
volgend jaar in gebruik kunnen worden genomen. 

Recent werd door de overheid de coronabarometer ingesteld. Met de gemeentelijke 
crisiscel volgen we deze bindende bepalingen. Dit betekent ook goed nieuws voor onze verenigingen: zo is 
de gemeentelijke infrastructuur opnieuw opengesteld voor al onze verenigingen en kunnen opnieuw privé-afhuringen van zalen 
doorgaan. 
Ik hoop van harte dat de barometer bij het verschijnen van dit infomagazine nog gunstiger kleurt!

Een belangrijke wijziging in de gemeente is dat de Lijnbussen na de paasvakantie niet meer door het centrum zullen rijden. Deze 
beslissing werd genomen in overleg met De Lijn omdat de passage van bussen in het centrum tot onveilige verkeerssituaties aan de 
school kan leiden. Door de bus te bannen uit het centrum zal de veiligheid in de schoolomgeving verder verhoogd worden.

Mag ik tot slot iedereen nog eens herinneren aan de Wielsbeke Cadeaubonnen die in september in het kader van het relanceplan 
zijn verstuurd. Vergeet ze niet te gebruiken! Deze bonnen zijn geldig bij meer dan 50 handelaars in Wielsbeke. Je vindt de lijst van 
deelnemende handelaars terug op pagina 10. 

Uw burgemeester,
Jan Stevens
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Wegenwerken Wielsbeke
Ingebruikname Munkenbrug verwacht in april

De werken voor de nieuwe wegbrug over de Leie tussen 
Ooigem en Desselgem – de Munkenbrug – gaan  goed 
vooruit! Momenteel vindt de afwerking plaats van zowel brug 
als omgeving. 

Behoudens externe factoren zal de nieuwe wegbrug in april 
in gebruik worden genomen. We houden je op de hoogte 
via onze website (www.wielsbeke.be/wegbrug) en via de 
gemeentelijke facebookpagina. 

Overigens kun je op onze website ook de indrukwekkende 
passage van het brugdek door de nieuwe sluis van Sint-Baafs-
Vijve herbeleven! 

Realisatie nieuwe fietsers- en voetgangersbrug tussen 
Waregem en Wielsbeke: jaagpad afgesloten

Eind 2021 startten de voorbereidende werken voor de bouw 
van een gloednieuwe fietsers- en voetgangersbrug over de 
Leie tussen Waregem en Wielsbeke. Intussen wordt er volop 
gewerkt aan de realisatie van de toekomstige ‘Vlasbrug’.

Tijdens de bouw van de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug 
is het jaagpad afgesloten. Er is een omleiding ingesteld.

Fietsers en voetgangers kunnen aan de kant van Wielsbeke 
rondrijden langs de Eerste Linie Regimentstraat en de
Tweede Aardstraat. Aan de kant van Waregem kan er gebruik 
gemaakt worden van de omleiding via de Pontstraat, Grote 
Heerweg en Beveren-Trakel.

Ook kan er gebruik gemaakt worden van de tijdelijke fietsers- 
en voetgangersbrug tussen Ooigem en Desselgem, ter hoogte 
van de Munkenhofdreef.

Volg de voortgang van de werken via
www.wielsbeke.be/fietsersbrug

Fietsinfrastructuur Lobeekstraat aangepast

Om het voor fietsers zo duidelijk en veilig mogelijk te maken, 
is de fietsinfrastructuur in de Lobeekstraat (ten zuiden van het 
kruispunt met de Kapellestraat) aangepast.

Eind januari zijn alle aanpassingswerken afgerond. 

Er werd zo veel mogelijk gestreefd naar de realisatie van 
eenrichtingsfietspaden, met uitzondering van het gedeelte 
tussen de Stationstraat en de Spaanderstraat – dit in functie 
van de fietsers die naar school en naar de jeugdbeweging 
fietsen, zodat zij niet onnodig de rijweg moeten kruisen.

Elektronisch hoogtedetectiesysteem ter hoogte van 
Fabiolabrug binnenkort afgewerkt

Aan weerszijden van de Fabiolabrug (Zwaantjesbrug) zijn 
de voorbereidende werken afgerond voor een elektronisch 
hoogtedetectiesysteem, telkens op circa een halve kilometer 
afstand tot de brug. Het systeem moet vermijden dat te hoog 
geladen vrachtwagens nog tegen de brug 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. 

De werken voor de installatie van het hoogtedetectiesysteem 
startten halverwege december. Intussen zijn alle kabelwerken 
uitgevoerd en zijn de camerapalen geplaatst.

Naar verwachting tegen eind april worden de LED-schermen 
geplaatst, waarna het systeem in gebruik kan worden 
genomen.

Wijziging haltes lijnen 53, 54 en 81 vanaf 19/04/2022

Na de paasvakantie zullen de lijnen 53, 54 en 81 niet meer 
via de Stationstraat, Lobeekstraat, Markt, Baron van der 
Bruggenlaan en Molenstraat rijden, maar opnieuw via de 
Rijksweg zoals dit tot eind 2019 het geval was. 

Dit betekent dat vanaf dinsdag 19 april de bestaande haltes 
Wielsbeke Dries, Wielsbeke Centrum en Wielsbeke Spaander 
niet langer bediend zullen worden.
De halte Wielsbeke Spaander wordt wel behouden als 
belbushalte. 

De halte Wielsbeke Dries verhuist naar de Rijksweg (+/- ter 
hoogte van nummer 295).
Er komt ook een nieuwe halte ‘Wielsbeke Centrum’ ter hoogte 
van Vogelsang. 

De gemeente Wielsbeke nam de beslissing in overleg met De 
Lijn omdat de passage van de bus in het centrum tot onveilige 
verkeerssituaties aan de school kan leiden.

Door de bus te bannen uit het centrum, in combinatie met 
enkele verkeerstechnische maatregelen, zal de veiligheid in de 
schoolomgeving verder verhoogd worden.
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Kort genoteerd uit de gemeenteraad
GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2021 
1. Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting.
2. Ambtshalve opvolging en eedaflegging van derde schepen.
3. Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen goedkeuring agenda en aanduiden vertegenwoordiger / 

plaatsvervanger algemene vergadering van 15 december 2021 - WRI.
4. Kennisname aanpassing begroting en budgetwijziging - buitengewone algemene vergadering DDV Midwest 21 december 2021.
5. Kennisname goedkeuringsbesluit gouverneur jaarrekening 2020 - lokaal bestuur Wielsbeke.
6. Goedkeuring leningsovereenkomst investeringen 2019 en 2020.
7. Kennisname overzicht financiële impact Corona.
8. Goedkeuring coronatoelage 2021.
9. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 AGB Wielsbeke.
10. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 lokaal bestuur Wielsbeke luik OCMW.
11. Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 lokaal bestuur Wielsbeke luik Gemeente.
12. Goedkeuring toekennen nominatieve subsidies 2021 en 2022.
13. Goedkeuring akte gedeeltelijke opheffing erfpachtrecht - kerk/bibliotheek.
14. Goedkeuring akte vestiging erfpachtrecht bibliotheek.
15. Goedkeuring samenstelling mobiliteitsraad.
16. Goedkeuring huishoudelijk reglement en statuten mobiliteitsraad. 

GEMEENTERAAD VAN 27 JANUARI 2022 
1. Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting.
2. Aktename ontslag gemeenteraadslid.
3. Nazicht van de geloofsbrieven, eedaflegging en aanstelling van de opvolger van ontslagnemend gemeenteraadslid.
4. Vaststelling rangorde der raadsleden.
5. Goedkeuring vervanging vertegenwoordiger algemene vergaderingen en lid raad van bestuur - Toerisme Leiestreek.
6. Goedkeuring vervanging vertegenwoordiger algemene vergaderingen - Stadlandschap WestVlaamse hart.
7. Goedkeuring huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen.
8. Vaststellen retributiereglement voor de begraafplaatsen.
9. Kennisname specifiek toezicht - goedkeuring politiebegrotingswijziging nr. 1 - 2021 politiezone Midow.
10. Kennisname politiebegroting dienstjaar 2022 politiezone Midow.
11. Aanvaarden schenking en deponering archeologische vondsten Molenstraat.
12. Intrekking beslissing 29 april 2021 - Goedkeuring wijzigen buurtweg Chemin °5 - verkaveling Rijksweg.
13. Intrekking beslissing 29 april 2021 - Goedkeuring wegentracé - verkaveling Rijksweg.
14. Goedkeuring wegentracé - verkaveling Rijksweg 31 – 33.

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

Aantal inwoners groot-Wielsbeke opnieuw gestegen
Op 01/01/2022 telde groot-Wielsbeke 9.912 inwoners, terwijl de 
teller een jaar eerder op 9.846 inwoners strandde.

In 2021 kwamen er in Wielsbeke, Ooigem en Sint-Baafs-Vijve 
samen dus 66 inwoners bij.
Als de huidige trend aanhoudt, kan de kaap van de 10.000 
inwoners mogelijk dit of volgend jaar gerond worden!

Er werden 130 baby’s geboren, 33% meer dan het jaar ervoor. 
En dat terwijl de toename van het aantal geboortes in het 
Vlaams Gewest geschat wordt op ca. 4%. Er werden overigens 
exact evenveel jongetjes als meisjes geboren (65).

Er waren 72 overlijdens in de gemeente. In 2020 vielen er 87 
overlijdens te registreren. Dit slechte cijfer werd veroorzaakt 
door oversterfte in ‘coronajaar’ 2020. 

