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WIELSBEKE, OOIGEM  
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ZONDAG 10 JULI 2022 - 11U00 TOT 13U00  •  OC LEIELAND, OOIGEM
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ZITDAG BURGEMEESTER
Op donderdagvoormiddag van 09u00 tot 11u30  
Op afspraak: 056 67 32 00

 

SLUITINGSDAGEN
GEMEENTEDIENSTEN & OCMW
• Donderdag 26 mei tot en met 29 mei 2022 (O.L.H.-Hemelvaartsdag)
• Maandag 06 juni 2022 (pinkstermaandag)
• Vrijdag 24 juni (uitzonderlijk gesloten)

INTERGEMEENTELIJK RECYCLAGEPARK
www.imog.be/intergemeentelijkerecyclageparken
 

BIBLIOTHEEK - BIBOX
• Donderdag 26 mei tot en met 29 mei 2022 (O.L.H.-Hemelvaartsdag)
• Maandag 06 juni 2022 (pinkstermaandag)
• Vrijdag 24 juni (uitzonderlijk gesloten) 

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

Openingsuren onthaal gemeentehuis: 
Iedere werkdag: 08u00 - 12u00 
Dinsdagnamiddag: 15u00 - 19u00 
Woensdagnamiddag: 13u00 - 17u00 
Administratie: op afspraak

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

DIENST VRIJE TIJD EN SPORTDIENST
Hernieuwenstraat 14 - 8710 Wielsbeke - Tel.: 056 67 32 50
vrijetijd@wielsbeke.be - sportdienst@wielsbeke.be
www.wielsbeke.be/vrije-tijd

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

    
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 JULI-AUGUSTUS 2022
DEADLINE VRIJDAG  3 JUNI 2022

INFOKRANT EDITIE SEPTEMBER - OKTOBER 2022
DEADLINE VRIJDAG 5 AUGUSTUS 2022

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

Gelieve teksten aan te leveren in Word – foto’s enkel in JPG, EPS of TIFF. 
Foto’s aub afzonderlijk doorsturen in hoge resolutie en niet inwerken in 
het Word-document.
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BIBLIOTHEEK - BIBOX
Markt 1 – 8710 Wielsbeke 
Tel.: 056 66 45 11
bibliotheek@wielsbeke.be
www.wielsbeke.be
Openingsuren
maandag 14u00 – 19u00
woensdag 09u00 – 12u00 en 13u00 - 19u00
vrijdag 09u00 – 12u00 en 14u00 - 18u30 
zaterdag 13u00 – 15u30

BRANDWEER HVZ FLUVIA
Doorniksesteenweg 214a - 8500 Kortrijk
056 22 44 44 (niet dringende interventies)
056 23 99 70 (adm. - permanent open)
www.hvzfluvia.be
Dringende oproepen: 112
Openingsuren
maandag – vrijdag: 08u00 – 12u00 en 
13u00 – 07u00

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
Maak een afspraak: www.politie.be/5454/
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: 08u30 - 12u15 
dinsdag: 8u30 - 12u15 & 15u00 - 17u30 
woensdag: 8u30 - 12u00 & 13u00 - 17u00 
donderdag: 8u30 - 12u15 
vrijdag: 13u00 - 15u30 
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 op afspraak:
Sociaal Huis Hernieuwenstraat 15 
8710 Wielsbeke 
eerste woensdag van de maand:
09u00-11u30 en van 13u30-16u00

SOCIAAL HUIS - OCMW
Hernieuwenstraat 15 - 8710 Wielsbeke
Tel.: 056 66 52 83 - www.wielsbeke.be
sociaalhuis@ocmwwielsbeke.be
Openingsuren balie:
maandag 09u00 - 12u00 en 14u00 - 16u30
dinsdag 09u00 - 12u00 en 14u00 - 19u00
woensdag 09u00 - 12u00 en 14u00 - 16u30
donderdag 09u00 - 12u00 en 14u00 - 16u30
vrijdag 09u00 - 12u00 en
 namiddag gesloten
Maatschappelijk werkers:
vrije consultatie op dinsdag van 17u00 
tot 19u00
andere tijdstippen op afspraak
Consultatiemomenten dementie:
Tel: 0800 12 699
dementie@wielsbeke.be

Beste inwoners,

Begin april konden we de nieuwe wegbrug over de Leie tussen Ooigem en Desselgem – 
de Munkenbrug – in gebruik nemen. Ik ben bijzonder tevreden dat fietsers en wandelaars 
op de nieuwe brug een volwaardige plaats krijgen die hun veiligheid verzekert.  
Ook onze gemeentelijke mobiliteit inzake verkeer van personenwagens zal zich nu  
kunnen normaliseren. 

Anderhalve kilometer verderop, ter hoogte van Beveren-Trakel in Waregem en de Oude 
Leiearm in Ooigem, wordt er volop gewerkt aan een extra brug over de Leie specifiek 
voor wandelaars en fietsers: de Vlasbrug. Met een extra brug speciaal voor zwakke 
weggebruikers zal iedereen veilig de oversteek kunnen maken en gelijktijdig kunnen 
genieten van de omliggende natuur. Naar verwachting tegen eind dit jaar zal ook deze 
brug klaar zijn. 

En we mogen uitkijken naar nog meer nieuwe trekpleisters in Wielsbeke. Vlak na de zomervakantie zal het nieuwe sportcentrum op 
domein Hernieuwenburg officieel geopend worden. Dat zal gebeuren tijdens de Wielsbeekse Feesten. Maar dat duurt nog even.

Ik nodig iedereen nu alvast uit voor onze zomerdrink voor alle inwoners van Wielsbeke, Ooigem en Sint-Baafs-Vijve op 
zondag 10 juli in OC Leieland in Ooigem. Een perfecte gelegenheid om samen het glas te heffen en, zij het met een beetje 
vertraging, nogmaals te toasten op 2022.

Omdat we de veiligheid van onze inwoners hoog in het vaandel dragen, en in het bijzonder de veiligheid van onze kinderen, zou ik 
willen afsluiten met een warme oproep. We zoeken nog mensen die vanaf volgend schooljaar af en toe willen helpen als gemachtigd 
opzichter, om de kinderen veilig naar school te loodsen. Je vindt alle informatie verderop in deze infokrant. Bij voorbaat dank aan 
iedereen die zich 1 of meerdere uurtjes per week wil vrijmaken om hier aan mee te werken! 

Uw burgemeester,
Jan Stevens
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Wegenwerken en mobiliteit
Munkenbrug in gebruik genomen

Op maandag 4 april is de nieuwe wegbrug tussen Ooigem 
(Wielsbeke) en Desselgem (Waregem) – de Munkenbrug 
– voor al het verkeer in gebruik genomen. Fietsers en 
voetgangers konden al sinds midden maart gebruik maken 
van de nieuwe brug. Zondagavond 3 april werd de brug 
feestelijk ingehuldigd. 

De oude wegbrug tussen Ooigem en Desselgem was te 
laag voor de moderne binnenvaart en daarom bouwde de 
Vlaamse Waterweg nv in samenwerking met gemeente 
Wielsbeke en stad Waregem een hoger exemplaar, zodat de 
binnenscheepvaart kan blijven passeren. 

Open en licht ontwerp
De bouw van de Munkenbrug maakt deel uit van het 
binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen, dat steun 
geniet van de Europese Unie. 
De nieuwe brug is een stalen boogbrug van 99 meter lang en 
19 meter breed. De Munkenbrug ligt op dezelfde locatie als 

de vorige brug, waardoor de impact op de omgeving beperkt 
was. Zo bleven alle woningen en een waardevol natuurgebied 
gevrijwaard. De Vlaamse Waterweg nv investeerde 8,4 miljoen 
euro in de bouw van de nieuwe brug.

Nieuwe voetgangers- en fietsersbrug
De Vlaamse Waterweg nv investeert samen met de gemeente 
Wielsbeke en stad Waregem ook in de recreatieve troeven 
van de Leie en haar omgeving. Met een nieuwe brug specifiek 
voor fietsers en voetgangers ter hoogte van Beveren-Trakel in 
Waregem en de Oude Leiearm in Ooigem wordt de beleving 
van de Leievallei versterkt.

De nieuwe brug wordt een stalen S-vormige brug met 
een overspanning van 59,5 meter. De brug krijgt betonnen 
aanloophellingen die naadloos zullen aansluiten op de 
bestaande jaagpaden aan beide zijden van de Leie. De brug 
zal naar verwachting tegen eind 2022 klaar zijn.

Oeververnieuwingswerken t.h.v. Braet: omleiding voor fietsers vanaf 6 mei

Op 6 mei start de tweede fase van de oeververnieuwings-
werken langs het jaagpad ter hoogte van het bedrijf Braet.  
In de eerste fase, begin maart, werden enkele bomen langs 
het jaagpad gerooid. Deze ontbossing was noodzakelijk 
omdat de wortels van deze bomen mee de oever vernielden.

In de tweede fase, voorzien van 6 mei tot 9 augustus, zal 
het beton van de oever opgebroken worden. Deze werken 
gebeuren vanaf het water, via een drijvend ponton. Eerst zal 
het beton worden uitgebroken, dan wordt er gebaggerd, 
vervolgens worden er schanskorven geplaatst en worden de 
korven gevuld met beton.

In deze fase zal er een omleiding voor fietsers worden 
ingesteld via de Kanaalweg, Hulstersestraat, Kruishoek, 
Meulebeeksestraat, Fabiolalaan, Zwaantjesstraat en 
Oostrozebekestraat. Voor het overige verkeer zal er geen 
hinder zijn.

De eigenlijke werken op het jaagpad starten halverwege 
juni. Dan wordt aansluitend het asfalt, de fundering en de 
onderfundering opgebroken en wordt vervolgens het wegdek 
voorzien van een nieuwe slemlaag (dit is een dunne laag asfalt).

In een laatste fase worden er nieuwe bomen aangeplant. 
Dit kan pas gebeuren vanaf november, met de start van het 
eerstvolgende plantseizoen.
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Samen maken we de mobiliteitsswitch

In de toekomst zal het openbaar vervoer in Vlaanderen anders 
georganiseerd worden, dus ook in Wielsbeke. De nieuwe visie 
op mobiliteit wil reizigers aanmoedigen om verschillende 
vervoersopties met elkaar te combineren: openbaar vervoer, 
fiets, deelwagens, ...

Concreet betekent dit dat Vlaanderen het aanbod van 
openbaar vervoer afbouwt op die plaatsen waar de vraag 
klein is, om extra bussen en trams in te kunnen zetten op die 
plaatsen waar de vraag naar vervoer groter is. Op plaatsen 
waar er minder vraag is naar openbaar vervoer wordt er 
ingezet op flexvervoer. Je reserveert dan vooraf een rit, of 
gebruikt een deelfiets of -wagen om een deel van je traject af 
te leggen.

Door vraag en aanbod van openbaar vervoer beter op elkaar 
af te stemmen, rijden er minder lege bussen en trams rond 
én worden drukke lijnen beter bediend. Het uitgangspunt is 
dat scholen, ziekenhuizen, bedrijventerreinen, sportcentra, 
cultuurcentra en winkelcentra vlot bereikbaar zijn voor 
iedereen.

Centraal in de mobiliteitsswitch staat combimobiliteit. Dat wil 
zeggen dat je verschillende vervoermiddelen combineert om 
je bestemming te bereiken.
In 2022 werken de Vlaamse overheid, De Lijn, de vervoer-
regio’s en de lokale besturen verder aan de realisatie van 
deze nieuwe mobiliteitsvisie. Wielsbeke werkt hieraan mee 
binnen de vervoerregio Midwest. In het gezamenlijk plan van 
vervoerregio Midwest wordt ingezet op:

- Frequente verbindingen tussen de kernen door het 
versterken van bestaande busverbindingen en het inleggen 
van nieuwe verbindingen zoals Tielt-Meulebeke-Waregem. 

- Dagelijks avondvervoer vanuit Roeselare naar de 
randgemeenten.

- Op locaties waar weinig verplaatsingen zijn wordt 
ingezet op flexvervoer. Ook een aanbod van deelfietsen 
en –wagens aan centraal gelegen hoppinpunten in de 
hoofdkernen zorgt voor een alternatief.

Het is de ambitie van Vlaanderen om de mobiliteitsswitch te  
realiseren tegen juli 2023. 

Je vindt meer info op onze website: www.wielsbeke.be/
mobiliteitsswitch

Hoe gezond is het verkeer in de straten van Wielsbeke?

Op donderdag 19 mei vindt de 5de editie plaats van 
Straatvinken: een jaarlijks telmoment om na te gaan hoe 
gezond het verkeer is in onze straten. Ook de gemeente 
Wielsbeke doet mee!

Tijdens het telmoment (van 17u00 tot 18u00) noteer je 
hoeveel voetgangers, fietsers en andere voertuigen er door je 
straat passeren. De gegevens kan je online of via een papieren 

formulier doorgeven. Wetenschappers onderwerpen de 
resultaten vervolgens aan een analyse. 

Alle informatie over Straatvinken, het telformulier en de 
tel-app vind je op de website www.straatvinken.be. 
Vergeet niet je vooraf aan te melden! 