Aangepaste tarieven Kids-ID, eID en vreemdelingenkaarten
Wegens indexering van de productiekost bij de FOD 
Binnenlandse Zaken gaan de tarieven voor identiteits- en 
vreemdelingenkaarten in bepaalde gevallen omhoog. Sinds 1 
januari 2022 komt dit neer op:

• Kids-ID met spoed: 103 euro (+ 2 euro t.o.v. 2021)
• Kids-ID met spoed met levering bij FOD Binnenlandse Zaken: 

136 euro (+ 3 euro t.o.v. 2021)
• eID met spoed: 123 euro (+ 2 euro t.o.v. 2021)
• eID met spoed met levering bij FOD Binnenlandse Zaken: 156 

euro (+ 3 euro t.o.v. 2021)
• vreemdelingenkaart type A, B, H, K en L: 24 euro (+ 1 euro 

t.o.v. 2021)
• vreemdelingenkaart met spoed: 123 euro (+ 2 euro t.o.v. 2021)

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

Platina jubileum

Prudent de Bruijne - Maria Verbauwhede 

Gehuwd te Sint-Baafs-Vijve op 03/11/1950 - Viering 11/12/2021

Eerste bak nieuwe vispassage geplaatst
Goed nieuws voor de vissen in Sint-Baafs-Vijve! Op 9 februari 
werd de eerste bak van de nieuwe vispassage geplaatst in de 
oude sluis. Intussen werd ook al een tijdelijke stuw gebouwd.

Het oude stuwgebouw wordt in de loop van het voorjaar 
afgebroken.
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       Vacature - Lokaal bestuur Wielsbeke
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Lokaal bestuur Wielsbeke is op zoek naar

DESKUNDIGE OMGEVING / B1-B3 Voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur 

Functie: Als deskundige omgeving ondersteun je de gemeentelijk omgevingsambtenaren (GOA), zorg je voor de handhaving van
de regels inzake omgeving en milieu en organiseer je initiatieven binnen het beleidsdomein lokale economie.

Profiel: Je werkt nauwkeurig, correct en planmatig en hebt hierdoor steeds jouw administratie op orde • Je bent klantgericht en stelt in
elk contact een diplomatische en heldere communicatiestijl voorop • Je houdt ervan om initiatief te nemen en het beleidsdomein lokale
economie verder uit te bouwen • Je bent probleemoplossend, integer en loyaal • Je verdiept je graag in de geldende regelgeving
en onderhoudt jouw kennis.

Voorwaarden: Ofwel houder zijn van een bachelor of daarmee gelijkgesteld. Ofwel twee jaar relevante beroepservaring hebben en 
slagen voor een capaciteitsproef alvorens deel te nemen aan de selectieproeven.Laatstejaars scholieren of studenten worden toegelaten 
tot de selectieprocedure als ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van 
maximum 4 maanden hun einddiploma kunnen behalen.

Aanbod: Een boeiende job in een stabiele werkomgeving • Meerdere extralegale voordelen: maaltijdcheques met een zichtwaarde van
8 euro, een gratis hospitalisatieverzekering, een fietsvergoeding, gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer), tweede pensioenpijler
• Een interessante verlofregeling: tussen 30-35 vakantiedagen, aangevuld met 2 kermisdagen en 14 feestdagen • Een evenwichtige
werk-privé balans en opleiding opdat je je maximaal zou kunnen ontplooien • Mogelijkheid tot thuiswerken • Nuttige relevante
ervaring uit de privé-sector of als zelfstandige en ervaring uit de openbare sector wordt onbeperkt in rekening gebracht • Een bruto
aanvangsmaandwedde die kan variëren tussen 2.560,11 euro en 4.313,71 euro, afhankelijk van relevante ervaring en anciënniteit • 
Wervingsreserve van 3 jaar.

Interesse? Tot en met 18 maart 2022 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.

Werken nieuw sportcentrum Hernieuwenburg gaan goed vooruit
Zowel in het zwembadgedeelte als in de sporthal schieten de werken goed op. Onderstaand een overzicht van de uitgevoerde werken in 
december 2021 / januari 2022. Voor meer info en foto’s kan je terecht op onze website: www.wielsbeke.be/werfhernieuwenburg.  

De betegeling van het zwembad wordt 
verder afgewerkt. De dubbele beweegbare 
bodem in het zwembad wordt geïnstalleerd.

Het zwembad zal worden gevuld voor 
een controle van de systemen.

De vloeren in het zwembadgedeelte 
worden voorbereid voor verdere afwerking.

zwembad

De chape in de sporthal wordt de volgende 
weken gegoten. De sportvloer in de 
sporthal wordt eind april geïnstalleerd.

De chape in de gangen, kleedkamers, 
burelen en cafetaria werd reeds gegoten.

De pleisterwerken zijn volop aan de gang.

sporthal

Het dak is helemaal dichtgemaakt en de lichtkoepels zijn geplaatst. De buitenmuren worden verder opgemetst.

Vogelsang in een nieuw jasje!
Jeugdverblijfcentrum Vogelsang – vlakbij het gemeentehuis – onderging begin dit jaar een grondige make-over. Zo werd de bar vernieuwd, 
werd er geschilderd en een nieuwe vloer gelegd.

voor na

na na na
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DE WIELSBEKE CADEAUBON IS GELDIG BIJ: 

‘t Fermetje • Apotheek Debeuckelaere • Apotheek Delrue • Apotheek Ooigem • Au Bel Etage • Bak-
kerij 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 • Elek-

tro Martin De Schrijvere • ExtraBrood • Feeflower Bloemena-
telier • Fietsen Mabbe • Fietsenzaak De Pedaal • Fleure De Lys  
• Frituur Evelyne • Frituur Fanniej • Frituur Patrick & Doortje 
• Gouden Frietje • Instituut Bo • Kapsalon De Hoofdzaak • 
Kapsalon Elbeplus • Kapsalon Image • Keurslager De Schee-
maeker • LIVING-shop Stijlvol Wonen • Lux Shop • Magical 
Healing • Maison Madeleine • Natuurhuis ‘t Biotiekje Wielsbe-
ke • Patisserie Pauwels • Pixines fotostudio • Proxy en drinxit 
Ooigem • Q8 Wielsbeke (tankstation) • Slagerij-Traiteur B&L 
• Slagerij Pol • Spar Wielsbeke • Spherebox • Sport-idee • 
Starnails/ Marcus Spurway • Sweet Miel • Tuinen Vandenhee-
de Stijn • Vanessa gespecialiseerde voetverzorging • Woepa 
• Yggdrasils Whispers • Zenissa Esthetiek. Meest actuele lijst 
deelnemende handelaars en adressen via www.wielsbeke.be/

cadeaubon.

VERGEET JE CADEAUBONNEN 
NIET TE GEBRUIKEN!

In september 2021 ontving ieder gezin in Wielsbeke een brief met 2 Wielsbeke
cadeaubonnen van 10 euro, dit in het kader van het relanceplan van de gemeente. 

Heb je je bonnen nog niet uitgegeven? Je kan met je bonnen terecht bij meer dan 
50 handelaars in Wielsbeke, Ooigem en Sint-Baafs-Vijve.

CADEAUBONNEN GELDIG t.e.m. 30 SEPTEMBER 2022

Infoavond eigenaars – verhuurders op 17/03/2022
Als verhuurder moet je rekening houden met heel wat 
spelregels bij het verhuren van een pand.

Om een antwoord te bieden op de vele vragen organiseerde 
de Woondienst Regio Izegem reeds een infoavond in 
Wielsbeke. Heb je die gemist? Dan kan je nog de infoavond 
in Izegem bijwonen. Deze gaat door op donderdag 17 maart 
2022 om 19u30 in Auditorium Art’Iz - Kruisstraat 13,
8870 Izegem. 

Thema’s als  de minimale woningkwaliteit waaraan een woning 
moet voldoen, huurwetgeving met o.a. plaatsbeschrijving, 
huurwaarborg, opzegmogelijkheden, … komen aan bod.

We lichten je ook ons begeleidingsaanbod voor huurders en 
eigenaars bij huurconflicten toe.
Om te eindigen krijg je een overzicht van mogelijke premies 
en ontdek je de voordelen bij het verhuren van je woning via 
het Sociaal Verhuurkantoor.

Onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen 
wordt een drankje aangeboden vanuit het gemeentebestuur. 

Inschrijven voor deze infosessie kan via info@woondienst.be 
of 051 32 16 22.

Wij hopen je van harte welkom te kunnen heten op deze 
leerrijke infoavond.

Aarde 

Aarde, straks zal mijn wankel lichaam, sinds de eerste dag

reeds stervend, verbeten tot verworpen voorgoed begeven,

moet ik dan schrikken voor het rauwe onderdak

dat gij zo weerzinwekkend, wezenloos wilt lenen? 

Misschien gaat mijn laatst verlangen naar u uit,

naar uw eeuwig duldzaam rijk van rust en vrede,

dat uiteindelijk mijn late gang en zang afsluit,

het slotakkoord met u, zoals mijn lot dit begeerde. 

Aarde ik ken uw gastvrijheid en uw grenzeloze trouw,

uw grote verdraagzaamheid, uw onontbeerlijkheid.  

In uw rijk waar elk tumult en strijd is uitgewoed

Is geen spraak van boosheid, onrecht, leed of rouw.

Waarom zou ik schrikken bij zoveel ontvankelijkheid,

als ik hier toch totaal ontredderd eindigen moet.  

Uit gesprekken met de dood

Roland Debucquoy



welzijn 

MAART - APRIL  |   gemeentelijke infokrant     13

 gemeentelijke info

12     gemeentelijke infokrant  |  MAART - APRIL

De brandweer, een waaier aan diensten
Je herkent ze aan de roodgevlamde wagens met 
blauwe sirenes: de brandweermannen en -vrouwen van 
Hulpverleningszone Fluvia. De redders die bijspringen wanneer 
de nood het hoogst is.

De opdrachten van de brandweer kunnen heel divers zijn, 
maar een aantal liggen ook wel wettelijk vast. De brandweer 
komt altijd gratis langs voor de wettelijke taken zoals brand, 
ontploffingen, het redden van mensen in nood, … Ook in 
geval van een loos alarm voor dergelijke opdrachten. Gaat je 
autonome rookmelder af en snelt de brandweer ter plaatse, 
maar blijkt een interventie toch niet nodig? Ook dan wordt dit 
niet gefactureerd.
Voor een aantal andere opdrachten geldt het principe ‘De 
vervuiler betaalt’ en/of ‘de begunstigde betaalt’. Bij o.a. 
milieuverontreiniging en wegvervuiling ontvangt de vervuiler 
een factuur. Betreft het bijv. een ondergelopen kelder, dan is er 
meestal geen sprake van een ‘vervuiler’ en geldt het principe 
‘de begunstigde betaalt’. In het voorbeeld van de ondergelopen 
kelder is dit dus de eigenaar van het pand. Bij een redding van 
een dier, is dit dan de eigenaar van het dier.
Er bestaat niet zoiets als ‘het tarief’ van de brandweer. De 
zoneraad van elke hulpverleningszone - er zijn er twintig 
in Vlaanderen - bepaalt de prijs van de interventies. In die 
zoneraad zetelen de burgemeesters van de gemeenten die 
binnen het werkingsgebied van de zone vallen. De tarieven 
worden vastgelegd in het zonale retributiereglement. Na een 

eerste evaluatie van het retributiereglement d.d. 2020 heeft de 
zoneraad besloten om een aantal zaken te rationaliseren. Een 
groot aantal interventies worden vanaf heden dan ook met een 
forfaitair bedrag vastgelegd.
Maar laat dat je zeker niet tegenhouden om de hulpdiensten 
te bellen als het nodig is, want er zijn vanzelfsprekend geen 
kosten verbonden aan de wettelijke taken van de brandweer of 
dus de dringende hulpverlening. 

Ontdek de waaier aan diensten en het daaraan gekoppelde 
retributiereglement via www.hvzfluvia.be/tarieven. 

Startavond Praatcafé Luna op 22/03/2022
Op dinsdag 22 maart vindt de startavond plaats van ‘Praatcafé 
Luna’: een ontmoetingsmoment voor iedereen die van nabij of 
vanop afstand in contact komt met personen met dementie. 

In 2022 staan er verschillende Praatcafés op de agenda, elk 
met hun eigen thema. Het eerste praatcafé staat in het teken 
van ‘diagnostiek en behandeling van dementie’. Gastspreker is 
Dokter Vanhee, neuroloog in het AZ Groeninge te Kortrijk. 

Het praatcafé vindt plaats in bibliotheek Bibox, de toegang 
bedraagt 5 euro. Vooraf inschrijven is niet nodig. Je bent 
welkom vanaf 19u30, de bijeenkomst start om 20u00.

Wie moeite heeft om er te geraken, mag gerust een seintje 
geven: dementie@wielsbeke.be of 0800 12 699.

Meer info: www.wielsbeke.be/praatcafeluna

Data bloedinzamelingen mei 2022
8x per jaar organiseert Rode Kruis Wielsbeke een bloedinzameling in eigen 
gemeente.

De eerstvolgende 2 collectes gaan door op
• dinsdag 17 mei in Ooigem (OC Leieland)
• vrijdag 27 mei in Wielsbeke (OC Hernieuwenburg)
 telkens tussen 17u00 en 20u30.

Bloed geven gebeurt op afspraak. Dat kan nu al voor de collectes van mei,
ofwel online op het donorportaal (https://donorportaal.rodekruis.be) of je kan 
gratis bellen naar 0800 77 700.
Hartelijk welkom!

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



milieu - omgeving 

MAART - APRIL   |   gemeentelijke infokrant     15

WAT WEET JE 
OVER HET 

BEVOLKINGSONDERZOEK 
DIKKEDARMKANKER?

KWIS  
DIKKEDARM-

KANKER

Duid aan wat  
volgens jou het  

juiste antwoord is.

1. Het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker is 
bedoeld voor…

a) Mannen en vrouwen van 50 tot en met 74 jaar
b) Mannen en vrouwen van 45 tot en met 70 jaar

2. Elke persoon van 50 tot en met 74 jaar krijgt een 
uitnodiging.

a) Juist
b) Fout

3. Een stoelgangtest is aangewezen om de twee jaar

a) Juist
b) Fout

4. Als je jonger bent dan 50 of ouder bent 
dan 74 jaar (en dus niet uitgenodigd wordt 
voor het bevolkingsonderzoek) kan je geen 
dikkedarmkanker meer krijgen.

a) Juist
b) Fout

5. Ik heb geen klachten en voel me gezond. Dan  
moet ik helemaal geen stoelgangtest doen om 
dikkedarmkanker op te sporen!

a) Juist
b) Fout

6. Als ik een stoelgangtest doe weet ik met zekerheid of 
ik dikkedarmkanker heb of niet.

a) Juist
b) Fout

7. Dikkedarmkanker is een kanker die vaak  
voorkomt. 

a) Juist
b) Fout

8. Dikkedarmkanker ontstaat meestal uit poliepen. 

a) Juist
b) Fout

9. Het eten van te veel rood vlees verhoogt de kans 
op dikkedarmkanker.

a) Juist
b) Fout

10. Als er geen dikkedarmkanker in mijn familie  
voorkomt, kan ik geen dikkedarmkanker krijgen.

a) Juist
b) Fout

11. De kans dat je in ons land dikkedarmkanker  
overleeft, is groot. Vooral als een kankergezwel 
vroeg wordt gevonden.

a) Juist
b) Fout

Meer info? 
https://dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be/

Gratis schaduwbomen voor landbouwers in Wielsbeke
In tijden van hitte en verdroging zijn bomen in een weide meer 
dan welkom voor het vee. Ze zorgen voor schaduw en verkoe-
ling, en vormen als het ware de airconditioning in de graasweide. 

Heb je als landbouwer een graasweide in Wielsbeke, dan kan 
je volgend plantseizoen 1 of meer gratis schaduwbomen in je 
weide laten aanplanten (vanaf november 2022). In een eerste 
fase worden 500 bomen gratis aangeboden, inclusief plantwerk.

De actie gaat uit van de provincie West-Vlaanderen in samen-
werking met de regionale landschappen en stadlandschappen 
van West-Vlaanderen, en is onderdeel van het PDPO-project 
(Programma voor Plattelandsontwikkeling) ‘bomen plannen, 
beheren, planten’. Dit project ondersteunt 12 West-Vlaamse 
lokale besturen rond het omgaan met hun eigen bomen.

Ben je landbouwer in Wielsbeke? Bestel je gratis schaduwboom 
via www.west-vlaanderen.be/airkoe.
Heb je vragen voordat je bestelt? Neem dan contact op met 
westvlaamsehart@west-vlaanderen.be of 051 27 55 50. 

In het najaar zullen tuineigenaars in Wielsbeke nog infosessies 
rond klimaatbomen in particuliere tuinen aangeboden krijgen en 
de kans krijgen om gratis bomen te bestellen.

Herstellingswerken Leie-oevers tussen Deinze en Harelbeke
De Vlaamse Waterweg nv zet zich, naast betere infrastructuur 
voor de binnenvaart, ook in voor rivierherstel. 

De Leie is een belangrijke verbinding voor de binnenvaart en er 
passeren dan ook dagelijks heel wat schepen. De oevers van de 
rivier worden door de golfslag van deze schepen beschadigd. 
Dit probleem lost de waterwegbeheerder in de toekomst op 
door de aanleg van natuurvriendelijke oevers tussen Deinze en 
Wervik. In de tussentijd worden alle oevers goed gemonitord en 
er is gebleken dat er nood is aan herstellingen op verschillende 
plaatsen tussen Deinze en de sluis van Harelbeke. 

In februari 2022 is de aannemer gestart met het verstevigen 
van de oevers op verschillende locaties langs de Leie. Aan 
de voet van de oever en tegen de oever worden steenbestor-
tingen aangebracht om de algemene stabiliteit van de oever en 
het jaagpad te blijven garanderen. De zones met rietvegetatie 
worden apart behandeld. Per locatie maakt de aannemer een 
apart voorstel op waarbij gekeken wordt om de rietkluiten te 
verwijderen en onmiddellijk in de meest nabije, stabiele oever te 
heraanplanten. 

Vooraleer er hiermee gestart wordt, worden de specifieke 
locaties bezocht door experten van De Vlaamse Waterweg nv en 
Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid.

Tijdens deze terreinbezoeken wordt de kwaliteit van het riet 
beoordeeld en worden eventuele aandachtspunten genoteerd. 
Pas na goedkeuring van elk voorstel kan er gestart worden 
met de heraanplanting. Zo worden de werken uitgevoerd met 
respect voor de natuur en haar vegetatie. 
De werken voor het stabiliseren van de oevers worden uitge-
voerd vanop een ponton op het water.

Het jaagpad blijft dan ook tijdens de werken steeds toegankelijk. 
Enkel wanneer de oever niet toegankelijk is vanop het water, zal 
er gewerkt worden vanop de oever.

Dit wordt ter plaatse aangeduid met de nodige signalisatie. 
Tegen eind augustus zullen alle werken afgerond zijn.
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Slaagde jij er ook in je restafvalzak in 2021 te verkleinen?
In april 2021 lanceerde Imog samen met Mirom Roeselare de 
website 30procentminder.be, waar iedereen inspiratie kon 
opdoen en meedoen met acties om minder restafval te produ-
ceren. In totaal namen 21.671 mensen via de website deel aan 
workshops, infosessies en tal van restafval-verminderende 
acties.

Die acties varieerden van eenvoudige initiatieven zoals 
het drinken van kraantjeswater tot het deelnemen aan een 
eenmalig evenement zoals een cursus thuiscomposteren, 
of langdurige engagementen zoals het houden van kippen. 
Samen bespaarden de deelnemers 1.092 restafvalzakken!

Wie deelnam, kon punten verdienen. Hoe groter de impact 
van de actie, hoe meer punten, en hoe meer kans op een 
winnend wedstrijdticket. 

De winnaars van de hoofdprijzen:
1e prijs de elektrische fiets t.w.v. €2500: 

Miel De Venter uit Anzegem
2e prijs een tafel uit massief circulair hout t.w.v. €1350: 

Mariska Meirsman uit Zwevegem
3e prijs 5 winnaars krijgen een bon van de Kringloopwinkel t.w.v. 

€100: Greta Naessens uit Anzegem, Ann Libbrecht uit 
Harelbeke, Céline Claes uit Harelbeke, Lars Laevens uit 
Kuurne en Michiel Stubbe uit Zwevegem

Alle andere winnaars (ook de winnaars van de Wielsbeke 
Cadeaubonnen) zijn intussen door Imog aangeschreven. 
De website 30procentminder.be blijft bestaan. Je kan er blijvend 
inspiratie putten uit de vele acties en de uitgebreide infotheek: 
een steeds uitbreidende en gevarieerde databank met prakti-
sche tips en aandachtspunten om je restafvalzak te verkleinen.