Reminder: wijziging haltes lijnen 53, 54 en 81 sinds 19/04/2022

Sinds 19 april rijden de lijnen 53, 54 en 81 niet meer via de 
Stationstraat, Lobeekstraat, Markt, Baron van der Bruggenlaan 
en Molenstraat, maar opnieuw via de Rijksweg zoals dit tot eind 
2019 het geval was. 

Dit betekent dat de ‘oude’ haltes Wielsbeke Dries, Wielsbeke 
Centrum en Wielsbeke Spaander niet langer bediend worden. 
De halte Wielsbeke Spaander wordt wel behouden als 
belbushalte. 

De halte Wielsbeke Dries is verplaatst naar de Rijksweg (+/- 
ter hoogte van nummer 295). Er is 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, wordt de veiligheid in de 
schoolomgeving verder verhoogd.
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Kort genoteerd uit de gemeenteraad
GEMEENTERAAD VAN 24 FEBRUARI 2022 
1. Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting.
2. Goedkeuring agenda en aanduiden vertegenwoordiger / plaatsvervanger algemene vergadering van 7 maart 2022 – WRI.
3. Goedkeuring motie sluiting materniteit Tielt.
4. Kennisname vaststelling gouverneur aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 lokaal bestuur Wielsbeke luik Gemeente.
5. Toelichting Studiebureau Demey gescheiden riolering en fietspaden - Heirweg en N327.
6. Goedkeuring gewijzigde samenstelling mobiliteitsraad.
7. Goedkeuring gewijzigde samenstelling gemeentelijke seniorenadviesraad. 

GEMEENTERAAD VAN 31 MAART 2022 
1. Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting.
2. Aktename eedaflegging financieel directeur.
3. Kennisname en goedkeuring toetreding OFP Prolocus - tweede pensioenpijler.
4. Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen van 8 maart 2022 betreffende goedkeuring agenda en 

aanduiden vertegenwoordiger algemene vergadering van 17 maart 2022 - ELZ regio Waregem.
5. Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen van 22 maart 2022: goedkeuring agenda en aanduiden 

vertegenwoordiger / plaatsvervanger algemene vergadering op 29 maart 2022 – WRI.
6. Goedkeuring voordracht kandidaat raad van bestuur- Huisvestingsmaatschappij ‘Elk zijn Huis’.
7. Vaststelling gewijzigd organogram gemeente en OCMW.
8. Vaststelling aangepaste rechtspositieregeling (RPR) gemeentepersoneel.
9. Kennisname thema-audit “Werken in eigen beheer bij de uitvoerende technische diensten”.
10. Goedkeuring sociaal woonbeleidsconvenant.
11. Kennisname specifiek toezicht - goedkeuring politiebegroting 2022 PZ Midow.
12. Goedkeuring ontwerp huur-verhuurovereenkomst Gemeente Wielsbeke/AGB Wielsbeke OC Den Aert gelegen te  

Sint-Bavostraat 23 te Wielsbeke.
13. Goedkeuring ontwerp huur-verhuurovereenkomst Gemeente Wielsbeke/AGB Wielsbeke loods (uitleendienst)  

gelegen te Rijksweg 266 te 8710 Wielsbeke.
14. Goedkeuring reglement voor het collectief plaatsen van individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater door Riopact.
15. Goedkeuring overeenkomst levering, plaatsing en beheer IBA.
16. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Harelbeke voor uitvoering werken - Trage weg Ooigem. 

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

Tessa Wullaert nu officieel ereburger van Wielsbeke
Op woensdag 20 april is Tessa Wullaert in OC Den Aert in Sint-Baafs-Vijve officieel 
gehuldigd als ereburger van Wielsbeke.

De huldiging zou eigenlijk al in 2021 plaatsvinden, maar deze moest omwille van de 
coronapandemie noodgedwongen worden uitgesteld. 

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

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

Tessa Wullaert
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Vraag tijdig de Kids-ID aan
Ga je binnenkort op reis met je kind(eren)? Denk er dan aan om 
tijdig de nodige reisdocumenten aan te vragen. Voor kinderen 
tot 12 jaar die reizen binnen de Europese Unie (en enkele 
andere landen) heb je een Kids-ID nodig.

Aanvragen Kids-ID
Het aanmaken van de Kids-ID duurt 3 tot 4 weken. In drukke 
periodes kan de productietijd oplopen. Vraag de Kids-ID dus 
tijdig aan, best een maand voor je op reis vertrekt, zo vermijd je 
een dure spoedprocedure.

Tarieven
• Standaardprocedure (3 tot 4 weken): 8€
• Dringende procedure (1 werkdag – gemeente): 103€
• Zeer dringende procedure (1 werkdag - Brussel): 136€

Je kan de Kids-ID aanvragen op afspraak op de dienst 
burgerzaken. 

De Kids-ID werd in een nieuw jasje gestoken
De vernieuwing gebeurde om de reisdocumenten binnen de 
Europese Unie universeler te maken. Bovendien is de nieuwe 
Kids-ID moeilijker te vervalsen en dus veiliger.
• De kaart kreeg een andere kleur en wordt nu gemaakt in 

hetzelfde materiaal als de eID-kaart.

• De foto staat links op de kaart. Op de keerzijde staat een 
geperforeerde afbeelding van de foto.

• De geboorteplaats staat niet meer zichtbaar op de kaart 
maar is enkel elektronisch te consulteren.

• Ook de beveiliging van de kaart werd verbeterd 
(contactchip, RFID-chip en een tweedimensionale barcode).

Heb je een ‘oude’ Kids-ID die nog geldig is? Dan hoef je geen 
nieuwe aan te vragen.

Fijne vakantie! 

Gemachtigd opzichters gezocht voor Wielsbeke, Ooigem en Sint-Baafs-Vijve
Om onze kinderen zo veilig mogelijk naar school te loodsen 
in Wielsbeke, Ooigem en Sint-Baafs-Vijve zijn we op zoek 
naar nieuwe gemachtigd opzichters voor alle drie de 
locaties, voor opstart volgend schooljaar.

Zowel occasionele invallers als medewerkers ter versterking 
van de vaste poule zijn van harte welkom! Eén keer per week 
helpen of bijv. enkel ‘s ochtends op bepaalde dagen is ook 
zeker mogelijk.

Wij zorgen voor een theoretische en praktische opleiding  
(2 uur theorie en 2 uur praktijk) en een verzekering, en 
we leveren het nodige materiaal aan (tricoloreband van 
Wielsbeke, toortslamp, reflecterend C3-stopbord, etc.). 

De datum of data van de opleiding wordt / worden bepaald 
aan de hand van het aantal inschrijvingen.

Heb je een paar uurtjes per week vrij en heb je interesse? 
Meld je dan zeker aan via secretariaat@wielsbeke.be en je 
ontvangt alle nodige informatie! Aanmelden kan tot eind 
mei 2022.

Briljanten jubileum
Michaël De Vos – Julienne Baert 
Gehuwd te Waregem 22/02/1957 – viering 26/02/2022

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.
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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

WZC Ter Lembeek is op zoek naar 

VERPLEEGKUNDIGE Voltijdse of halftijdse contractuele functie van onbepaalde duur graad BV1-BV3/C3-C4 - knelpuntberoep

Gelukkige bewoners: onze zorg. Daar gaan we in het woonzorgcentrum Ter Lembeek voor. Als verpleegkundige werk je dagelijks 
mee om het geluk van onze bewoners te ondersteunen en te versterken. Naast de verpleegtechnische handelingen en de 
ondersteuning van de zorgkundigen heb je oog voor de kleine, persoonlijke dingen die voor onze bewoners belangrijk zijn.  
Daarbij werk je samen met de verschillende disciplines die in ons woonzorgcentrum actief zijn en kan je gebruik maken van heel 
wat ondersteunende middelen om ons gezamenlijk doel te realiseren. 

Voorwaarden: houder zijn van een bachelordiploma verpleegkundige of van een brevet of diploma van de vierde graad van het 
secundair onderwijs in de verpleegkunde of van een brevet van aanvullend secundair beroepsonderwijs, afdeling verpleegkunde 
(gebrevetteerd of gediplomeerd verpleegkundige) of van het diploma van “gegradueerde verpleegkundige van het hoger 
beroepsonderwijs HBO5”.

Laatstejaarsscholieren of studenten worden toegelaten tot de selectieprocedure als ze met hun kandidatuur een studiebewijs 
voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van 4 maanden hun einddiploma kunnen behalen.

Aanbod: een boeiende job in een stabiele werkomgeving met een aantrekkelijk loon en bijkomende extralegale voordelen zoals 
maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, vergoeding woon-werkverkeer (openbaar vervoer of fiets). Geslaagde kandidaten 
worden opgenomen in een wervingsreserve van 3 jaar, verlengbaar met 1 jaar.

Interesse? Je kan 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.

Voor vragen kan je terecht bij jobs@ccselect.be of 02 467 35 40.

Werfupdate nieuw sportcentrum: februari/maart 2022
Een overzicht van de huidige en komende werkzaamheden voor de bouw van het nieuwe sportcentrum op domein Hernieuwenburg. 

De betegeling van het zwembad werd 
afgewerkt en de dubbele beweegbare 
bodem in het zwembad werd geïnstalleerd. 
Het zwembad wordt gevuld voor het 
testdraaien van de technieken.

zwembad

De chape in de sporthal werd gegoten. 

De toiletten, douches en wasbakken werden op hun plaats gehangen.

De buitenmuren zijn opgemetst. De 
stellingen worden weggehaald van de muren 
die reeds opgevoegd werden.

De onderdelen voor het ventilatiesysteem 
werden op het dak geplaatst.

De zonnepanelen werden bevestigd.

De voorzieningen voor de brandveiligheid 
hangen reeds op hun plaats.

De installatie van de technieken van de sporthal 
en het zwembad is reeds vergevorderd.

sporthal

ZomerdrinkZomerdrink
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VOOR ALLE INWONERS
WIELSBEKE, OOIGEM  
& SINT-BAAFS-VIJVE

ZomerdrinkZomerdrink

ZONDAG 10 JULI 2022 - 11U00 TOT 13U00  •  OC LEIELAND, OOIGEM
GRATIS FRIETJES  •  KINDERANIMATIE



DE WIELSBEKE CADEAUBON IS GELDIG BIJ: 

‘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 • Elektro Martin De Schrijvere • ExtraBrood • Feeflower Bloemenatelier • Fietsen Mabbe • Fietsen-
zaak 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 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 • Spar Wielsbeke • Spherebox • 
Sport-idee • Starnails/ Marcus Spurway • Sweet Miel • Tuinen Vandenheede 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!

DEZE CADEAUBONNEN ZIJN GELDIG t.e.m. 30 SEPTEMBER 2022

De Wielsbeke Cadeaubon:  
een topcadeau voor mama én papa!
Op moederdag (8 mei) en vaderdag (12 juni) worden mama’s en papa’s vaak extra  
in de watten gelegd. Weet je niet meteen wat geven en wil je je ouder toch eens  
goed verwennen? Doe dan een Wielsbeke Cadeaubon cadeau!

Een Wielsbeke Cadeaubon blijft een jaar geldig en kan gebruikt worden bij  
meer dan 50 handelaars in groot-Wielsbeke. Bij kappers, slagers, apotheken, 
bloemisten, fietsenwinkels, wellnesszaken, interieurwinkels en zo veel meer! 

Kies voor een Wielsbeke Cadeaubon, je steunt er ook onze lokale  
handelaars mee!

Je vindt alle info op onze website:  
www.wielsbeke.be/cadeaubon. 

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.
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‘Wielsbeke Evenementenbon’ in juni bedeeld
In het kader van het relanceplan van de gemeente zal ieder 
gezin in Wielsbeke, Ooigem en Sint-Baafs-Vijve in de eerste 
helft van juni een ‘Wielsbeke Evenementenbon’ ontvangen 
van 10 euro (1 bon per postadres). 

Deze bon zal gebruikt kunnen worden voor het nuttigen van 
een hapje en een drankje tijdens 1 van volgende evenementen 
in de gemeente: 

- Ooigemse Feesten: 18 en 19 juni 2022,  
St. Brixiusplein Ooigem

- Wielsbeekse Feesten: 2, 3 en 4 september 2022,  
domein Hernieuwenburg Wielsbeke

- Hondenzwemming: 7, 8 en 9 oktober 2022,  
markt Sint-Baafs-Vijve

- Kerstmarkt Ooigem

Alle details over het gebruik en de werking van de 
Evenementenbon zullen in de begeleidende brief toegelicht 
worden. Alle informatie zal ook gedeeld worden via 
onze website: www.wielsbeke.be en via de gemeentelijke 
facebookpagina. 

17 mei – Internationale Dag Tegen Homofobie en Transfobie
Op dinsdag 17 mei is het Internationale Dag Tegen Homofobie en Transfobie (IDAHOT). 
Op verschillende plaatsen in de wereld en in België wordt de regenboogvlag gehesen, hét 
symbool voor de holebi-gemeenschap, diversiteit en verdraagzaamheid. Ook in Wielsbeke 
zal de regenboogvlag wapperen aan OC Hernieuwenburg. 