Groenophaling op 08/04/22
Op vrijdag 8 april is er opnieuw groenophaling. Wat kan er worden meegegeven met de ophaling?

• Snoeihout (particuliere huishoudens): aanbieden in bundels, samengebonden met natuurlijk touw: 
- Max. lengte: 1 meter 
- Max. dikte van de takken: 10 cm 
- Max. 2 m³ per adres 

• Klein tuinafval: 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).

Betaal je te veel voor je elektriciteit en aardgas?
Met de V-test van de VREG kan je online op basis van je jaarverbruik voor elektriciteit 
en aardgas een overzicht bekijken van alle energiecontracten in Vlaanderen, en zien 
hoeveel je per contract betaalt als je een nieuw contract afsluit met een leverancier. 

Sinds kort zit de V-test in een nieuw jasje. In de nieuwe versie kan je zien of er voor-
waarden aan bepaalde producten zijn gekoppeld (bijv. het kopen van aandelen), en 
of je kortingen kan krijgen. 

Meer weten? Ga naar: https://vtest.vreg.be/
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MAAK JE BUURT
LENTESCHOON
Ontdek wat jij kan doen voor de
Lenteschoonmaak op mooimakers.be

huismussentelweekend

TEL MET
ONS MEE!

OP 9 OF 10
 APRIL 2022

Help de achteruitgang in kaart te brengen voor Vlaan-
deren: tel alle tsjilpende huismusmannetjes in jouw tuin 
of onmiddellijke omgeving en meld ons het aantal via

m u s s e n w e r k g ro e p . b e

i.s.m.
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VA K A N T I E W E R K I N G

VAKANTIEWERKING PAASVAKANTIE - MAANDAG 4 APRIL T.E.M. VRIJDAG 15 APRIL 2022

 > GEMEENTELIJKE VAKANTIEWERKING ’t KAPOENTJE (kleuters + broers/zussen t.e.m. 2de leerjaar)
Sporthal Sint-Baafs-Vijve | W.B. Cartonstraat 46, Sint-Baafs-Vijve (lokalen voor- en naschoolse opvang)
Tijdens de paasvakantie is ’t Kapoentje geopend voor alle kleuters (+ broers/zussen t.e.m. het 2de leerjaar)

Kleuteropvang ’t Kapoentje: 
• Geopend van maandag 4 april t.e.m. vrijdag 8 april en maandag 11 april t.e.m. vrijdag 15 april.
• Telkens van 07u00 tot 18u00.

Ook voor de paasvakantie 2022 zijn er opnieuw inschrijvingen vooraf. 
Inschrijven kan vanaf maandag 7 maart om 12u00 (Wielsbekenaren) en vanaf woensdag 9 maart om 12u00 (niet-Wielsbekenaren).

Alle info omtrent de vakantiewerkingen en inschrijvingen is te vinden op www.wielsbeke.be/jeugddienst.

 > GEMEENTELIJKE VAKANTIEWERKING ’t RAVOTTERKE (2,5-12 jaar)
OC Leieland | Guido Gezellestraat 55, 8710 Wielsbeke
Tijdens de paasvakantie is ’t Ravotterke geopend voor alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar.

Speelpleinwerking ’t Ravotterke 
• Geopend van maandag 4 april t.e.m. vrijdag 8 april en maandag 11 april t.e.m. vrijdag 15 april.
• Telkens van 07u00 tot 18u00.

Ook voor de paasvakantie 2022 zijn er opnieuw inschrijvingen vooraf. 
Inschrijven kan vanaf maandag 7 maart om 12u00 (Wielsbekenaren) en vanaf woensdag 9 maart om 12u00 (niet-Wielsbekenaren).

Alle info omtrent de vakantiewerkingen en inschrijvingen is te vinden op www.wielsbeke.be/jeugddienst.

OPENINGSDATA VAKANTIEWERKINGEN 2022

SPEELPLEINWERKING ’t RAVOTTERKE & KLEUTEROPVANG ’t KAPOENTJE

ZOMERVAKANTIE (INSCHRIJVINGSDATA WORDEN LATER GECOMMUNICEERD)
Kleuteropvang ’t Kapoentje voor kleuters (+ broers/zussen t.e.m. 2e leerjaar)

• 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

Speelpleinwerking ’t Ravotterke voor kinderen van 2,5-12 jaar
• 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

HERFSTVAKANTIE (INSCHRIJVINGSDATA WORDEN LATER GECOMMUNICEERD)
Kleuteropvang ’t Kapoentje voor kleuters (+ broers/zussen t.e.m. 2e leerjaar)

• Maandag 31 oktober – vrijdag 4 november 2022
• Gesloten op dinsdag 1 november

Speelpleinwerking ’t Ravotterke voor kinderen van 2,5-12 jaar
• Maandag 31 oktober – vrijdag 4 november 2022
• Gesloten op dinsdag 1 november

KERSTVAKANTIE  (INSCHRIJVINGSDATA WORDEN LATER GECOMMUNICEERD)
Gemeentelijke vakantiewerking ’t Kapoentje, geopend voor alle kinderen van 2,5-12 jaar

• Maandag 26 december 2022 – vrijdag 6 januari 2023

Tieners in actie 
Tieners in actie is een kamp ideaal voor tieners (12-16 jaar) die 
hun vakantie goed willen beginnen. Heb jij ook zin in een week 
waarin sportieve en culturele uitdagingen centraal staan? Dan 
is Tieners in actie echt iets voor jou! Het kamp gaat door in en 
rond Wielsbeke. We verplaatsen ons in groep naar de activi-
teiten met de haren in de wind op de fiets.
Meer info over het specifieke programma is te volgen op www.
wielsbeke.be/tienersinactie en via de Facebookpagina “Sport 
in Wielsbeke”. Een klein tipje van de sluier: op vrijdag gaan we 
naar een pretpark!
Omcirkel de week van maandag 4 juli t.e.m. vrijdag 8 juli 2022 
alvast in jullie agenda!

Hoe en wanneer inschrijven:
Vanaf 14/02/2022 om 12 uur staan de inschrijvingen open. 
Surf naar de website www.wielsbeke.be/tienersinactie en klik 
door naar de inschrijvingslink.

De kostprijs van deze reuzeleuke week bedraagt €125 voor 
inwoners van Wielsbeke en €140 voor niet-inwoners.

Opgepast: de plaatsen zijn beperkt, dus snel inschrijven is de 
boodschap!

Meer info:
Dienst Vrije Tijd (jeugd-, sport- en cultuurdienst) 
Hernieuwenstraat 14, 8710 Wielsbeke 
056 67 32 50 - sportdienst@wielsbeke.be - www.wielsbeke.be

Buitenspeeldag – woensdag 20 april 2022
Woensdag 20 april is het weer zover: BUITENSPEELDAG!

Buiten spelen kan en mag altijd. Daar kan ook een virus niets tegenin brengen.
Trek je speelkleren aan en word de Picasso van de krijttekeningen of de Jeroen Meus 
van de moddertaarten. Ga op ontdekking naar het speelpleintje, de speelstraat, het 
speelbos, … in jouw buurt en geniet van het lentezonnetje.
Doe dit uiteraard altijd met respect voor de geldende coronamaatregelen.

Hou onze website en social media in de gaten en ontdek wat er in Wielsbeke te 
beleven valt. Omcirkel alvast woensdag 20 april in je agenda, want het belooft weer 
een prachtige dag te worden.

Word jij onze nieuwe moni?
Word of ben je 16 jaar in 2022? Ben je een creatieve duizend-
poot of een handige harry? Ben je op zoek naar een knots-
gekke vriendengroep en werk je graag met kinderen? Dan ben 
jij de persoon die we zoeken!
Op zaterdag 19 maart van 14u00 tot 16u00 organiseren we 
in OC Leieland te Ooigem een monitorenwerving voor de 
speelpleinwerking ‘t Ravotterke. We laten je op een actieve 
manier kennismaken met onze speelpleinwerking en je leert 
de huidige monitoren kennen. Nog niet helemaal overtuigd? 
We zorgen ook voor lekkere donuts en een drankje!

Wie weet word je die dag gebeten door ons enthousiasme en 
kan je komen proefdraaien in de paasvakantie. Ben je niet vrij 
op deze datum, maar heb je wel interesse? Neem dan zeker 
contact met ons op via jeugd@wielsbeke.be.

Praktisch
19 maart van 14u00 tot 16u00
OC Leieland – Guido Gezellestraat 55, 8710 Wielsbeke

Speelplein Sint-Baafs-Vijve
Onlangs peilden we via een online enquête naar jullie mening, vragen en 
bezorgdheden over de toekomstige speelruimte in de wijk Jasmijnenstraat - 
W.B. Cartonstraat - Nieuwstraat in Sint-Baafs-Vijve.

109 mensen gaven aan onze oproep gehoor, waarvoor dank!
De ingevulde formulieren worden momenteel geanalyseerd.
We houden je op de hoogte!

Chiro Elckerlyc
Hallo allemaal! 

Noteer 12 maart maar al in de agenda, want dit jaar vindt onze soepverkoop weer 
plaats!
Jullie kunnen onze zelfgemaakte tomaten- en groentesoep komen afhalen in de Biekorf, 
Rijksweg 35A te Sint-Baafs-Vijve.

Voor 1 liter soep betaal je 4 euro. 
Meer info hierover zal binnenkort verschijnen op onze Facebookpagina ‘Chiro Elckerlyc’.

Hopelijk tot dan!
Heerlijke groetjes van de leiding



 jeugd jeugd 
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Tiener Techniekacademie voor kinderen uit het 5de en 6de leerjaar
Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen vrij voor de Tiener 
Techniekacademie die start op woensdag 9 maart.

Zit je in het vijfde of zesde leerjaar en woon je in Wielsbeke OF 
ga je er naar school? Ben je graag creatief bezig? Kriebelt het 
om zelf van alles te maken, maar ontbreekt het je aan basis-
kennis? Dan is de Tiener Techniekacademie van Wielsbeke 
ideaal voor jou! In een gezellige sfeer en in een echt technolo-
gielabo, zal je heel wat opsteken. Je maakt kennis met gereed-
schap en materialen, je leert dat techniek vele gezichten heeft 
en je zal een aantal technische systemen maken.
 
Inschrijven kan nog tot en met 8 maart via https://www.
techniekacademie-wielsbeke.be/inschrijving. Er is plaats voor 
maximum 20 kinderen. De kostprijs is 70 euro voor de hele 
reeks. Aan het einde van de reeks wordt een fiscaal attest 
kinderopvang bezorgd. 
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

Meer info vind je op www.techniekacademie-wielsbeke.be

Zorgzame buurten: ook in Wielsbeke!
Onder de projectnaam “Zorgzaam Wielsbeke” tekende het 
lokaal bestuur succesvol in op de projectoproep “Zorgzame 
Buurten” van de Vlaamse Regering.

Vanuit de nauwe samenwerking tussen Huis van het Kind, de 
gemeentelijke vrijetijdsdiensten en het Sociaal Huis (Lokaal 
Dienstencentrum Ter Lembeek en dienst ouderenzorg) willen 
we i.s.m. verenigingen, vrijwilligers en zorgprofessionals, een 
Zorgzaam Wielsbeke creëren waar het aangenaam wonen en 
leven is.

Waar er ruimte is voor ontmoeting en waar mensen zorg 
dragen voor elkaar. 

Voorop staat het creëren van ontmoeting tussen buurtbewo-
ners, met als doel de sociale verbondenheid te versterken. 
We willen ondersteuningsnoden van onze inwoners vroeg-
tijdig opsporen en maximaal toeleiden naar het zorg-, hulp-
verlenings- en activiteitenaanbod. Tot slot willen we met het 
project burenhulp stimuleren.  

Het projectdossier kreeg vorm dankzij de inbreng van een 
enthousiaste werkgroep met vertegenwoordigers vanuit 
verschillende verenigingen en organisaties.

Voor de verdere uitrol van het project gaan we verder aan de slag 
in samenwerking met inwoners, verenigingen en organisaties. 

Zin om mee je schouders onder dit project te zetten?
Neem dan zeker contact op via zorgzaam@wielsbeke.be

Huis van het Kind Wielsbeke
In Huis van het Kind Wielsbeke bundelen verschillende organi-
saties die werken met en voor kinderen, jongeren en gezinnen, 
de krachten.

Hoewel de naam anders laat vermoeden, zitten niet alle 
partners onder 1 dak. Huis van het Kind Wielsbeke is in de 
eerste plaats een netwerk, een symbolisch huis dus. 

Bij Huis van het Kind kan je terecht met kleine en grote 
vragen. We helpen je mee zoeken naar een antwoord of 
verwijzen je gericht door naar de juiste organisatie. We orga-
niseren ook workshops en activiteiten. 

We zaten in 2021, ondanks de beperkingen door de maatre-
gelen, niet stil: 

- We konden eindelijk onze partners uitnodigen op het 
netwerkmoment. Luk Dewulf inspireerde ons om steeds 
te blijven kiezen voor talent bij kinderen, jongeren en 
volwassenen. 

- We brachten vrijwilligers uit de vrijetijdsverenigingen 
samen voor een infosessie over hoe je jongeren kan 
ondersteunen op vlak van mentaal welbevinden.

- Een groepje ouders werd samengebracht voor de lezing 
“Lou gaat op het potje”.

- De collectie gezelschapsspelletjes (te ontlenen in Biblio-
theek Bibox) werd aangevuld met nieuwe leuke spelle-
tjes voor alle leeftijden.

Maar wist je ook dat… 
… onze zindelijkheidskoffer “Joepie, ik ga al op het potje” 
nog steeds gratis te ontlenen is in Bibliotheek Bibox? Ook 
verschillende kinderopvanginitiatieven werken enthousiast 
mee en stellen de koffer ter beschikking van hun opvang-
kindjes.

… we het aanbod voor kinderen, jongeren én gezinnen in 
Wielsbeke verder in kaart willen brengen? Heb je zelf een 
aanbod die in dit overzicht kan worden opgenomen: maak 
je bekend via huisvanhetkind@wielsbeke.be.

… we “Week van de groeilamp” in mei niet zomaar zullen 
laten voorbij gaan? Wie mee wil nadenken om een aantrek-
kelijk aanbod uit te werken, kan contact met ons opnemen. 

… je voor allerlei info terecht kan op 
www.wielsbeke.be/huisvanhetkind? 

Nog vragen?
Interesse om mee te werken aan de verdere uitbouw van Huis 
van het Kind?
Laat gerust iets weten via huisvanhetkind@wielsbeke.be.

VLAAMS 
STEUNPUNT 
VRIJWILLIGERSWERK
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onderwijs 

IInnssttaapp  nniieeuuwwee  kklleeuutteerrttjjeess    
((ggeebboorreenn  tt..ee..mm..  1199  ookkttoobbeerr  22001199))  oopp  ddiinnssddaagg  1199  aapprriill  22002222  &&  

((ggeebboorreenn  tt..ee..mm..  3300  nnoovveemmbbeerr  22001199))  oopp  mmaaaannddaagg  3300  mmeeii  22002222..  
  

WWeennsstt  uu  mmeeeerr  iinnffoo,,  ccoonnttaacctteeeerr  oonnss  ggeerruusstt!!      

MMaaaakk  aallvvaasstt  kkeennnniiss  mmeett  oonnzzee  sscchhooooll  vviiaa  hheett  kkeennnniissmmaakkiinnggssffiillmmppjjee  oopp  oonnzzee  wweebbssiittee  oonnddeerr  ddee  
rruubbrriieekk  ““nniieeuuwwee  oouuddeerrss””::  wwwwww..ddeevvlliieeggeerraaaarr..bbee..      

 

 

 

 

 
 

Willem Bouvier Cartonstraat 46 

8710 SINT-BAAFS-VIJVE 

056 60 77 47 

info@devliegeraar.be 

www.devliegeraar.be 

 

OOPPEENNDDEEUURRDDAAGG  oopp  zzaatteerrddaagg  2266  mmaaaarrtt  22002222  vvaannaaff  99uu  3300  
 

-> Gelieve op voorhand in te tekenen op het 
aanmeldingsformulier op www.devliegeraar.be/nieuweouders . 
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Kom zeker eens een kijkje nemen in         

Geboren in 2019?
- speelvoormiddag op 30/03/2022 voor alle peuters die

  mogen starten na de paasvakantie

- speelvoormiddag op 25/05/2022 voor alle peuters die 

  mogen starten na O.L.H. Hemelvaart

 

Geboren in 2020?   Op zoek naar een andere school?
Kom langs op onze (vrijblijvende) inschrijvingsvoormiddag

en maak kennis met onze school en het team.

Zaterdag 23/04/2022 tussen 10.00u en 12.00u
 

Laat je gegevens achter via het 

formulier op de QR-code.  

Zo kunnen we zelf contact met u 

opnemen.

Op zoek naar een leuke school in 

een groene omgeving?  
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 OCMW OCMW 

Kort genoteerd uit de OCMW-raad
RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 DECEMBER 2021
1. Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting.
2. Bekrachtiging beslissing vast bureau goedkeuring agenda en aanduiden vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering van 

15 december 2021 – WRI.
3. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordigers algemene vergadering van 17 december 2021 - W13.
4. Kennisname goedkeuringsbesluit gouverneur jaarrekening 2020 - lokaal bestuur Wielsbeke.
5. Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 lokaal bestuur Wielsbeke luik OCMW.
6. Goedkeuring aanpassing bestek dagprijs nieuw woonzorgcentrum Ter Lembeek Wielsbeke.

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 JANUARI 2022
1. Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting.
2. Aktename ontslag raadslid.
3. Aktename van de van rechtswege en geldige samenstelling van de raad voor maatschappelijk Welzijn.

4. Aktename rangorde raadsleden.

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  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 Dien-
stencentrum 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 van de 
gemeente 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 Dienstencen-
trum komen smullen van een overheerlijk dessertbord of stuk 
patisserie.

Op dinsdag 1 maart voorzien we bresilienne- en bananentaart. 
Op dinsdag 5 april: pannenkoekenfestijn.
Iedereen welkom vanaf 14 uur.

Inschrijven is niet nodig, maar op is op.

Lijndans 

We starten de danslessen terug op in maart! 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 van 18u30 tot 19u30 kan je in het Lokaal Dien-
stencentrum 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. Tijdens de Krokus- en Paasvakantie (3 maart, 
14 en 17 april) is er geen les. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloemschikken 

Kom onder begeleiding van Phebe van Feeflower een 
workshop bloemschikken volgen. 
In maart maak je een voorjaarsstuk, in april een paasstuk. 
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 14 maart van 13u30 tot 15u30 of van 18u30 tot 20u30
Donderdag 17 maart van 18u30 tot 20u30

Maandag 11 april van 13u30 tot 15u30 of van 18u30 tot 20u30
Donderdag 14 april van 18u30 tot 20u30

Wandelbabbels  

Nu we stilaan de winter achter ons laten en kunnen genieten 
van mooi lenteweer start het Lokaal Dienstencentrum terug 
met de ‘wandelbabbels’.
Dit zijn korte wandelingen (3 à 5 km) in jouw buurt. Er is 
begeleiding voorzien, zorg zelf voor degelijke stapschoenen. 
Wil je samen met gelijkgezinden bewegen in de gezonde 
buitenlucht? Groot gelijk! Weten wanneer en waar we 
vertrekken?

Check dan zeker de facebookpagina van het Lokaal Diensten-
centrum (www.facebook.be/ldcterlembeekwielsbeke) of neem 
contact op met de centrumleider.
 

Seniorenoptreden Jo Vally   

Op donderdag 31 maart verwelkomen we Jo Vally en zijn 
muzikanten voor een spetterend optreden in de Sporthal van 
Ooigem. Het optreden gaat van start om 14u30, de deuren 
zijn geopend vanaf 13u30.