De regenboogvlag is een wereldwijd symbool van de holebi- en transgendergemeenschap 
en staat symbool voor de diversiteit in onze maatschappij. Als gemeente erkennen en 
ondersteunen we die diversiteit en vragen we aandacht voor de discriminatie van holebi’s 
en transgenders. 

Meer info over IDAHOT is te vinden op www.idahot.be.

Mijn verbouwpremie
Vanaf 1 oktober 2022 kunnen particulieren en bedrijven via 
één online loket een premie aanvragen voor renovatie én 
energiebesparende investeringen. 

Wie investeert in een bestaande woning zal, afhankelijk van 
de doelgroep waartoe men behoort, financiële steun kunnen 
aanvragen voor investeringen in energie-efficiëntie zoals 
dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsglas, 
zonneboiler, warmtepomp en warmtepompboiler, en 
investeringen in woningkwaliteit.

Wegens al deze wijzigingen is het vanaf 1 juli 2022 t.e.m.  
30 september 2022 niet mogelijk om de Vlaamse Renovatie-
premie en de energiepremies van Fluvius aan te vragen. 

Energiepremies van Fluvius die buiten “Mijn Verbouwpremie” 
vallen kunnen wel aangevraagd worden, bijv. premies voor 
zonnepanelen.

Benieuwd welke premies je kunt aanvragen en op welk premie-
bedrag je recht hebt? Raadpleeg dan zeker volgende site:
www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-
en-verbouwen/premies-en-belastingvoordelen/mijn-
verbouwpremie

Info of hulp nodig?
Bel 051 32 16 22 of mail naar 
info@woondienst.be

U heeft een huis, appartement of studio die u kunt verhuren? 

Dat is goed nieuws! Maar geeft uw eigendom u naast rendement 

ook zorgen en stress? Ligt u er wakker van? Kasteelstraat 13, Izegem 
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Wielsbeke hernieuwt label ‘Hartveilige gemeente’
Ook in de periode 2022 - 2024 blijft gemeente Wielsbeke 
een Hartveilige gemeente. Namens Rode Kruis Wielsbeke 
overhandigde plaatselijk afdelingsvoorzitter Jolien Segaert op 
25 maart het label “Hartveilig” aan Rachida Abid, schepen van 
Welzijn in Wielsbeke. De gemeente is “Hartveilig” sinds 2015.

Om het label te verlengen voldeed de gemeente in 2021 aan 
een aantal belangrijke voorwaarden. Clint Delaere (sportdienst 
Wielsbeke): “In het najaar werden door de sportdienst 
en de gemeente meerdere opleidingen “reanimatie met 
AED” georganiseerd. In oktober volgden 62 inwoners of 
vertegenwoordigers van verenigingen de opleiding bij onze 
plaatselijke Rode Kruis-afdeling. Ook 30 leden van het 
Gemeente- en OCMW-personeel volgden deze opleiding.”

“Daarnaast investeerde de gemeente ook in een extra 
AED-toestel ter hoogte van Den Aert in Sint-Baafs-Vijve”, 
vult Frédéric Depypere (Rode Kruis Wielsbeke) aan. “En 
op vraag van het plaatselijke Rode Kruis werden twee 
bestaande AED-toestellen ruimer toegankelijk gemaakt: 
aan het woonzorgcentrum in Wielsbeke en aan sporthal de 
Vlasschaard in Sint-Baafs-Vijve hangt het toestel sinds kort 
aan de buitengevel.”

Daarmee hangen er op dit ogenblik in de gemeente 11 openbare 
AED-toestellen: 10 die aangekocht en onderhouden worden via 
de gemeente en één toestel dat door de uitbaters voorzien werd 
aan de Spar-winkel in Wielsbeke. 

“Een AED-toestel hangen is cruciaal om levens te redden; even 
belangrijk is dat mensen in de buurt weten hoe het te gebruiken. 
Zo volgde het personeel van de plaatselijke Spar-winkel bij ons 
de opleiding in oktober. En met hen nog vele inwoners en leden 
van gemeente- en OCMW-personeel. We willen als Rode Kruis 
Wielsbeke ook nog de volgende stap zetten en ons rechtstreeks 
richten op wie woont in de onmiddellijke omgeving van waar 
een AED-toestel hangt. Wellicht kort na de zomer zullen we 
gericht hen uitnodigen om bij ons de opleiding “reanimatie met 
AED” te volgen”, zo besluit Frédéric.

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

De collectes in mei 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. Je kan nu al je afspraak maken, 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 onze facebook-pagina 
“Rode Kruis Wielsbeke”.

Foto v.l.n.r.: Joost Stevens (Rode Kruis), Clint Delaere (sportdienst 
Wielsbeke), Jolien Segaert (Rode Kruis), Stephan De Backer (Rode 
Kruis), Frédéric Depypere (Rode Kruis), Rachida Abid (schepen van 

Welzijn), Steven Lefebvre (sportfunctionaris Wielsbeke)

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. 

In samenwerking met verenigingen, vrijwilligers en 
zorgprofessionals willen we een Zorgzaam Wielsbeke creëren 
waar het aangenaam wonen en leven is, waar er ruimte is voor 
ontmoeting en waar mensen zorg dragen voor elkaar. 

Om de projectdoelen te realiseren, werken we de komende jaren 
verschillende acties uit: 
- Rondreizende babbelbanken 
- Mobiele straatrondes in verschillende buurten 
- Werven van buurtambassadeurs 
- Campagne “Wielsbeke helpt” om burenhulp meer zichtbaar 

te maken

Ben je nieuwsgierig? Is zorgzame buur op je lijf geschreven? 
Wil je (individueel of met je vereniging) graag mee je 

schouders onder Zorgzaam Wielsbeke zetten? Hou dan zeker 
donderdagavond 12 mei 2022 vrij, want op het startmoment 
kom je alles te weten over dit project. 

Meer info op www.wielsbeke.be of via zorgzaam@wielsbeke.be 
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Samen maken we Wielsbeke klaar voor de toekomst 
We kunnen er niet omheen, het klimaat verandert. Dit zorgt 
voor heel wat uitdagingen, ook op lokaal niveau. Denk maar aan 
drogere zomers, nattere winters en meer hittegolven. Kunnen we 
daar zelf iets aan doen? Ja!

Om verdere klimaatverandering te beperken, moeten we anders 
omgaan met energie. Bovendien zullen we ook oplossingen 
moeten bedenken om met de wijzigingen om te gaan. Lijkt dit 
onhaalbaar? Niet als we samenwerken!

Om mee deze uitdagingen aan te pakken, ondertekende 
Wielsbeke het Burgemeestersconvenant voor klimaat en 
energie. Een eerste stap is de opmaak van het Klimaatplan 2030. 
Hierbij willen we zo veel mogelijk mensen betrekken. Enkel met 
de inzet van iedereen - inwoners, handelaars, bedrijven, land-
bouwers, verenigingen, experten en overheden - kunnen we de 
doelstellingen halen.

Jouw mening telt! Vul de klimaatenquête in.
Heb jij een visie of goede ideeën voor het klimaatplan? Wat vind 
jij belangrijk voor Wielsbeke? Wat lijkt jou minder zinvol? Wat wil 
je zelf doen of doe je al? Geef via de klimaatenquête je mening 
over lokale klimaatacties en wat we samen kunnen doen. De 
enquête kan je invullen tot 30 juni en duurt ongeveer 10 minuten. 
Bovendien maak je door je deelname kans op een Wielsbeke 
Cadeaubon van €20!

De enquête vind je hier: https://nl.surveymonkey.com/r/5LKXKL9 
Je vindt de link ook op onze website via wielsbeke.be/ 
klimaatenquete.

Wil je meer doen? Welkom op het klimaatatelier! 
Wil je na het invullen van deze enquête samen verder brain-
stormen en concreter ingaan op acties? Geef dan op het 
einde van de enquête aan dat je op donderdag 13 oktober wil 
deelnemen aan het klimaatatelier in OC Leieland (Ooigem). Zo 
maak jij mee het verschil!

Vul hier de 
klimaatenquête in
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Registratie van pluimvee en hobbypluimvee 
Hou je thuis pluimvee als hobby? Of hou je pluimvee voor 
de eieren of voor de slacht? Dan kan het goed zijn dat je je 
moet registreren in de Saniteldatabank: dat is de databank 
van het Federaal Agentschap van Voedselveiligheid (FAVV) 
die ontwikkeld werd om de Belgische veestapel te registreren 
en identificeren.

Wie moet zich registreren in de Saniteldatabank? 
De registratie in de Saniteldatabank is enkel van toepassing 
voor houders van kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, 
ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels 
(struisvogels, emoes, nandoes en casuarissen). 

Wanneer is het nodig om je te registreren? 
Hou je enkel hobbypluimvee (bv. sierkippen) dat nooit in 
de voedselketen komt, ook de eieren niet? Dan zijn er twee 
mogelijkheden: 
-  Als je meer dan 199 dieren als hobbypluimvee houdt en/

of je neemt deel aan een markt. In dit geval laat je een 
‘beslag’ registreren als hobbyhouderij. 

-  Beschik je over een inrichting waar je op regelmatige 
basis hobbypluimvee aan- en verkoopt? Dan word je 
beschouwd als een pluimveehandelaar en laat je een 
beslag als handelsbedrijf activeren. 

Hou je pluimvee voor de productie van eieren en/of vlees? 
Dan zijn er ook hier twee mogelijkheden: 
-  Zolang je deze producten uitsluitend binnen het eigen 

gezin consumeert, moet je niets registreren. 
-  Van zodra je echter pluimvee dat bestemd is voor 

de voedselketen of producten ervan (eieren/vlees) 
weggeeft of verkoopt buiten je gezin, is het wél verplicht 
om een bepaald type beslag te laten activeren in de 
Saniteldatabank. Het type is afhankelijk van je activiteiten 
en het aantal dieren dat je houdt. 

Hoe registreren in de Saniteldatabank? 
Vóór je start met het houden van pluimvee of hobbypluimvee 
waarvoor je verplicht bent om je te laten registreren, 
vul je het registratieformulier in. Dit bezorg je aan DGZ 
(Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw) via mail naar 
helpdesk@dgz.be of met de post naar Industrielaan 29, 
8820 Torhout. Bepaalde types pluimveebeslagen hebben 
ook een toelating van het FAVV nodig. Aan de hand van het 
registratieformulier dat je aan DGZ bezorgt, stuurt DGZ op 
haar beurt de aanvraag voor je toelating door naar het FAVV. 

Na gunstig advies van het FAVV verwerkt DGZ jouw aanvraag 
en kent je een beslagnummer per diersoort toe. Houders van 
pluimvee voor de voedselketen krijgen daarbovenop ook een 
beslagcode toegekend. Van zodra je een beslagnummer 
hebt, kan je starten met het houden van pluimvee of 
hobbypluimvee. 

Heb je al pluimvee of hobbypluimvee en wist je niet dat je je 
hiervoor moest registreren, dan raden we je aan om zo snel 
mogelijk het registratieformulier te bezorgen aan DGZ. 

Twijfel je of je al dan niet een beslag moet laten registreren? 
Of heb je hier nog vragen over? Neem dan gerust contact op 
met de helpdeskmedewerkers van DGZ. Je kan hen bellen op 
het nummer 078 05 05 23 of mailen via helpdesk@dgz.be.

Uit gesprekken met het leven 

Merkwaardig is het boek van mijn leven,

vervlochten bladen opgespaard verleden,

die ik altijd kan herlezen, overslaan,

altijd bezoeken, soms niet voorbij kan gaan.

Verbazend is het boek van mijn leven,

het grootste leerboek vorderend leren,

niet zomaar te beginnen of te eindigen,

blijft onvoltooid en steeds zichzelven wijzigen.

Opzienbarend is het boek van mijn leven,

Tegenheden weer herbeleven, 

Eer en zegen gloeiend neergeschreven,

In het laatste blad moet ik de strijd opgeven. 

Roland Debucquoy



jeugd 

MEI - JUNI   |   gemeentelijke infokrant     15

VA K A N T I E W E R K I N G  Z O M E R VA K A N T I E  2 0 2 2

VRIJDAG 1 T.E.M. WOENSDAG 20 JULI EN MAANDAG 8 T.E.M. WOENSDAG 31 AUGUSTUS

 
> 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 zomervakantie is ’t Kapoentje geopend voor alle kleuters (+ broers/zussen t.e.m. het 2de leerjaar)

Kleuteropvang ’t Kapoentje: 
• Geopend van vrijdag 1 juli t.e.m. woensdag 20 juli en maandag 8 augustus t.e.m. woensdag 31 augustus
• Gesloten van 21 juli t.e.m. 5 augustus en op 15 augustus
• Telkens van 07u00 tot 18u00

Ook voor de zomervakantie 2022 zijn er opnieuw inschrijvingen vooraf. Inschrijven kan vanaf maandag 16 mei.

LET OP! De inschrijvingen voor de zomervakantie zullen iets anders verlopen dan de afgelopen jaren.  
Inschrijven = direct betalen. Er zullen dus geen facturen meer achteraf gestuurd worden. Overhaaste inschrijvingen zijn  
niet nodig, want de plaatsen voor deze zomer zijn onbeperkt. Schrijf dus enkel in op dagen waarop je kind zeker naar  
de kleuteropvang komt. Annuleringen zullen enkel worden terugbetaald als er een doktersattest kan voorgelegd worden.