De inkom bedraagt 8 euro waarbij een koffietafel inbegrepen 
is. We houden rekening met de coronamaatregelen voor 
evenementen. Zorg er alvast voor dat je beschikt over een 
geldig COVID-Safe Ticket.

Inkomkaarten kunnen enkel in voorverkoop bekomen 
worden aan de balie van het Sociaal Huis.

Wil je zeker zijn van een plaatsje? Kom dan zeker snel je 
kaart(en) ophalen! 

We voorzien een rolstoeltoegankelijk busje voor wie vervoers-
problemen heeft. Gelieve het vervoer eveneens aan te vragen 
aan de balie van het Sociaal Huis, via LDC@ocmwwielsbeke.be 
of telefonisch via 0800 96 866 vóór vrijdag 25 maart 2022.

  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 21 april 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.  
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Strava-wedstrijd “Wielsbeke Sport”
In de laatste week van de Strava-wedstrijd “Wielsbeke Sport” sportten de inwoners van Wielsbeke samen 400 uren. Daardoor 
verplichtten ze het schepencollege en de sportdienst tot verschillende sportieve tegenprestaties.

Zo moesten de burgemeester en schepen Daisy een winterse fietstocht afleggen, wandelde schepen Filiep 7 dagen op een rij 
minstens een uur en volgde schepen Rachida een initiatie paaldansen.

Op de sportdienst moest sportfunctionaris Steven de wal rond het gemeentehuis trotseren en dook collega Eva als een echte 
ijsbeer in de Noordzee.

Later volgen nog een volledige triatlon van collega Griet, een wandeling van collega Rebecca naar de kust en een fietstocht van 
collega Clint naar de Eiffeltoren.

WANDEL JE FIT
Wandel je fit, start 20/04/2022

WAAR:
> 20/04: dienstencentrum Ter Lembeek
> 27/04: sporthal Sint-Baafs-Vijve
> 04/05: markt Ooigem
> 11/05: dienstencentrum Ter Lembeek
> 18/05: sporthal Sint-Baafs-Vijve

> 25/05: markt Ooigem
> 01/06: dienstencentrum Ter Lembeek
> 08/06: sporthal Sint-Baafs-Vijve
> 15/06: markt Ooigem
> 22/06: dienstencentrum Ter Lembeek

WANNEER:
>  woensdag van 19u30 tot 20u30
>  start: 20/04/2022
>  einde: 22/06/2022 (10 weken)

KOSTPRIJS:
> € 10,00

INSCHRIJVEN:
https://inschrijvingen.wielsbeke.be
Inloggen kan met je  rijksregisternr.

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

Er wordt in 2 niveaugroepen gewandeld.
>  ”beginners”: wandelen, opbouwen naar 5,5 km.
>  ”gevorderden”: sportief stappen, de afstanden variëren tussen 5,5 en 6,5 km.

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

Vivaldi’s lente

Hoe heerlijk vederlicht ontwaakt

een melodie uit harde wintertijd.

Amabile grazioso uitgevoerd

met vingervlugge snarentoets.

Terwijl de strijkstok danst en zweeft

in dartel, zwierig arabeskenfeest,

waar klankenstroom primeert,

ontluikt Vivaldi’s lente.

Marie-Christine Martens
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WATERGEWENNING,
KLEUTERZWEMMEN EN

ZWEMLES 

Cursus: april - juni 2022
Zwemtest

maandag 28/03 van 16u45 tot 17u00 of
donderdag 31/03 van 16u45 tot 17u00
kostprijs:  gratis

Watergewenning: 
datum:  10 lessen: eerste les: dinsdag 19/04/2022,
 laatste les donderdag 19/05/2022
uren:  dinsdag en donderdag: 16u30 – 17u00
kostprijs:  € 35,00 (inw.) - € 45,00 (nt inw)

Zwemles:
datum:  14 lessen: eerste les: dinsdag 19/04/2022,
  laatste les donderdag 31/05/2022
  Extra les op maandag 25/04 en maandag 2/05 

om 17u45.
 opgepast geen les op 26/05/22
uren:   dinsdag en donderdag: 17u00 – 17u45
kostprijs:  € 60,00 (inw) - € 75,00 (nt inw)

Zwemlessen:
datum:  14 lessen: eerste les: maandag 25/04/2022, laatste 

les maandag 13/06/2022 
 opgepast geen les op maandag 6/06/2022
uren:   maandag 17u00 – 17u45
woensdag: 17u45 – 18u30  
kostprijs:  € 60,00 (inw) - € 75,00 (nt inw)

Cursus: september - oktober
Zwemlessen:

datum:  14 lessen: eerste les: woensdag 14/09/2022,
 laatste les vrijdag 28/10/2022
dagen:  woensdag: 13u15 – 14u00 - vrijdag: 16u30 – 17u15
kostprijs:  € 60,00 (inw) - € 75,00 (nt inw)

Kleuterzwemmen: 
datum:  12 lessen: eerste les: woensdag 14/09/2022,
 laatste les vrijdag 21/10/2022
dagen:   woensdag: 14u00 – 14u30 - vrijdag: 17u15 – 17u45
kostprijs:  € 50,00 (inw) - € 60,00 (nt inw)

Kleuterzwemmen:
datum:  12 lessen: eerste les: dinsdag 13/09/2022,
 laatste les donderdag 20/10/2022
dagen:  dinsdag en donderdag: 16u30 – 17u00
kostprijs:  € 50,00 (inw) - € 60,00 (nt inw)

Zwemles: 
datum:  14 lessen: eerste les: dinsdag 13/09/2022,
 laatste les donderdag 27/10/2022
uren:   dinsdag en donderdag: 17u00 – 17u45
kostprijs:  € 60,00 (inw) - € 75,00 (nt inw)

Watergewenning: 
datum:  10 lessen: eerste les: maandag 12/09/2022,
 laatste les woensdag 12/10/2022 
dagen:   maandag: 16u30-17u00 - woensdag: 17u15 tot 17u45
kostprijs:  € 35,00 (inw.) - € 45,00 (nt inw)

Zwemlessen:
datum:  14 lessen: maandag 12/09/2022,
 laatste les woensdag 26/10/2022
uren:   maandag 17u00 – 17u45
 woensdag: 17u45 – 18u30  
kostprijs:  € 60,00 (inw) - € 75,00 (nt inw)

Inschrijven voor de lessen kan online:
https://inschrijvingen.wielsbeke.be/Home?shop=61A89549-
6B21-442E-A27B-1E5F0253BEB8
Je kan inloggen met je rijksregisternummer

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

Locatie:
zwembad Wielsbeke, Hernieuwenstraat 14, 8710 Wielsbeke

Om te kunnen inschrijven voor de zwemles moet
je geslaagd zijn voor:

kleuterzwemmen of voor de zwemtest.

Voor de zwemtest moeten de kindjes kunnen springen in het 
water, onder een hoepel duiken, drijven op de rug met een 
buis en pijlen op de buik zonder buis.

Voor wie?
kleuters, 3 tot 6 jaar:

omnisport - zwemmen 
basiskamp, 6 tot 8 jaar:

omnisport - zwemmen 
omnikamp, 8 tot 14 jaar: 

omnisport - zwemmen 

Wanneer?
dinsdag 16 augustus t.e.m. vrijdag 19 augustus 2022 - 
dinsdag tot donderdag telkens van 09u00 tot 16u30,
vrijdag tot 16u00.

Waar?
Het sportkamp zal doorgaan op Domein Hernieuwenburg.

Opvang?
’s morgens vanaf 08u30 – 09u00, ’s avonds van 16u30 - 17u00..

Kostprijs
kleuters: € 88,00 per kind, voor 4 dagen, opvang inbegrepen
basiskamp: € 96,00 per  kind, voor 4 dagen, opvang inbegrepen
omnikamp: € 108,00 per  kind, voor 4 dagen, opvang inbegrepen

Inschrijven
https://www.sportiek.be/sportkampen

Inlichtingen
info@sportiek.be - www.sportiek.be
of
Sportdienst
Hernieuwenstraat 14 - 8710 Wielsbeke - 056 67 32 50 
sportdienst@wielsbeke.be - www.wielsbeke.be

SPORTKAMP
ZOMERVAKANTIE

IN SAMENWERKING
MET SPORTIEK

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

Wanneer?
04 t.e.m. 08 april 2022 - maandag tot vrijdag,
telkens van 09u00 tot 16u00

Waar?
Het sportkamp zal doorgaan op Domein Hernieuwenburg.

Opvang?
’s morgens vanaf 08u00 - 08u45, ’s avonds van 16u15 - 17u30.

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

Inschrijven
vanaf 21/02/22 om 12u00 via https://inschrijvingen.wielsbeke.be 
Inschrijven kan met je rijksregisternummer.

Inlichtingen
Sportdienst
Hernieuwenstraat 14 - 8710 Wielsbeke - 056 67 32 50 
sportdienst@wielsbeke.be - www.wielsbeke.be

SPORTKAMP
PAASVAKANTIE

SPORTDIENST
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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.
GEWIJZIGDE DATUM > dinsdag 22 maart 2022  -  20u00  -  € 4

-
OC Leieland Ooigem

JOHAN TERRYN  ■  Het Uur Blauw

Johan Terryn verloor zijn vader midden in de eerste lockdown. Rouwen en verdriet delen  
werden sterk beperkt door de omstandigheden. Hij gebruikte dan maar zijn column op de 
radio om zijn rouwboodschap de wereld in te sturen. Vele luisteraars voelden zich geraakt en 
vertelden hem spontaan hun eigen verhaal over het gebrek aan nabijheid bij het afscheid. 

Met twaalf van hen ging Johan in gesprek in de podcast ‘Het Uur Blauw’, tijdens een 
wandeling die begon in het pikkedonker en eindigde bij zonsopgang. Twaalf mensen 
kwamen zo op verhaal. 