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 zomervakantie is Speelpleinwerking ’t Ravotterke geopend voor alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar.

Speelpleinwerking ’t Ravotterke 
• Geopend van vrijdag 1 juli t.e.m. woensdag 20 juli en maandag 8 augustus t.e.m. woensdag 31 augustus
• Gesloten van 21 juli t.e.m. 5 augustus en op 15 augustus
• Telkens van 07u00 tot 18u00

Ook voor de zomervakantie 2022 zijn er opnieuw inschrijvingen vooraf. Inschrijven kan vanaf maandag 16 mei.

LET OP! De inschrijvingen voor de zomervakantie zullen iets anders verlopen dan de afgelopen jaren. 
Inschrijven = direct betalen. Er zullen dus geen facturen meer achteraf gestuurd worden. Overhaaste inschrijvingen zijn  
niet nodig want de plaatsen voor deze zomer zijn onbeperkt. Schrijf dus enkel in op dagen waarop je kind zeker naar  
de speelpleinwerking komt. Annuleringen zullen enkel worden terugbetaald als er een doktersattest kan voorgelegd worden.

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 (INSCHRIJVEN VANAF MAANDAG 16 MEI)
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
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Roefel 2022: save the date!
Hela hola aan alle kinderen van Wielsbeke!

Kennen jullie me nog? Mijn naam is Roefel. Ik ben dat gekke, gele mannetje dat 
altijd zin heeft in avontuur. Op zaterdag 25 juni kunnen alle kinderen van de lagere 
school een hele dag lang samen met mij grote-mensen-dingen doen: taartjes 
bakken bij de bakker, een auto repareren, aan de kassa staan in de supermarkt… 
Alles is mogelijk met Roefel! 

Hebben jullie ook zin om te komen? Zet dan alvast zaterdag 25 juni in  
jullie agenda! 

Meer info:
Jeugddienst Wielsbeke - jeugd@wielsbeke.be - 056 67 32 19 

OverKop: jongeren aan zet! 
Wist je dat Wielsbeke in een regionale samenwerking 
betrokken is bij de opstart van een OverKopwerking in Zuid-
West-Vlaanderen? Dit krijgt vorm aan de hand van een fysiek 
OverKop-huis. In Kortrijk en Menen kan je alvast een kijkje 
nemen hoe zo’n huis eruit ziet. Ook in 9 andere gemeenten, 
waaronder Wielsbeke, zal er gewerkt worden aan een laag-
drempelig antennepunt. 

OverKop = de mix & match tussen ontmoeting en je goed 
voelen, en dit voor, door en met jongeren vanaf 12 jaar. Om 
ons antennepunt in Wielsbeke op poten te zetten, horen we 
graag van jullie hoe zo’n antennepunt in Wielsbeke er kan 
uitzien.

Dus: jullie zijn aan zet! 

Ben je tussen 12 en 30 jaar en wil je mee nadenken over het 
toekomstig OverKop-antennepunt? Kom dan zeker langs op 
een eerste brainstorm op dinsdag 17 mei om 18u30 (duur tot 
ongeveer 20u00). Afspraak op de weide voor het gemeente-
huis (t.h.v. Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

Benieuwd naar meer info over OverKop en de OverKop-
huizen in Kortrijk en Menen, bekijk dan zeker eens de face-
bookpagina “OverKop Zuidwestvlaanderen”. 

Bezoek de 
facebookpagina
voor meer info!

Chiro Aktivo
LET’S GO ROUGE

Dag leden, ouders en sympathisanten

Na het grote succes van onze vorige editie zijn wij blij jullie mee te mogen delen 
dat er een eindelijk een tweede editie komt van onze LET’S GO ROUGE fuif. 

Deze gaat door op 7 mei in het cultuurcentrum in Wielsbeke. 

Drink jij graag rouge of heb je zin in een fantastisch feestje? Dan ben je bij ons op 
het juiste adres! Bandjes zijn verkrijgbaar bij de aspi’s en leiding van Chiro Aktivo.
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Week van de groeilamp 16-23 mei 2022
Elk jaar zeggen we in mei luid en duidelijk: een applaus en 
hartjes voor iedereen die zich elke dag inzet om kinderen en 
jongeren te helpen (op)groeien. Met als krachtig symbool: 
de groeilamp. De lamp laat ons licht schijnen op ‘opvoeden’. 
Want groot worden, dat gaat niet helemaal vanzelf. Ouders, 
grootouders en andere opvoeders zorgen er elke dag voor dat 
kinderen opgroeien in een warme en positieve leefomgeving.
De lamp zet alle geweldige ouders, familieleden en opvoeders 
in de spotlights. Omdat ze dat dubbel en dik verdienen! De 
lamp zet de plaatsen in de kijker waar je je licht kan opsteken 
als je het even niet meer weet. Want ook dat is opvoeden: er 
is geen licht zonder schaduw. En dat is oké!
Ook in Wielsbeke laten we deze week niet zomaar voorbij 
gaan en zorgden we voor een gevarieerd programma in 
samenwerking met diverse partners: 
 
Gezelschapsspelletjesnamiddag @Bibliotheek Bibox 
Sinds april 2021 kan je in de bibliotheek terecht voor het 
uitlenen van gezelschapsspelletjes. Kom kennismaken met 
enkele spelletjes en smartgames uit de collectie, wij leggen ze 
met plezier voor je uit! Voor jong (vanaf 2,5 jaar) en minder 
jong, plezier verzekerd! Je kan vrij langskomen. Dit is een 
familie-activiteit, het is de bedoeling om samen met het gezin, 
familie, … de spelletjes te leren kennen. Begeleiding van een 
volwassene noodzakelijk bij kinderen jonger dan 8 jaar.

Wanneer? Woensdag 18 mei, doorlopend van 14u00 tot 17u00 
Waar? Bibliotheek Bibox, Markt 1, 8710 Wielsbeke 
Kostprijs: Gratis 
Inschrijven? Inschrijven is niet nodig

Lezing: ‘Afgestemd opvoeden’, door Carolien Coesens
Carolien Coesens brengt ons een introductie in het afgestemd 
opvoeden, en vertrekt vanuit haar eigen verhaal en zoektocht in 
het ouderschap. 
Wat is “afgestemd opvoeden”? Hoe kwam het op mijn pad en 
wat heeft het ons gebracht? Wat kan het misschien voor jou en 
je gezin/job betekenen? Aan de hand van mijn eigen verhaal 
laat ik jullie kennis maken met een milde en verbindende kijk op 
opvoeden, waarbij zowel de behoeften van het kind als die van 
jezelf centraal staan.

Verschillende pijlers van afgestemd opvoeden (gebaseerd op 
het werk van Aletha Solter en Jürgen Peeters) komen aan bod: 
- Hechtingsbevorderend ouderschap (o.a. belang van eerste 

1000 dagen, sensitief-responsief reageren, verbindende 
ervaringen…). 

- Emoties/stress/trauma (o.a. taal van huilen en belang van 
co-regulatie). 

- Democratische discipline (= opvoeden zonder straffen 
en belonen: liefdevol begrenzen, redenen voor 
‘probleemgedrag’). 

- Zorgen voor jezelf als ouder (o.a. eigen pedagogische ruimte 
en behoeften, je ‘village’).

Wanneer? Donderdag 19 mei, start om 19u30
Waar? OC Leieland, Guido Gezellestraat 55B, 8710 Ooigem  
Kostprijs: gratis 
Inschrijven? Via huisvanhetkind@wielsbeke.be 

Boekstartdag
Boekstart (een initiatief van Iedereen 
Leest i.s.m. met de openbare 
bibliotheken en Kind&Gezin) wil jou 
samen met je baby of peuter laten 
genieten van boeken, want wat je 
vroeg leert, leer je voor het leven. 
Zo is dat ook met lezen. Door jonge 
kinderen vroeg te laten kennismaken 
met boeken, gaat er een wereld van 
verbeelding én nieuwe woorden voor 
hen open. 

Op deze boekstartdag laten we jullie kennismaken met het 
bibliotheekaanbod voor de allerjongsten en laten we zien dat 
de bib er is voor alle leeftijden!

Van 10u00 tot 11u00: Creatieve vertel- en knutselworkshop 
rond “Pauwtje Pio” voor peuters en jonge kleuters (van 2 tot 4 
jaar) en begeleidende ouder(s).
Van 11u15 tot 12u00: Kinderyoga voor de allerkleinsten (van 6 
maanden tot 2 jaar) en begeleidende ouder(s)
Doorlopend van 10u15 tot 12u00: mogelijkheid tot rondleiding 
en kennismaking met ons aanbod voor jonge kinderen: 
(digitale) prentenboeken, voorleesboeken, weetboeken, 
vertelplaten, zindelijkheidskoffer, gezelschapsspelletjes, …

Wanneer? Zaterdag 21 mei 2022, van 10u00 tot 12u00
Waar? Bibliotheek Bibox, Markt 1, 8710 Wielsbeke
Kostprijs: gratis 
Inschrijven? Vooraf inschrijven is noodzakelijk, het aantal 
deelnemers is beperkt. Inschrijven via bibliotheek@wielsbeke.
be, in de bib of via 056 66 45 11

Webinars
Ook verschillende andere organisaties en partners bieden i.k.v. 
week van de Groeilamp interessante webinars aan: 

• 16 mei: Budget in handen van je kind 
Organisatie: BudgetInZicht West-Vlaanderen 

• 16 en 23 mei: twee webinars met Lynn Geerinck, auteur van 
het boek “Goed Omringd”.  
Organisatie: Gezinsbond 
Meer info: https://expoo.be/webinars-gezinsbond-goed-
omringd 

• 17 mei: “Samen zwanger en bevallen: wat betekent dit als 
partner / mee-ouder?  
Organisatie: ECK De Wieg 
Meer info: https://www.eckdewieg.be/activiteiten.aspx 

Voor meer info en een volledig overzicht van webinars en 
(online) activiteiten in kader van Week van de Groeilamp  
kan je terecht op www.wielsbeke.be/huisvanhetkind

Ontdek de scheurkalender 
Om de Week van de Groeilamp extra in de verf te zetten, 
werd voor die periode een scheurkalender ontwikkeld.  
Zo kan je elke dag genieten van een humoristische tekening, 
een tip, een spelletje of een quote. 

De scheurkalender is 
vanaf 9 mei verkrijgbaar 
aan de balie van het 
gemeentehuis, het 
sociaal huis, dienst vrije 
tijd en de bibliotheek. 
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Speelstraten: waar kinderen koning worden! 
In de zomer kunnen in Wielsbeke ‘speelstraten’ worden 
ingericht: volledige straten of stukjes ervan worden dan 
tijdelijk - een aantal uren of dagen - verkeersvrij gemaakt, 
zodat kinderen veilig op straat kunnen spelen. 

Perfect dus voor wie eens ongestoord wil rolschaatsen, 
badmintonnen of een balletje trappen!

Enkel bewoners van de straat of mensen die er een garage 
hebben, kunnen ‘stapvoets’ in een speelstraat passeren. Let 
wel, niet elke straat kan een speelstraat worden: zo komen 
drukke verbindingswegen of straten waar bussen passeren 
niet in aanmerking. 

Voorwaarden: 
- De straat heeft een maximumsnelheid van 50 km/u 
- De straat ligt in een wijk met vooral een woonkarakter 
-  De straat heeft geen (belangrijk) doorgaand verkeer of 

doorgaand openbaar vervoer 
-  De bewoners van de straat gaan akkoord met de 

inrichting van de speelstraat. 

Wie een aanvraag wil doen om een speelstraat in te richten, 
kan dat via www.wielsbeke.be/speelstraat. Heb je nog 
vragen of wens je meer info? Neem dan contact op met de 
jeugddienst via jeugd@wielsbeke.be of 056 67 32 19.

Oorlogskind 

Een kleuter van vier.

Dagenlang angstig op weg, 

Gevlucht uit die harde realiteit.

Uiteindelijk gestrand in ons landje. 

Met open armen opgenomen in onze gemeenschap.

Met je donkere kijkers vol angst en twijfel

lijkt alles onzeker nu… kan je ooit terug naar huis?

In dit land dat volkomen vreemd lijkt, zoek je naar vertrouwen.

Ook al lijkt de hoop op vrede nog veraf, 

Durft geloven in de nieuwe wereld rondom jou!

Lieve blonde meid, 

behoud je mooie glimlach,

Sta open voor mensen die het goed met je menen;

en bouw met hen –  stap voor stap –  aan een nieuw leven.

Samen zoeken wij met jou naar een nieuwe horizon !

Monique - 12/04/2022 



MEI - JUNI   |   gemeentelijke infokrant     19

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 . 

 

. 

INSTAP NIEUWE KLEUTERTJES OP MAANDAG 30 MEI 2022 
(VOOR DE KINDEREN GEBOREN TOT EN MET 30 NOVEMBER 2019)

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 Willem Bouvier Cartonstraat 46   
8710 Sint-Baafs-Vijve  
056 60 77 47

OUDERCOMITÉ VAN VRIJE BASISSCHOOL HET VLINDERBOS
PRESENTS OP ZONDAG 12 JUNI 2022

Hun overheerlijke vaderdagontbijt
Kind (€6): Pistolet – Beignet – Ontbijtgranen – Fruitsap – Yoghurt - …
Standaard (€9): Pistolet – Chocoladekoek – Boterkoek – Fruitsap – Yoghurt - …
Feestpakket (€14): Pistolet – Lange Suisse – Boterkoek – Cava – Smoothie – Verrassing - …

Bestellen kan t.e.m. woensdag 1 juni via oudercomiteooigem@outlook.com of via de QR-code

Levering (tussen 06u30 en 08u30) mogelijk in:
Ooigem – Wielsbeke – St.-Baafs-Vijve – Oostrozebeke – 
Ingelmunster – Meulebeke – Kuurne – Hulste – Beveren-Leie – 
St.-Eloois-Vijve – Desselgem – Deerlijk – Harelbeke

Afhaal (tussen 07u00 en 8u30) mogelijk @ basisschool het Vlinderbos Ooigem
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 OCMW

Kort genoteerd uit de OCMW-raad
RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 FEBRUARI 2022

1. Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting.
2. Goedkeuring agenda en aanduiden vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering van 7 maart 2022 – WRI.
3. Kennisname vaststelling gouverneur aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 lokaal bestuur Wielsbeke luik OCMW.
4. Vaststelling gewijzigd huishoudelijk reglement biljartzaal Lokaal Dienstencentrum.

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 31 MAART 2022

1. Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting.
2. Bekrachtiging beslissing vast bureau van 22 maart 2022: goedkeuring agenda en aanduiden vertegenwoordiger / plaatsvervanger 

algemene vergadering op 29 maart 2022 – WRI.
3. Kennisname en goedkeuring toetreding OFP Prolocus - tweede pensioenpijler.
4. Vaststelling gewijzigd organogram gemeente en OCMW.
5. Vaststelling aangepaste rechtspositieregeling (RPR) OCMW-personeel. 

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

 
  DIENSTVERLENING      

Restaurantmiddagen lente 2022

Wist je dat je elke dag terecht kan in het restaurant van het 
Lokaal Dienstencentrum voor een lekkere dagschotel? Tijdens de 
restaurantmiddagen kan je kennismaken met onze maaltijden en 
genieten van een gezellige middag met vrienden en familie. 

Reserveren kan tot één week op voorhand via de balie van  
het Sociaal Huis, LDC@ocmwwielsbeke.be of via 0800 96 866.
De inschrijving is pas definitief na betaling aan de balie van het 
Sociaal Huis (enkel via bancontact). Voor het volledige menu, 
water en/of tafelbier inbegrepen, betaal je €7,00 per persoon 
of €10,00 per persoon voor de BBQ. Wie wijn wenst, kan een 
flesje van 25 cl aankopen voor €3,50.   

Moederdagmenu  
Woensdag 18 mei & donderdag 19 mei vanaf 12u00 

Soep van de dag
--

Visstick met tartaarsaus
Komkommersalade

Aardappelen met peterselie
--

Kokosmousse

Keuzemenu:
Macaroni met ham en kaas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vaderdagmenu
Dinsdag 14 en woensdag 15 juni vanaf 12u00

Soep van de dag
--

BBQ 
koude groentjes
aardappelsalade

--
Mokkapudding

Nieuwsbrief
Wil je graag op de hoogte blijven van alle nieuwtjes in en rond 
het Lokaal Dienstencentrum Ter Lembeek? Maandelijks wordt een 
nieuwsbrief opgemaakt met (nieuwe) activiteiten, informatie over de 
werking en een overzicht van alle activiteiten en diensten. De meest 
recente versie kan je steeds lezen op de gemeentelijke website.
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OCMW 
  RECREATIEVE ACTIVITEITEN    

 
Lijndans 

De lessen lijndans gaan door in de dansstudio van de sporthal 
Ooigem op maandagen van 09u00 tot 11u00. 

Maandag 6 juni is er uitzonderlijk geen les. 

Een 10-beurtenkaart voor de dansclub Ter Lembeek kan je 
verkrijgen aan de balie van het Sociaal Huis.   

Petanquers gezocht!  

Gooi jij graag eens een balletje? 

Kom dan zeker op maandagnamiddagen langs! Onze 
petanqueveld ligt je op te wachten vanaf 14u00. Bij minder 
goed weer kan je terecht in de polyvalente zaal van de 
cafetaria. 

Kaartnamiddagen De Vrije Manillers  

Leg je graag een kaartje? Dan kan je aansluiten bij onze 
kaartersclub ‘De Vrije Manillers’. Iedere derde dinsdag van de 
maand komen we samen in de cafetaria. 

Dinsdag 17 mei vanaf 14u00 
Dinsdag 21 juni vanaf 14u00

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 of van 19u30 tot 20u30 kan je in het 
Lokaal Dienstencentrum terecht voor een uurtje ontspanning. 
Breng een eigen matje en kussentje mee. Deelnemen kan via 
een Sport-je-fit-kaart (10, 20 of 30 beurten) aan te kopen aan 
de balie van het Sociaal Huis of de dienst Vrije Tijd.  

Zoete Zonde   

Geef je over aan de zoete zonde: gebakjes, wafels, taart, ijsjes.
Maandelijks kan je in de cafetaria van het Lokaal Dienstencen-
trum komen smullen van een overheerlijk dessertbord of stuk 
patisserie. 
Op dinsdag 5 mei voorzien we een goedgevuld dessertbord. 
Op dinsdag 7 juni serveren we verfrissende ijscoupes. Iedereen 
welkom vanaf 14u00. 
Inschrijven is niet nodig, maar op is op.   

Creanamiddag    

Iedere laatste dinsdag van de maand kunnen creatievelingen in 
onze polyvalente zaal komen breien, haken, ...  
Je kan aan een eigen stukje werken of je kan onder 
begeleiding van vrijwilligster Jozefine “Fientje” een eenvoudig 
breistukje leren. Ben je er graag bij: graag een seintje vooraf. 
We zorgen alvast voor een drankje en een hapje.

Dinsdag 24 mei – vanaf 14u00 in de cafetaria 
Dinsdag 28 juni – vanaf 14u00 in de cafetaria
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 OCMW
Wandelbabbels    

Samen met gelijkgezinden bewegen in de gezonde 
buitenlucht? Groot gelijk! Neem deel aan onze wandelbabbels. 
Dit zijn korte wandelingen (3 à 5 km) onder begeleiding in 
jouw buurt. Bij droog weer trekken we er wekelijks op uit,  
van 14u00 tot … . 

Sint-Baafs-Vijve (vertrek aan sporthal Vlasschaard): 
Woensdag 11 mei  Woensdag 01 juni 
Woensdag 25 mei          Woensdag 15 juni  
Woensdag 29 juni   

Ooigem (vertrek aan kerk): 
Donderdag 12 mei  Donderdag 09 juni   
Donderdag 16 juni Donderdag 30 juni      

Wielsbeke (vertrek parking cafetaria LDC): 
Donderdag 19 mei  Donderdag 02 juni
   Donderdag 23 juni  

Macramé workshops     

Tilly en Kristin nemen je mee in de wondere wereld van 
de macramé. Macramé, een handwerktechniek die bestaat 
uit het knopen van draden, is tegenwoordig helemaal 
trendy! Je maakt per sessie een ander werkje, te beginnen 
met eenvoudige blaadjes tot een heuse dromenvanger. 
Voor slechts 12 euro maak je telkens een gepersonaliseerd 
kunstwerkje. We gaan van start op donderdagnamiddag 12 
mei van 13u30 tot 17u00. 

Graag vooraf inschrijven via aan de balie van het Sociaal Huis, 
LDC@ocmwwielsbeke.be of 056 66 52 83. We zorgen voor 
alle materiaal en een drankje tijdens de pauze. 

  VORMENDE ACTIVITEITEN    

 
Infonamiddag ‘Welgezind door het leven’  

Maandag 23 mei van 14u30 tot 16u00. 

Hoe zelfzorg je beste medicijn wordt: kom te weten hoe je in 
deze vaak drukke tijden toch welgezind door het leven kan 
‘huppelen’. Nathalie De Backere, life- en burn-out coach, geeft 
in het Lokaal Dienstencentrum sessies mindful yoga. Op een 
eenvoudige, laagdrempelige manier krijg je uitleg en tips en 
tricks rond zelfzorg.

Graag vooraf inschrijven via aan de balie van het Sociaal Huis, 
LDC@ocmwwielsbeke.be of 056 66 52 83. Inschrijven kan tot 
donderdag 2 juni. De inschrijving is pas definitief na betaling 
aan de balie van het Sociaal Huis (enkel via bancontact). Voor 
10 euro ga je geïnformeerd naar huis en krijg je een drankje 
aangeboden in de cafetaria van het Lokaal Dienstencentrum.     
    

 
Infonamiddag ‘Mooimakers’ 

Donderdag 9 juni van 14u30 tot 16u00

Lente betekent tijd voor een lenteschoonmaak! Help je mee 
je buurt lenteschoon te houden? Kom dan alles te weten over 
het initiatief ‘Mooimakers’. Imog verzorgt het theoretische 
gedeelte en we vullen aan met praktijkervaringen van Wiels-
beekse ‘Mooimakers’. Ook het digitale platform “Mijn Mooie 
Straat” komt aan bod, net als tijd voor al jouw vragen.  

Graag vooraf inschrijven aan de balie van het Sociaal Huis, 
LDC@ocmwwielsbeke.be of 056 66 52 83. Inschrijven kan 
tot drie dagen voordien. De inschrijving is pas definitief na 
betaling van 3 euro aan de balie van het Sociaal Huis (enkel 
via bancontact). Hierin is een consumptie in de cafetaria van 
het Lokaal Dienstencentrum inbegrepen.     
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OCMW 

Praatcafé 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 gaat over 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. 

Getuigenis mantelzorgers
Twee mantelzorgers komen getuigen over de zorg voor 
hun familielid met dementie. De momenten van geluk en 
tevredenheid, maar ook de soms moeilijke momenten binnen 
het samenwonen, samenleven, het zorg dragen, ....Vooraf 
inschrijven is niet nodig. Inkom gratis. 

Waar? Bibox-Wielsbeke, Markt. 
Wanneer? donderdag 9 juni, onthaal vanaf 19u30,  
de getuigenis begint om 20u00.

Komende praatcafés 2022 
• 21 september: Alles over bewindvoering 
• 1 december: theater ‘Bobijn’

Info:
dementie@wielsbeke.be - 0800 12 699  
www.wielsbeke.be/dementie

Heb je moeite om er te geraken? 
Geef zeker een seintje!

Bewogen door de wind 

Zilveren akkoorden vibreren

tussen lis en rietstengels

bewogen door de wind.

Springlevende allegretto krekels

jubelen vertier,

plezier met mondjesmaat.

Melomane vogels zingen

zoals ze gebekt zijn,

swingen tarantella’s in de lucht.

De zomer is een zwierig wierookvat.

Marie-Christine Martens
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TENNIS  
HERNIEUWENBURG 

start maandag 4 april

Tarieven abonnementen
>   3-18 jaar  € 40,00
>   vanaf 19 jaar  € 65,00
>  gezinsabonnement € 95,00
>   VTV-kaart - 18 jaar € 10,75
>   VTV-kaart + 18 jaar € 16,38

Tarieven per uur
>   3-18 jaar  € 6,00/u
>   vanaf 19 jaar  € 6,00/u
>  niet-Wielsbekenaren € 9,00/u

Reserveringen
Niet-abonnees kunnen enkel telefonisch reserveren bij de 
Dienst Vrije Tijd (056 67 32 50). Er kan een week op voorhand 
gereserveerd worden.

Wanneer je abonnee bent en in het bezit van een badge om 
toegang te krijgen tot de terreinen (prijs per badge is €10,00 
en te verkrijgen bij de DVT), kan je online inschrijven: https://
inschrijvingen.wielsbeke.be/Reservations/Overview

Tennislessen en abonnementen
Abonnementen/VTV-kaarten zijn te verkrijgen bij de tennis-
club zelf.

Schrijf het juiste bedrag over naar BE79 4686 1451 1133 met 
vermelding naam en soort abonnement.

Voor info i.v.m. tennislessen kan je contact opnemen met Jean 
Daenen: 0471 18 82 17 of daenen4@telenet.be

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



sport & ontspanning 

MEI - JUNI  |   gemeentelijke infokrant     25

STAPPEN AL KLAPPEN
Samen wandelen, voor 55+ en 55-!

We wisselen iedere week af tussen de vier voorop  
vastgestelde parcours.

Iedere wandeling duurt +/- 1 uur.

Waar? Vertrekken aan kantine Kraaienhof
Wanneer? Elke dinsdag om 18u30
Kostprijs: gratis

WATERGEWENNING,
KLEUTERZWEMMEN EN

ZWEMLES 

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.
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Tegenprestaties “Wielsbeke Sport”
De volgende tegenprestaties van de wedstrijd ‘Wielsbeke 
Sport’ vonden in maart en april plaats: Clint van de 
sportdienst fietste onder begeleiding van een gans team 
ondersteuners en fietsers van Wielsbeke naar de Eiffeltoren. 
324 kilometer, 1700 hoogtemeters en 13u46 fietsuren later kon 
de beloofde foto met de Eiffeltoren genomen worden!