Het dertiende verhaal vertelt Johan op het podium: dat van zijn eigen rouwproces. Het is 
een unieke vertelling over wat het betekent om een geliefde te verliezen, over rouwen in 
bijzondere tijden, over afscheid zonder nabijheid. Van donker naar licht, zoals ook de zon zich 
op het uur blauw langzaam laat zien.
Vrijdag 25 maart 2022 – 20u00 - € 15, € 14 (-26, 60+)

-
OC Leieland Ooigem

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

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

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

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

-
OC Leieland Ooigem

CULTUURSEIZOEN 2021-2022    AVONDVOORSTELLINGEN CULTUURSEIZOEN 2021-2022    WORKSHOPS

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!

De voorstellingen en workshops van
OC Leieland zijn UiTPAS-activiteiten.

Bij deelname aan deze activiteiten spaar je 1 of meerdere 
punten. Heb je een UiTPAS voor kansengroepen, 

dan kom je in aanmerking voor korting op de deelnameprijs.

Meer informatie over UiTPAS vind je op
www.wielsbeke.be/uitpas.
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Openluchtconcert 15 mei 2022
De koninklijke harmonie ‘Steeds Beter’verwelkomt iedereen 
op haar openluchtconcert op 15 mei 2022.

Op 10 februari…
Konden we eindelijk weer starten met de wekelijkse repetities 
na 3 maanden oorverdovende stilte.

‘De Biekorf’ leefde weer op donderdagavond, een komen en 
gaan van muzikanten en muziek die door de ramen klonk, de 
wekelijkse traditie kon weer hervat worden.

Ondertussen…
Hebben we met pijn in ons hart ons ‘groot concert’ met Gene 
Thomas en Lisa De Blanck nogmaals een jaar moet uitstellen.  

Omdat we pas vanaf 10 februari weer konden repeteren was 
de tijd tekort om het beloofde sprankelende concert klaar te 
krijgen.

Noteer wel zondagnamiddag 15 mei 2022…
Want dan geven we met onze harmonie een koffieconcert 
aan de boorden van de Leie (naast ‘Den Aert’). Op deze 
mooie locatie zal de harmonie ‘Steeds Beter’ een gevarieerd 
en aangenaam programma brengen. Er wordt randanimatie 
voorzien zodat jong en oud  er met familie of vrienden een 
mooie zondagnamiddag kunnen doorbrengen.  
Dus plan zeker een wandeling, fietstochtje of autotripje naar 
de Leieboorden van Sint-Baafs-Vijve op zondag 15 mei tussen 
14u30 en 16u00.

Broederschap O.l.v. Van Halle v.z.w. - Groot Wielsbeke
Beste Bedevaarders,

Vooreerst wensen wij jou en jullie familie een gezond en spetterend 2022! Binnenkort starten wij terug met 
de voorbereidingen van onze jaarlijkse bedevaart naar Halle. Deze staat gepland op 29 en 30 april 2022.
De besprekingen met onze stopplaatsen staan reeds ingepland. Overleg met deze mensen is van cruciaal 
belang. Samen met hen en rekening houdend met de huidige maatregelen zullen we proberen onze 
bedevaart te laten doorgaan. Wij volgen de maatregelen strikt op en zullen deze dan ook strikt gaan 
toepassen tijdens onze tocht als deze kan doorgaan.
Wij zullen er alles aan doen om dit te doen slagen. Wij houden jullie op de hoogte, dit per mail en via de 
website. Bedankt voor jullie geduld.

Met vriendelijke groeten
Het Bestuur

Geniet je ook zo van boeken en zou je je leeservaring graag willen delen met anderen? Dat kan! In Wielsbeke is Leeskring “Forum” 
ondertussen al 20 jaar actief. Vier keer per jaar komen we met een aantal lezers samen om te praten over een boek dat we allen 
gelezen hebben. Een deskundige moderator leidt de bijeenkomst in goede banen.

Waarom lid worden van onze leeskring?
1. Door van gedachten te wisselen met een ander blijkt 

een boek vaak heel wat meer in petto te hebben dan je 
misschien op het eerste zicht dacht. Een bijeenkomst 
verloopt vaak zeer geanimeerd. Er is dan ook veel ruimte 
voor discussie en het uitwisselen van meningen. De 
moderator geeft je bovendien ook extra duiding bij het 
gelezen boek.

2. Je krijgt soms andere titels te lezen dan diegene die je 
normaal gesproken leest. Zo verbreed je je kennis.

3. Misschien lees je wel graag, maar heb je die extra stok 
achter de deur nodig om het ook echt te gaan doen.

4. Af en toe nodigen we ook de auteur van het gelezen boek 
uit naar onze leeskring. Zo’n ontmoeting is steeds boeiend 
en brengt heel wat inzichten bij over het schrijverschap.

5. De bibliotheek reserveert voor jou een exemplaar van het 
boek, dat je tot aan de bespreking kan bijhouden. Lekker 
gemakkelijk én goedkoop! De bibliotheek zorgt tevens voor 
een bundeltje met achtergrondinformatie over het boek en 
de schrijver.

Waar: Bibliotheek Bibox, Markt 1, 8710 Wielsbeke
Wanneer: 4x per jaar
Van: 19u30 tot 21u30

Deelnameprijs: € 5 per bijeenkomst (incl. drankje)

Interesse? Neem contact op met bibliotheek@wielsbeke.be

Auteurslezing met Stefan Hertmans
Naar aanleiding van het 20 jarig bestaan Leeskring Forum hebben we samen met het 
André Demedtshuis op 13 maart Stefan Hertmans uitgenodigd. Sinds zijn bestseller Oorlog 
en Terpentijn (2013) is Stefan Hertmans één van de meest vooraanstaande schrijvers in 
onze Lage Landen.

Zijn roman De Bekeerlinge (2016) werd ook alom geprezen en thans is er De Opgang 
(2020), een meesterlijk beschreven opzienbarend oorlogsverhaal en een wrang huwelijks-
drama.
Speciaal voor deze lezing wordt hij geïnterviewd door Jooris Van Hulle, jarenlang 
recensent Vlaams proza voor de Standaard der Letteren en de vaste moderator van 
Leeskring Forum.

Waar: Bibliotheek Bibox, Markt 1, 8710 Wielsbeke
Wanneer: zondag 13 maart 2022
Van: 11u00tot 12u00
Prijs: € 5

Organisatie: André Demedtshuis i.s.m. Leeskring Forum

Reservatie: info@andredemedts.be S
as

ki
a 

V
an

d
er

st
ic

h
el

e



 cultuur cultuur 

34     gemeentelijke infokrant  |  MAART - APRIL MAART - APRIL   |   gemeentelijke infokrant     35

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 
Astrid Stockman
06/03/2022 17u00 – Sint-Bavokerk, Sint-Baafs-Vijve

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

Expo Maart 2022
Liesbeth Van Steenbrugghe
Liesbeth Van Steenbrugghe werkt zowel met acryl- als olieverf. Ook acrylic pouring heeft ze ontdekt. Haar werken omschrijft ze als 
magisch-realistisch en haar inspiratie haalt ze vooral uit haar reizen en de natuur.
Vernissage op vrijdag 4 maart om 20u00 (onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen).
De tentoonstelling is elk weekend van maart te bezichtigen van 14u00 tot 18u00.

Expo April 2022
Isabelle Bossuyt

Voor Isabelle Bossuyt is exposeren in het André Demedtshuis altijd 
een beetje thuiskomen. Haar schilderijen, meestal vrouwenfiguren, 
vallen internationaal zeer in de smaak en zijn bovendien zeer herken-
baar.

Speciaal voor deze tentoonstelling heeft ze ook een aantal werken 
gemaakt rond het thema vlas.

Vernissage op vrijdagavond 1 april om 20u00 (onder voorbehoud van 
de geldende coronamaatregelen).
 
De expo loopt van zaterdag 2 april t.e.m. zondag 1 mei 2022.
Open op zaterdag en zondag van 14u00 tot 18u00.

Vlaanderen Feest! 2022
Organiseer een straat-, buurt- of wijkfeest of een 
verenigingsactiviteit en krijg tot 180 euro van je 
organisatiekost terugbetaald!

Je kan een tussenkomst aanvragen in de finan-
ciering voor activiteiten en evenementen in de 
periode van vrijdag 24 juni t.e.m. zondag 26 juni en 
van vrijdag 1 juli t.e.m. maandag 11 juli. Kandideren 
kan tot uiterlijk eind april.

Alle voorwaarden vind je op
www.vlaanderenfeest.eu
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Bibox blaast 3 kaarsjes uit!

Zaterdag 2 april 2022 van 10u00 tot 12u00 &
van 13u00 tot 16u30

Voormiddag
- Knutselworkshop voor kinderen van de lagere school
> Vooraf inschrijven – aantal deelnemers beperkt

Namiddag
- Hoedensalon “Hoedje af” door reizend speeltheater
   Kip Van Troje
> Voor alle leeftijden

Doorlopend
Bibzoektocht, traktaat, …

Meer informatie volgt via de gebruikelijke
communicatiekanalen van gemeente Wielsbeke.

Welkom op de Boekstart-dag!
Op Boekstartdag staat de bibliotheek in het teken van 
gezinnen met kinderen van 0 tot 2,5 jaar. 
Noteer zaterdagvoormiddag 21 mei 2022 alvast in jullie 
agenda.

Meer informatie over beide activiteiten volgt via de 
gebruikelijke communicatiekanalen van de gemeente.  

Poëziewandeling in je eigen gemeente -
heel de maand maart
Op 21 maart is het ‘Wereld Poëziedag’ en dat willen we niet zomaar voorbij 
laten gaan! Daarom kan je de hele maand maart genieten van een GRATIS 
poëziewandeling in jouw gemeente.

Zowel in Ooigem, Wielsbeke als Sint-Baafs-Vijve werd een route uitgestippeld 
en bewegwijzerd aan de hand van gedichten. Aan de start van elke wandeling 
kan er een QR-code gescand worden. Zo kan je ook de volledige route volgen 
op jouw gsm.

Bovendien zijn de wandelingen zowel voor jong als oud toegankelijk, met korte routes en gedichten op maat van kinderen en volwas-
senen. Trek erop uit met het gezin, vrienden of familie en ontdek de gemeente, geniet van de buitenlucht en leer nieuwe dichters/
gedichten kennen. 