Wie het volledige avontuur wil nalezen kan dit doen op deze 
pagina: www.facebook.com/WielsbekeParijs

Ook Griet van de sportdienst hield woord! Gesteund door 
heel wat Wielsbeekse inwoners legde ze in 1 week tijd een 
volledige triatlon af, en meer! Uiteindelijk zwom ze 14 km, 
fietste ze 307,5 km en liep ze 101,5 km. 

Alle foto’s van deze challenge kunnen bekeken worden via 
facebook: www.facebook.com/triatlonchallenge. 

De enige tegenprestatie die nog volgt is deze van Rebecca 
van de sportdienst: zij zal in 1 keer naar de kust wandelen in 
de maand mei.

Kampioenenhulde
Na 2,5 jaar kon de Sportraad eindelijk de Wielsbeekse kampioenen en laureaten van de voorbije 2 seizoenen huldigen!  
Alle provinciale kampioenen werden gehuldigd, alsook de volgende verkozen laureaten:

• Beloftevolle jongere: Anouk Delanghe (Judoclub Yawara)
• Sportclub van het jaar: Trampolineclub Steeds in form
• Sportpersoonlijkheid van het jaar: Sam Vandewiele (Wielsbeke Sport)
• Trofee van de Sportraad: Peter Geldhof (Wielsbeke Sport)
• Sportverdienste: Laura Lietaert (Trampolineclub  

Steeds in Form)
• Sportlaureaat: Caroline Lannoo (Baseballclub Pitbulls)

Een dikke proficiat aan alle kampioenen en laureaten! 
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Quiz van de Sportraad
Op vrijdag 13 mei organiseert de Sportraad zijn jaarlijkse quiz: 
een algemene quiz met een sportieve kwinkslag. Wie nog wil 
inschrijven, kan dit door volgende gegevens door te geven aan 
clint.delaere@wielsbeke.be: 

• Naam vereniging
• Ploegnaam
• Alle 4 de namen van de deelnemers
• Contactadres
• Contact-mailadres

Het aantal ploegen is beperkt tot maximaal 24. 

Een inschrijving (20 euro per ploeg) is pas definitief na  
overschrijving op het rekeningnummer van de Sportraad  
(BE10 4686 1244 2104). 

Prijzenpot: 
1ste plaats: € 100 
2de plaats: € 50 
3de plaats: € 25
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COPRODUCTIE: EN LATER WORD IK   ■  Voorstelling i.s.m. Femma mOoigem

Vier jonge vrouwen brengen hun eigen verhaal, elk met een eigen stem. 
Een verhaal dat ze willen vertellen, maar ook zullen zingen. 
De zoektocht binnen het al dan niet moeder zijn, is wat hen bindt. 
Het houdt hen bezig maar inspireert ook om taboes te doorbreken,
troost te bieden en over herkenbaarheid te spreken. 
Of het allemaal moeders zijn? Neen, dat niet. 
Of het allemaal vlekkeloos liep? Neen, dat ook niet. 
Of het allemaal positieve verrassingen bracht? Neen, dat zeker niet. 
Maar of het getuigt van moed, liefde, authenticiteit en optimisme? 
Dat zeker wel. 
Heel oprecht laten zij beklijvend in hun leven en harten kijken.
Dit zal je met de nodige humor, diepgang, luchtigheid en niet te vergeten,  
vierstemmige muzikaliteit verrassen.

Zaterdag 7 mei 2022  -  20u00  -  € 10
Reservatie via cultuur@wielsbeke.be of 056 67 32 70

-
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
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Verkoop
Tickets voor de avondvoorstellingen 
(Behalve ‘En later word ik’) en workshops 
zijn te koop via www.ticketwinkel.be/
wielsbeke. 

Hernieuwenstraat 15, 8710 Wielsbeke

    Ontmoetingscentrum Leieland

Openingstijden
Cultuurdienst Wielsbeke

Ma 09u00 - 12u00  14u00 - 16u30

Di 09u00 - 12u00  14u00 - 19u00

Wo 09u00 - 12u00  14u00 - 16u30

Do 09u00 - 12u00  14u00 - 16u30

Vr 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.

Wijncursus Oostenrijk …  
Hoog tijd om te ontdekken!
Persbericht 17 december 2021 : Oostenrijkse wijnen nemen 
stormenderhand de wereld in!

Opnieuw is de internationale pers vol lof over uitstekende 
Oostenrijkse wijnen. De gerenommeerde Amerikaanse 
wijncriticus James Suckling gaf onlangs de hoogste score 
tot nu toe aan een Oostenrijkse rode wijn. Ook was er veel 
lof over de hele wereld voor de witte wijn uit het oogstjaar 
2020, voor Grüner Veltliner en Riesling uit 2019, Sauvignon 
Blanc uit Steiermark en voor autochtone rode rassen zoals 
Zweigelt en Blaufränkisch.

Overtuigd van de kwaliteit van de wijnen, zijn zij van mening dat 
Oostenrijk definitief een wijnnatie is om in het oog te houden …

Goede wijn behoeft geen krans … daarom is het hoog tijd 
om in 3 sessies de algemene structuur van het land en de 
diversiteit van druivenrassen en regio’s van naderbij te bekijken 
onder begeleiding van ervaren wijnsommelier Ronny Debaere.

Waar en wanneer? Dinsdag 3 – 10 – 17 mei 2022 om 19u30
OC Mozaïek, Sint-Bavostraat 6, 8710 Sint-Baafs-Vijve

Kostprijs: € 90, te betalen op rekening BE64 7340 4185 0152 
(WASKO vzw)
Alle kwaliteitswijnen (8 à 10 per sessie) + brood en water zijn 
hierbij inbegrepen.

Inschrijven of meer info: info@waskovzw.be. 
Maximum aantal deelnemers: 22.

Jamais en vain, toujours en vin.

Zomerschool WASKO Piccolo
Ook dit jaar plannen we een zomerschool eind augustus, want 
twee volle maanden vakantie is lang. Met onze zomerschool 
willen we kinderen uit het lager onderwijs op vlotte manier 
voorbereiden op het volgende schooljaar. Er wordt doelge-
richt gewerkt rond een beperkt aantal thema’s (Nederlands, 
wiskunde en voor de derde graad ook Frans). Op een speelse 
manier zal bepaalde leerstof van het afgelopen jaar worden 
herhaald. We kijken daarbij naar de specifieke noden van elk 
kind. Deze gerichte aanpak moet het vertrouwen van uw kind 
dan ook ten goede komen.

Voor wie?
Alle kinderen uit de lagere school uit Wielsbeke en omlig-
gende gemeenten.

Waar en wanneer?
Basisschool Springeling, Baron van der Bruggenlaan 19, 
8710 Wielsbeke
Van dinsdag 16 t.e.m. zaterdag 27 augustus (10 volle dagen)
Dagelijks van 08u30 tot 16u00.
Het is niet mogelijk om slechts voor 1 week in te schrijven. 

Voorinschrijven of meer info: info@waskovzw.be. Enkel zo ben 
je zeker van een plaats voor je kind(eren). Later volgen dan 
meer details.
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ZE ZIJN ER WEER!

Onze fantastische ontbijtboxen, en dit nog steeds aan een 
democratische prijs.

Wil jij jouw mama, papa, oma, opa, bestie of gewoon jezelf 
eens in de bloemetjes zetten, dan kan dit zeker met onze 
overheerlijke ontbijten aan huis geleverd.

• Bestellen voor levering moederdag kan t.e.m.  
woensdag 04/05/22  
Afhaal bij bakkerij Wouter t.e.m. zaterdag 07/05/22

• Bestellen voor levering vaderdag kan t.e.m.  
woensdag 08/06/22  
Afhaal bij bakkerij Wouter t.e.m. zaterdag 11/06/22

Bestellen kan enkel op: www.wielsbeke4life.be

VVoollwwaasssseenn--oonnttbbiijjtt  22  ppeerrss..  4400€€  
VVoollwwaasssseenn--oonnttbbiijjtt  11  ppeerrss..  2255€€  

LLuuxxee--oonnttbbiijjtt  22  ppeerrss..  4455€€  
LLuuxxee--oonnttbbiijjtt  11  ppeerrss..  3300€€  
KKiiddss--oonnttbbiijjtt  11  kkiinndd  1133€€          

BBeesstteelllleenn  kkaann  eennkkeell  oopp::    wwwwww..wwiieellssbbeekkee44lliiffee..bbee  
                

OOnnttbbiijjtteenn  wwoorrddeenn  ggeelleevveerrdd    
            ttuusssseenn  77uu0000  eenn  99uu0000     
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Onthulling informatiepaneel Hubert Pauwels
 
Sint-Baafs-Vijve, Senteboas in de volksmond, kende ook voor de fusies van 1977 een 
boeiend verenigingsleven en een sterk sociaal weefsel. 

Eén van de grote bezielers was Hubert Pauwels, volksvriend, alom tegenwoordig en duivel-
doet-al. De Facebookgroep ‘Senteboas, vroeger en nu’ zette, met de steun van de gemeente 
Wielsbeke, een initiatief op poten om deze volksfiguur, die tot 1996 enorm actief bleef in de 
gemeente, te eren met een informatiepaneel aan OC Den Aert te Sint-Baafs-Vijve.

Het informatiepaneel wordt op zondag 15 mei 2022 om 15u00, tijdens het openluchtcon-
cert van Koninklijke Harmonie Steeds Beter, officieel onthuld. 

Verjaardagsfeest, welkom! 15 mei 2022
Het is met trots dat Harmonie Steeds Beter 70 verjaardagskaarsjes uitblaast. 

Hoewel dit al een kranige leeftijd is, zijn we verheugd dat onze harmonie nog 
steeds springlevend is. 

Omdat we iedereen willen uitnodigen op dit verjaardagsfeest organiseren we 
een gratis openluchtconcert aan de oevers van de oude Leie, naast den Aert.

U kan, indien u dat wenst, een geurige kop koffie, een lekker stukje taart of een 
frisse drank aankopen, om te genieten van de harmonische klanken van het 
muziek van Senteboas.

Op die dag willen we ook twee bijzondere mensen in het voetlicht stellen: 
enerzijds zal ons vroegere bestuurslid en duivel-doet-het-al Hubert Pauwels 
een gepaste erkenning krijgen voor alles wat hij voor de gemeenschap van 
Sint-Baafs-Vijve deed. Hiertoe zal een herdenkingsbord onthuld worden. 

Anderzijds willen we dit concert opdragen aan onze geliefde en betreurde 
voorzitter Patricia Messiaen. Haar liefde voor onze harmonie en Sint-Baafs-Vijve 
verdient de mooiste klanken, muziek brengt ons troost om haar heengaan.

We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen op het mooiste plekje van ons 
dorp om samen met ons onze 70ste verjaardag te vieren.

Tot 15 mei 2022 om 15u00 aan Den Aert!

Muurschildering Boudewijn Devos
Vanaf begin mei (afhankelijk van de weerssituatie) wordt ter hoogte van Heirweg 108 te 
Sint-Baafs-Vijve (het kruispunt van de Heirweg met de Abeelestraat) een muurschildering 
aangebracht ter ere van oud-wielrenner en cafébaas Boudewijn Devos. Het kunstwerk 
wordt aangebracht aan de gevel van het huis van zijn zoon Patrick. 

Boudewijn Devos (°30/09/1929) was een getalenteerd jeugdrenner: hij behaalde als 
amateur-renner vele overwinningen. Als prof nam hij deel aan diverse koersen zoals  
De Ronde van Marokko en De Omloop van de Grensstreek Moeskroen; deze laatste won 
hij ook. Nadat hij in 1957 zijn fiets aan de haak hing, begon hij een café en fietsenzaak op 
de Heirweg. 

In het kunstwerk “Boudewijn & Devos” staat de jonge wielerkampioen Boudewijn arm in 
arm met zijn oudere zelf: Boudewijn als gezellige cafébaas. Vergeet zeker niet om vanaf 
midden mei dit kunstwerk te aanschouwen aan het kruispunt Heirweg-Abeelestraat.

Ommegang en kermis 2022
Noteer alvast onderstaande data in je agenda:

OMMEGANG
• Ommegang Sint-Baafs-Vijve:  

28 en 29 mei
• Ommegang Ooigem: 18 en 19 juni
• Ommegang Wielsbeke: 25 en 26 juni

KERMIS
• Kermis Ooigem: 27 en 28 augustus
• Wielsbeekse Feesten: 2, 3 en 4 

september
• Kermis Sint-Baafs-Vijve (honden-

zwemming): 7, 8 en 9 oktober

Volg onze gemeentelijke facebookpagina (www.facebook.com/wielsbeke) voor updates!
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Juliaan Claerhoutkring zoekt helpende handen
voor de organisatie of voor de Erfgoedactiviteit ‘Speuren naar Sporen’ tijdens de Wielsbeekse Feesten.

Voor bijkomende inlichtingen of vragen kan je een e-mail sturen naar info@juliaanclaerhoutkring.be

Het Land van Demedts zaterdag 11 juni 2022
Op zaterdag 11 juni organiseert de Juliaan Claerhout-kring 
i.s.m. de werkgroep Erfgoed, het André Demedtshuis en vzw 
Heemkunde West-Vlaanderen de Provinciale Heemdag 2022. 
Dit is een jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag voor leden van de 
West-Vlaamse heemkringen. 

Het centrale thema van deze dag is “Het land van Demedts”. 

Als inwoner van onze gemeente willen we je echter ook de kans 
geven om deel te nemen aan het programma in de voor- en/of 
namiddag.

Voormiddag – OC Leieland – 10u 
• Verwelkoming door de voorzitter van de Juliaan  

Claerhout-kring 
• Lezing: André Demedts, leven en werk (Frans Destoop) 
• Intermezzo: Voorstelling André Demedts wandelroute 
• Lezing: Vlas als motor. Socio-economische geschiedenis 

van Zuid-West-Vlaanderen en Groot-Wielsbeke in het 
bijzonder (1850-2022) (Brecht Demasure)

Deelnameprijs: € 5

Namiddag – Keuze uit 3 centrumwandelingen met gids
Sint-Baafs-Vijve 
Wandeling, incl. bezoek aan het vlasbedrijf Declerck, het André 
Demedtshuis en de Sint-Bavokerk.
Start: 14u

Wielsbeke 
Wandeling, incl. rondleiding in Bibox en lezing over de 
St.-Laurentiuskerk
Start: 14u

Ooigem
Lezing over het Frans klooster in de St.-Brixiuskerk, gevolgd door 
de wandeling
Start: 14u

Elke wandeling start stipt op het aangeduide uur aan de kerk en 
eindigt omstreeks 16u30. De focus ligt tijdens de wandeling op 
het lokale erfgoed. De lengte van elke wandeling varieert maar 
bedraagt max. 4 km. Gemakkelijk schoeisel is aan te raden, maar 
het ganse traject is verhard (aantal inschrijvingen is beperkt).

Deelnameprijs: € 5

Inschrijven
Mocht je interesse hebben om deel te nemen aan het programma 
in de voormiddag of aan één van de wandelingen, gelieve 
je dan in te schrijven ten laatste op 25 mei via het online 
inschrijvingsformulier op http://tiny.cc/Heemdag2022 (Opgelet, 
link is hoofdlettergevoelig!) of scan de QR-code.

Om praktische redenen moet je bij de inschrijving voor het 
namiddagprogramma een voorkeurwandeling opgeven, alsook 
een tweede keuze.

Opgelet! Je inschrijving is pas geldig na betaling van € 5 (voor- 
of namiddag) of € 10 (voor- én namiddag) op de rekening van 
de Juliaan Claerhout-kring BE18 7340 4293 7865, eveneens ten 
laatste tegen bovenvermelde uiterste inschrijvingsdatum.

Voor vragen of bijkomende inlichtingen kan je een email sturen 
naar info@juliaanclaerhoutkring.be

Scan deze QR-code 
en schrijf je online in 
om deel te nemen

Onthulling Kunstwerk Dilia – Gilbert Tyberghien
Plaatselijk kunstenaar Gilbert Tyberghien creëerde speciaal voor deelgemeente Ooigem het kunstwerk ‘Dilia (een vrouw voor 
de burgemeester)’. Dit kunstwerk wordt geplaatst op de hoek van de Bavikhoofsestraat met de Guido Gezellestraat, waar er 
een houten rustbank staat.

Dilia (gezeten op de bank) wordt vergezeld door Luus (staand naast het bankje). Beide zijn figuren geïnspireerd op de kunst van 
de Cycladen (de voorlopers van de moderne kunst) en op de figuren van Modigliani (een Italiaans-Frans beeldhouwer-schilder).

Het kunstwerk wordt officieel ingehuldigd op zaterdag 19 juni om 11u00.
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André Demedtshuis | André Demedtsmuseum 

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

Expo mei 2022
Lukasgilde Menen
De Lukasgilde Menen telt zo’n 45 plaatselijke amateurkunstenaars 
uit diverse disciplines: schilder- en tekenkunst, beeldhouwen, 
houtbewerking, glaskunst, keramiek, fotografie, vilten... Regelmatig 
verlaten ze echter hun thuisstad en tonen dan hun werken aan het 
grote publiek. In mei mogen we hen verwelkomen in ons André 
Demedtshuis. 
 
Vernissage met welkomstdrink op zondag 1 mei om 15u.
 
De tentoonstelling is elk zaterdag-zondag van mei te bezichtigen 
van 14u tot 18u. 

Zomerterras André Demedtshuis 
Open vanaf 1 juli

Geniet tijdens de zomervakantie van een verfrissend 
drankje of een heerlijke koffie aan de oevers van de 
Oude Leiearm. Het terras van het André Demedtshuis 
is vanaf 1 juli t.e.m. 28 augustus elke dag open van 
14u00 tot 19u30. #uitinwielsbeke

Expo juni 2022
Filip Bisschop

Filip Bisschop (°1950) heeft een persoonlijk oeuvre opgebouwd van tekeningen waarin het thema ‘de vrouw’ centraal staat. 
Dit in diverse materialen en technieken. Zijn werk evolueert van louter schetsen van het vrouwelijk naakt naar het tekenen van 
friezen en labyrinten. Hierbij balanceert hij op het randje van de abstractie.

Vernissage met welkomstdrink op vrijdag 3 juni om 20u. 
Veerle Windels (modereporter bij De Standaard) zal het 
werk toelichten en Hannelore Devaere speelt op histori-
sche harp variaties op het thema van de tentoonstelling.

De tentoonstelling is elk weekend van juni te bezichtigen 
van 14u tot 18u.
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Cultuurreis 26 juni 2022
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Cultuurraad 
Wielsbeke een daguitstap. Deze keer gaat de cultuurreis 
richting Walcheren (NL). 

Programma: 
• 07u15: verzamelen aan de kerk van Wielsbeke
• 07u30: vertrek bus
• Voormiddag : bezoek aan het Polderhuis in  

Westkapelle met gids
• Middag: lunch in Oostkapelle
• Namiddag: wandeling met gids door Middelburg
• 16u30: vrij. Mogelijkheid tot rondvaart (niet inbegrepen, 

kostprijs € 8,50) of groepswandeling op de grachten
• 18u30: vertrek naar Wielsbeke
• 20u30: aankomst in Wielsbeke

Kostprijs: € 55
Inschrijven: https://bit.ly/cultuurreis-2022

MENU lunch in Oostkapelle:
(incl. 2 drankjes, keuzes op te geven bij inschrijving)

Aperitief van het huis met haringhapje
~

Bombe zalm met Hollandse garnalen 
OF

Carpaccio van Angus Beef met parmezaan  
en truffelmayo

~
Zeeuws biefstuk met pepersaus 

OF 
Kabeljauw met dille-mosterdsaus

~
Coupe Oostkapelle

West-Vlaamse komedie “De Quaghebeurs”  
van Het Prethuis
Voor hun 10-jarig bestaan brengt het toneelgezelschap Het Prethuis vzw 
de West-Vlaamse komedie “De Quaghebeurs”. Dit is een herneming van 
een stuk uit 2015, een van hun meest succesvolle producties. Op de planken 
staan Jeroen Maes, Peter Bulckaen, Anne Denolf, Alexander Metselaer en 
Bert Vannieuwenhuyse, stuk voor stuk steengoede acteurs. Zoals ieder 
jaar verzorgt Rode Kruis Wielsbeke de organisatie van deze niet te missen 
voorstellingen.

In OC Leieland zullen twee voorstellingen van “De Quaghebeurs” doorgaan: 
op vrijdag 30 september en op zaterdag 1 oktober, telkens met aanvang om 
20u00.

We hebben een heel trouw publiek, maar willen uiteraard iedereen de kans 
geven om erbij te zijn. Twijfel niet, want deze voorstellingen zijn steeds heel 
snel uitverkocht.

De ticketverkoop start op zaterdag 14 mei om 09u00. Wenst u tickets en 
beschikken wij nog niet over uw e-mailadres om u verdere info te bezorgen, 
aarzel dan niet en stuur een mail naar Frederic.Depypere@vrijwilliger.
rodekruis.be of bel 0497 69 84 09 (na 18u00).
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Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Op 8 juli vindt in organisatie van de Wielsbeekse Cultuurraad 
het Feest van de Vlaamse Gemeenschap plaats in OC Den Aert. 
Spreker van dienst is niemand minder dan journalist Christophe 
Deborsu. 

Deborsu presenteert op RTL-TVI het politieke debat-
programma C’est pas tous les jours dimanche, de Waalse 
tegenhanger van De zevende dag. Hij is ook wekelijkse 
columnist voor Het Belang van Limburg en is geregeld te 
zien en te horen op de VRT. Deborsu neemt ons mee in het 
politieke kluwen dat België heet. Verrassend en verhelderend, 
meestal amusant, soms scherp in zijn analyses, altijd mild in 
zijn kritiek.

Hij vertrekt van een onrustwekkende vaststelling: het huwelijk 
tussen een Waalse en een Vlaamse partner is slechts goed 
voor 0,5% van alle Belgische huwelijken. In 1970 was het 
nog 2%. Belgen houden letterlijk niet meer van elkaar. Maar 
zijn ze dan gedoemd om te scheiden? De lezing schetst 
op een leerrijke, humoristische en boeiende manier allerlei 
gemeenschappelijke punten en verschillen tussen Vlamingen 
en Walen. 

Je bent van harte welkom op vrijdag 8 juli om 20u00 in 
OC Den Aert, Sint-Bavostraat 23! Inschrijven is gratis maar 
verplicht en kan via cultuur@wielsbeke.be of 056 67 32 70. 

T.V.V: Vereniging voor Spina Bifida en Hydrocephalus
In organisatie van Femma mOoigem

Ba

rbe
cue Benefiet

Wanneer?    
Waar?   
  
Prijs?    

Steunkaart:
Info en kaarten?   
 

26 juni 2022 vanaf 11u30
OC Leieland, Guido Gezellestraat 55B 
8710 Ooigem
Volwassene: €20 (aperitief inbegrepen)
Kind: €10 (drankje inbegrepen) 
€7
0498 30 19 83 (Dorine Verbrugge)
0497 78 93 17 (Marianne Saelens)
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Leieoeverdag en -picknick 2022
Niets zo gezellig als picknicken aan de waterkant! Voor de derde 
maal wordt een picknick aan de Leieoever van Sint-Baafs-Vijve 
georganiseerd. Deze vindt plaats op zaterdag 16 juli 2022.  
Vanaf 11u00 kun je genieten van een picknickpakket samen-
gesteld door een plaatselijke handelaar. 

Tijdens de Leieoeverdag wordt het grasplein naast OC Den 
Aert volledig ingepalmd door verfrissende en rustgevende 
installaties. Met de installatie ‘Waterpret’ kun je door te fietsen 
water rondpompen waardoor het begint te stromen en te 
spuiten. Er zijn 3 fietsen: één voor volwassenen en grote 
kinderen, één voor kleine kinderen en een tussenmaatje. Zo is 
er “pedaal-powerspetterpret” voor jong en oud! 

Met ‘Bugs Fun’ kun je rustig genieten van het insectenleven, 
terwijl je zicht hebt op de prachtige Oude Leiearm te Sint-
Baafs-Vijve. Door middel van verschillende hendeltjes kun je 
verschillende leuke effecten rond je doen ontstaan.  

Deze installaties zijn vrij (zonder picknickreservatie) te 
bezoeken tussen 11u30 en 15u30. Indien je wenst te picknicken, 
kan een pakket worden afgehaald tussen 11u00 en 13u00. Het 
zomerterras aan het André Demedtshuis gaat die dag ook 
vroeger open.

Inschrijven voor de picknick kan tot 8 juli en kost € 20 per 
volwassenen/€ 10 per kind. Het inschrijvingsformulier en extra 
informatie is te vinden op www.wielsbeke.be/leieoeverdag
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Bibox blies 3 kaarsjes uit!
Zaterdag 2 april 2022 mocht bibliotheek Bibox 3 kaarsjes 
uitblazen en dit werd gevierd! Met hapjes en drankjes, een 
knutselworkshop, speurtochten, hoedensalon Hoedje af én 
het bezoek van de paashaas. Dank aan alle aanwezigen om 
met ons mee te vieren en graag tot binnenkort bij Bibox!

Wielsbeke = Boekstart-gemeente
Boekstart en Bibliotheek Bibox willen ouders met kleine kinderen laten genieten 
van boeken. 

We willen ouders van jonge kinderen tijdens de voorschoolse leeftijd een 
boekenpakket en informatie over voorlezen en de bibliotheek cadeau doen. Zo 
kan Boekstart ouders aanmoedigen om hun kinderen zo vroeg mogelijk zowel 
boekjes als de bibliotheek te laten ontdekken.

Onderzoek heeft immers uitgewezen dat hoe vroeger kinderen kennismaken 
met boeken, hoe beter dat is voor hun woordenschat, hoe sterker ze zich 
kunnen concentreren en hoe liever ze later lezen. Samen boekjes lezen levert 
fijne momenten op tussen ouder en kind!