Meer info? 
Ga naar www.wielsbeke.be/poeziewandeling of contacteer de dienst cultuur.
056 67 32 19 of 056 67 32 70 | cultuur @wielsbeke.be

UiTPAS-activiteit in de kijker
Op dinsdag 22 maart 2022 kan je in OC Leieland genieten van de film 
‘The Father’ met o.a. Anthony Hopkins in de hoofdrol. Wist je dat je voor 
10 UiTPAS-punten deze filmvoorstelling helemaal gratis kunt bijwonen?
Ruil je gespaarde punten in in het gemeentehuis, de Bibox, het Sociaal 
Huis, bij de jeugd- en cultuurdienst of de Dienst Vrije Tijd en geniet van 
een gratis avondje cultuur!

Nog geen UiTPAS? Lees dan snel waar je deze kunt aanschaffen en hoe 
je ermee UiTPAS-punten kunt sparen via www.wielsbeke.be/uitpas.
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MAART 
 
DAT DAG ACTIVITEIT ORGANISATIE LOCATIE  UUR      

1/3 dinsdag Zoete Zonde Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00

1/3 dinsdag Wandelen Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00

3/3 donderdag Petanque Okra Ooigem SH Leieland Ooigem 14u00

4/3 vrijdag Vernissage tentoonstelling werken van A. Demedtshuis A. Demedtshuis Sint-Baafs-Vijve 20u00 

  Liesbeth Van Steenbrugghe

6/3 zondag Koffieconcert: Astrid Stockman - sopraan A. Demedtshuis Sint-Bavokerk Sint-Baafs-Vijve 17u00

7/3 maandag Danslessen Lokaal Dienstencentrum Dansstudio sporthal Ooigem 09u00

7/3 maandag Petanque Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00

7/3 maandag Petanque Neos Wielsbeke-Sint-Baafs-Vijve Kraaienhof Sint-Baafs-Vijve 14u30

8/3 dinsdag Yoga Neos Wielsbeke-Sint-Baafs-Vijve Zaal Bibox Wielsbeke 10u00

8/3 dinsdag Kaarting Okra Okra Wielsbeke Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00

9/3 woensdag Kaarten en Rummikub Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00

9/3 woensdag Start Tiener Techniekacademie Jeugddienst OC De Vlaschaard Sint-Baafs-Vijve 13u30

10/3 donderdag Mindful yoga Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 18u30

12/3 zaterdag Soepverkoop Chiro Elckerlyc   

13/3 zondag Een uur cultuur: Stefan Hertmans - lezing A. Demedtshuis Zaal Bibox Wielsbeke 11u00

14/3 maandag Danslessen Lokaal Dienstencentrum Dansstudio sporthal Ooigem 09u00

14/3 maandag Petanque Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u30

14/3 maandag Workshop bloemschikken Feeflower Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 13u30

14/3 maandag Workshop bloemschikken Feeflower Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 18u30

14/3 maandag Kaarting Neos Wielsbeke-Sint-Baafs-Vijve OC Wielsbeke Wielsbeke 14u30

15/3 dinsdag Yoga Neos Wielsbeke-Sint-Baafs-Vijve Zaal Bibox Wielsbeke 10u00

15/3 dinsdag Wandeling Neos Wielsbeke-Sint-Baafs-Vijve   14u00

15/3 dinsdag Kaarting De Vrije Manillers Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u30

15/3 dinsdag Wandelen Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00

15/3 dinsdag Regiowandeling  Okra Ooigem  Wakken 

16/3 donderdag Workshop bloemschikken Feeflower Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 18u30

16/3 donderdag Mindful yoga Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 18u30

17/3 donderdag Petanque Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00

17/3 donderdag Comedy “Absurditeiten”  Neos Wielsbeke-Sint-Baafs-Vijve Cultuurcentrum Torhout 14u30

19/3 zaterdag Passieconcert Laudate Laurentius Sint-Laurentiuskerk Wielsbeke 20u00

21/3 maandag Danslessen Lokaal Dienstencentrum Dansstudio sporthal Ooigem 09u00

21/3 maandag Petanque Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00

22/3 dinsdag Kaarting Okra Okra Wielsbeke Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00

22/3 dinsdag Film: The Father Cultuurdienst OC Leieland Ooigem 20u00

22/3 dinsdag Yoga Neos Wielsbeke-Sint-Baafs-Vijve Zaal Bibox Wielsbeke 10u00

22/3 dinsdag Startavond praatcafé Luna  OCMW Wielsbeke Zaal Bibox Wielsbeke 19u30

23/3 woensdag Kaarten en Rummikub Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00

24/3 donderdag Mindful yoga Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 18u30

24/3 donderdag Koffietafel met animatie door goochelaar Koen Bossuyt Neos Wielsbeke-Sint-Baafs-Vijve OC Wielsbeke Wielsbeke 14u30

24/3 donderdag Workshop: Kaas zkt. Bier Cultuurdienst OC Leieland Ooigem 19u30

25/3 vrijdag Optreden: Johan Terryn: Het uur blauw Cultuurdienst OC Leieland Ooigem 20u00

28/3 maandag Danslessen Lokaal Dienstencentrum Dansstudio sporthal Ooigem 09u00

28/3 maandag Petanque Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00

29/3 dinsdag Fietsen Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00

29/3 vrijdag Bedevaart naar halle Broederschap O.L.V. Van Halle  Wielsbeke 

31/3 donderdag Seniorenoptreden Jo Vally Lokaal Dienstencentrum Sporthal Leieland Ooigem 14u30

31/3 donderdag Mindful yoga Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 18u30

31/3 donderdag Petanque Okra Ooigem SH Leieland Ooigem 14u00

APRIL 
 
DAT DAG ACTIVITEIT ORGANISATIE LOCATIE  UUR      

1/4 vrijdag Vernissage tentoonstelling werken van Isabelle Bossuyt A. Demedtshuis A. Demedtshuis Sint-Baafs-Vijve 20u00

4/4 maandag Petanque Neos Wielsbeke-Sint-Baafs-Vijve Kraaienhof Sint-Baafs-Vijve 14u30

4/4 maandag Petanque Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00

5/4 dinsdag Zoete Zonde Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00

6/4 woensdag Kaarten en Rummikub Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00

7/4 donderdag Fietstocht Neos Wielsbeke-Sint-Baafs-Vijve   14u00

10/4 zondag Concert: Grüsse aus Wien in de Singel Neos Wielsbeke-Sint-Baafs-Vijve De Singel Antwerpen 15u00

11/4 maandag Kaarting Neos Wielsbeke-Sint-Baafs-Vijve OC Wielsbeke Wielsbeke 14u30

11/4 maandag Workshop bloemschikken Feeflower Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 13u30

11/4 maandag Workshop bloemschikken Feeflower Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 18u30

11/4 maandag Fietsen Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00

12/4 dinsdag Paasfeest Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00

12/4 dinsdag Regiowandeling Okra Ooigem  Pittem 

12/4 dinsdag Kaarting Okra Okra Wielsbeke Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00

12/4 dinsdag Yoga Neos Wielsbeke-Sint-Baafs-Vijve Zaal Bibox Wielsbeke 10u00

14/4 donderdag Workshop bloemschikken Feeflower Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 18u30

14/4 donderdag Petanque Okra Ooigem SH Leieland Ooigem 14u00

14/4 donderdag Bedrijfsbezoek D’Ieteren Gallery en museum Nationale Bank Neos Wielsbeke-Sint-Baafs-Vijve  Brussel 10u00

19/4 dinsdag Yoga Neos Wielsbeke-Sint-Baafs-Vijve Zaal Bibox Wielsbeke 10u00

19/4 dinsdag Wandeling Neos Wielsbeke-Sint-Baafs-Vijve   14u00

19/4 dinsdag Kaarting De Vrije Manillers Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00

19/4 zaterdag Monitorenwerving Jeugddienst OC Leieland Ooigem 14u00

20/4 woensdag Buitenspeeldag Jeugddienst   

20/4 woensdag Kaarten en Rummikub Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00

21/4 donderdag Infonamiddag ‘Belgisch Koningshuis’ Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00

21/4 donderdag Mindful yoga Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 19u30

25/4 maandag Danslessen Lokaal Dienstencentrum Dansstudio sporthal Ooigem 09u00

25/4 maandag Petanque Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00

26/4 dinsdag Kaarting Okra Okra Wielsbeke Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00

26/4 dinsdag Fietsen Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00

26/4 dinsdag Yoga Neos Wielsbeke-Sint-Baafs-Vijve Zaal Bibox Wielsbeke 10u00

26/4 dinsdag Toneel: “Paradijsvogels” met F. Delfgaauw  Neos Wielsbeke-Sint-Baafs-Vijve  Tielt 14u30

28/4 donderdag Koffietafel met voordracht Neos Wielsbeke-Sint-Baafs-Vijve OC Wielsbeke Wielsbeke 14u30 

  “Welkom in de wereld van Plastiek - geniaal of brol”

28/4 donderdag Petanque Okra Ooigem SH Leieland Ooigem 14u00

28/4 donderdag Mindful yoga Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 18u30



instagram.com/gemeentewielsbeke

Via onze Instagram-pagina willen we vooral de mooiste plekjes en de meest opvallende activiteiten in de gemeente in beeld brengen. 
Neem jij af en toe foto’s van leuke gebeurtenissen, natuurbeelden of trekpleisters in Wielsbeke, Ooigem of Sint-Baafs-Vijve? Stel je
profiel in als openbaar en vermeld zeker de hashtag #igwielsbeke bij jouw foto. Wie weet verschijnt deze binnenkort op deze pagina! 

Als je de hashtag #igwielsbeke gebruikt, ga je ermee akkoord dat we jouw foto kunnen gebruiken in het infomagazine, op instagram, 
facebook, pinterest of wielsbeke.be. Uiteraard mits bronvermelding!

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

@alain.d.nature@darco_juve@m.decramer@natuurbeeldenmya

@arthiebleu @fiebeernaert

@amezvicky

@smetjel

@ankederuyter

@pommepipomme

@stephanydenhaene

@portalmaster_gilles

@goldendogmila

@skogkatt_1

@8boskat8

@ritahimpe