Als je inwoner bent van Wielsbeke en:
• Je baby is 6 maanden oud: dan krijg je zijn eerste boekstartpakket bij 

consultatie in het consultatiebureau van “Kind en Gezin”
• Je peuter is 15 maanden oud: dan overhandigt het consultatiebureau je 

een uitnodiging voor het afhalen van een tweede boekstartpakket, het 
peuterpakket, in de bibliotheek

• Je gaat niet naar het consultatiebureau, maar op bezoek bij de arts? Dan 
haal je je boekstartpakket op in de bib en vul je daar een afhaalformulier in.  

Welkom op de Boekstart-dag in bibliotheek Bibox Zaterdag 21 mei 2022
• Van 10u00 tot 11u00:  

Creatieve vertel- en knutselworkshop rond “Pauwtje Pio” 
voor peuters en jonge kleuters. Doelgroep: kinderen van  
2 tot 4 jaar en begeleidende ouder(s). 

• Van 11u15 tot 12u00:  
Kinderyoga voor de allerkleinsten 
Doelgroep: kinderen van 6 maanden tot 2 jaar en 
begeleidende ouder(s) 

• Doorlopend van 10u15 tot 12u00: 
Mogelijkheid tot rondleiding en kennismaking met ons 
aanbod voor jonge kinderen: (digitale) prentenboeken, 
voorleesboeken, weetboeken, vertelplaten, 
zindelijkheidskoffer, gezelschapsspelletjes, …

Dit is een organisatie van bibliotheek Bibox i.s.m. Huis van 
het Kind.

Gelieve vooraf in te schrijven in de bib, via 056 66 45 11 
of bibliotheek@wielsbeke.be. Wees er vlug bij, het aantal 
deelnemers is  beperkt!

Voor het volledig programma van 
de Week van de groeilamp verwijzen 
we naar pagina 17.
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MEI
DAT DAG ACTIVITEIT ORGANISATIE LOCATIE  UUR     

1/5 zondag Vernissage werken van Lukasgilde Menen A. Demedthuis A. Demedtshuis Sint-Baafs-Vijve 15u00
2/5 maandag Danslessen Lokaal Dienstencentrum Dansstudio sporthal Ooigem 09u00
2/5 maandag Bowling Oostrozebeke Neos Ooigem OC Leieland Ooigem 13u45
2/5 maandag Petanque Okra Wielsbeke DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00
3/5 dinsdag Zoete Zonde Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00
3/5 dinsdag Fietsen Okra Wielsbeke   14u00
3/5 dinsdag Wijncursus: Oostenrijk… Hoog tijd om te ontdekken! Wasko OC Mozaïek Sint-Baafs-Vijve 19u30
4/5 woensdag Kaarten en rummicub Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00
4/5 woensdag Kapel Ferm - voordracht oogarts Nathalie Vanhaelemeesch Ferm Wielsbeke   19u30
5/5 donderdag Wandelbabbel Neos Ooigem Sint-Brixiuskerk Ooigem 14u30
5/5 donderdag Mindful yoga Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 18u30
5/5 donderdag Clusterfietshappening Okra Wielsbeke   
5/5 donderdag Workshop: gintasting Cultuurdienst Bibox Wielsbeke 19u30
7/5 zaterdag Voorstelling: En later word ik Cultuurdienst en Femma Ooigem OC Leieland Ooigem 20u00
7/5 zaterdag Fuif: Let’s go rouge Chiro Aktivo OC Hernieuwenburg Wielsbeke 21u30
8/5 zondag Ontbijtactie: Moederdag Wielsbeke4life  Wielsbeke 07u00
9/5 maandag Danslessen Lokaal Dienstencentrum Dansstudio sporthal Ooigem 09u00
9/5 maandag Meibedevaart Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 12u30
9/5 maandag Petanque Okra Wielsbeke DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00
10/5 dinsdag Fietsen Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00
10/5 dinsdag Kaarten en rummicub Okra Wielsbeke OC Hernieuwenburg Wielsbeke 14u00
10/5 donderdag Bowlen Okra Wielsbeke Sportcentrum Deerlijk 14u00
10/5 dinsdag Wijncursus: Oostenrijk… Hoog tijd om te ontdekken! Wasko OC Mozaïek Sint-Baafs-Vijve 19u30
10/5 dinsdag Bezoek aan Kortrijk Lago achter de schermen Neos Ooigem OC Leieland Ooigem 13u30
11/5 woensdag Wandelbabbel Lokaal Dienstencentrum sporthal De Vlasschaard  Sint-Baafs-Vijve 14u00
11/5 woensdag Infonamiddag ‘Mooimakers’ Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u30
12/5 donderdag Wandelbabbel Lokaal Dienstencentrum kerk Ooigem Ooigem 14u00
12/5 donderdag Mindful yoga Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 18u30
12/5 donderdag Petanque Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00
12/5 donderdag Fietstocht met bezoek aan fruitbedrijf WTF Ferm Wielsbeke   19u30
13/5 vrijdag Quiz van de Sportraad Sportraad Wielsbeke OC Den Aert Sint-Baafs-Vijve 19u30
14/5 zaterdag Voorstelling: met Lien Van de Kelder, Jan De Smet en  
  Wouter Berlaen - Chique Dingues    
15/5 zondag Onthulling informatiepaneel Hubert Pauwels Cultuurdienst Sint-Bavoplein Sint-Baafs-Vijve 15u00
15/5 zondag Concert Harmonie Steeds Beter Harmonie Steeds Beter Sint-Bavoplein Sint-Baafs-Vijve 15u00
16/5 maandag Kampioenenkaarting, koffietafel, rummicub en kub Neos Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00
16/5 maandag Danslessen Lokaal Dienstencentrum Dansstudio sporthal Ooigem 09u00
16/5 maandag Petanque Okra Wielsbeke DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00
17/5 dinsdag Bloedinzameling Rode Kruis Wielsbeke OC Leieland Ooigem 17u00
17/5 dinsdag Fietsen Okra Wielsbeke   14u00
17/5 dinsdag Kaarting De Vrije Manillers Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00
17/5 dinsdag Wijncursus: Oostenrijk… Hoog tijd om te ontdekken! Wasko OC Mozaïek Sint-Baafs-Vijve 19u30
17/5 dinsdag OverKop Zuidwestvlaanderen antennepunt startbijeenkomst  Huis Van Het Kind Kasteelweide Wielsbeke 18u30
18/5 woensdag Restaurantmiddag ‘Moederdagmenu’ Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 12u00
18/5 woensdag Kaarten en rummicub Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00
18/5 woensdag Gezelschapsspelletjesnamiddag Huis Van Het Kind Bibox Wielsbeke 14u00
19/5 donderdag Mindful yoga Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 18u30
19/5 donderdag Restaurantmiddag ‘Moederdagmenu’ Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 12u00
19/5 donderdag Petanque Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00
19/5 donderdag Lezing: ‘Afgestemd opvoeden’, door Carolien Coesens Huis Van Het Kind OC Leieland Ooigem 19u30
19/5 donderdag Wandelbabbel Neos Ooigem Sint-Brixiuskerk Ooigem 14u30
20/5 vrijdag Meibedevaart De Ginste Ferm Wielsbeke   19u30
21/5 zaterdag Boekstartdag Huis Van Het Kind-Bibox Bibox Wielsbeke 10u00
23/5 maandag Petanque Okra Wielsbeke DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00
23/5 maandag Danslessen Lokaal Dienstencentrum Dansstudio sporthal Ooigem 09u00
23/5 maandag Petanque Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00
24/5 dinsdag Kaarten en rummicub Okra Wielsbeke OC Hernieuwenburg Wielsbeke 14u00
24/5 dinsdag Regiowandeling Okra Wielsbeke  Ruiselede 13u30
24/5 dinsdag Fietsen Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00
24/5 dinsdag Creanamiddag Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00
25/5 woensdag Wandelbabbel Lokaal Dienstencentrum sporthal De Vlasschaard  Sint-Baafs-Vijve 14u00
26/5 donderdag Mindful yoga Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 18u30
27/5 vrijdag Bloedinzameling Rode Kruis Wielsbeke OC Hernieuwenburg Wielsbeke 17u00
28/5 zaterdag Ommegang Sint-Baafs-Vijve    
29/5 zondag Ommegang Sint-Baafs-Vijve    
29/5 zondag High Quality Water- & Aircooled Car Show Petrolbrothers Domein Hernieuwenburg Wielsbeke 09u00
30/5 maandag Danslessen Lokaal Dienstencentrum Dansstudio sporthal Ooigem 09u00
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30/5 maandag Petanque Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00
30/5 maandag Petanque Okra Wielsbeke DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00
31/5 dinsdag Fietsen Okra Wielsbeke  Wielsbeke 14u00

JUNI
DAT DAG ACTIVITEIT ORGANISATIE LOCATIE  UUR     

1/6 woensdag Kaarten en rummicub Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00
1/6 woensdag Wandelbabbel Lokaal Dienstencentrum sporthal De Vlasschaard  Sint-Baafs-Vijve 14u00
2/6 donderdag Wandelbabbel Lokaal Dienstencentrum Cafetaria Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00
2/6 donderdag Mindful yoga Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 18u30
2/6 donderdag Wandelbabbel Neos Ooigem Sint-Brixiuskerk Ooigem 14u30
3/6 vrijdag Optreden: “The Magic of Motown” Neos Ooigem   
3/6 vrijdag Vernissage tentoonstelling werken van Filip Bisschop A. Demedtshuis A. Demedtshuis Sint-Baafs-Vijve 20u00
6/6 maandag Petanque Okra Wielsbeke DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00
6/6 maandag Petanque Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00
6/6 maandag Bowling Oostrozebeke Neos Ooigem OC Leieland Ooigem 13u45
7/6 dinsdag Zoete Zonde Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00
7/6 dinsdag Fietsen Okra Wielsbeke  Wielsbeke 14u00
7/6 dinsdag Fietsen Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00
8/6 woensdag Infonamiddag ‘Welgezind door het leven’   Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u30
9/6 donderdag Wandelbabbel Lokaal Dienstencentrum kerk Ooigem Ooigem 14u00
9/6 donderdag Mindful yoga Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 18u30
9/6 donderdag Petanque Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00
9/6 donderdag Bowlen Okra Wielsbeke Sportcentrum Deerlijk 14u00
9/6 donderdag Dagreis Ferm Wielsbeke   07u00
9/6 donderdag Praatcafé dementie: “Getuigenis mantelzorgers” OCMW Wielsbeke Bibox Wielsbeke 19u30
11/6 zaterdag Wandeling: Het Land van Demedts Juliaan Claerhout-kring   14u00
12/6 zondag Ontbijtactie Vaderdag Oudercomité Ooigem Vrije Basisschool Ooigem 
12/6 zondag Ontbijtactie Vaderdag Wielsbeke4life  Wielsbeke 07u00
13/6 maandag Petanque Okra Wielsbeke DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00
13/6 maandag Danslessen Lokaal Dienstencentrum Dansstudio sporthal Ooigem 09u00
13/6 maandag Petanque Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00
14/6 dinsdag Restaurantmiddag ‘Vaderdagmenu’ Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 12u00
14/6 dinsdag Kaarten en rummicub Okra Wielsbeke OC Hernieuwenburg Wielsbeke 14u00
15/6 woensdag Kaarten en rummicub Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00
15/6 woensdag Restaurantmiddag ‘Vaderdagmenu’ Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 12u00
15/6 woensdag Wandelbabbel Lokaal Dienstencentrum sporthal De Vlasschaard  Sint-Baafs-Vijve 14u00
16/6 donderdag Wandelbabbel Lokaal Dienstencentrum kerk Ooigem Ooigem 14u00
16/6 donderdag Mindful yoga Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 18u30
16/6 donderdag Wandelbabbel Neos Ooigem Sint-Brixiuskerk Ooigem 14u30
18/6 zaterdag Ommegang Ooigem    
19/6 zondag Ommegang Ooigem    
19/6 zaterdag Onthulling kunstwerk Dilia van Gilbert Tyberghien Cultuurdienst hoek G. Gezellestr.-Bavikhoofsestr. Ooigem 11u00
20/6 maandag Danslessen Lokaal Dienstencentrum Dansstudio sporthal Ooigem 09u00
20/6 maandag Petanque Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00
20/6 maandag Petanque Okra Wielsbeke DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00
20/6 maandag Kampioenenkaarting, koffietafel, rummicub en kub Neos Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00
21/6 dinsdag Fietsen Okra Wielsbeke  Wielsbeke 14u00
21/6 dinsdag Regiowandeling Okra Wielsbeke  Wingene 13u30
21/6 dinsdag Dagfietstocht Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 
21/6 dinsdag Kaarting De Vrije Manillers Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00
23/6 donderdag Wandelbabbel Lokaal Dienstencentrum Cafetaria Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00
23/6 donderdag Mindful yoga Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 18u30
23/6 donderdag Petanque Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00
25/6 zaterdag Roefel Jeugdraad en Jeugddienst   
25/6 zaterdag Ommegang Wielsbeke    
26/6 zondag Ommegang Wielsbeke    
26/6 zondag Cultuurreis Cultuurraad  Nederland 07u15
27/6 maandag Petanque Okra Wielsbeke DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00
27/6 maandag Danslessen Lokaal Dienstencentrum Dansstudio sporthal Ooigem 09u00
27/6 maandag Petanque Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00
28/6 dinsdag Creanamiddag Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00
28/6 dinsdag Kaarten en rummicub Okra Wielsbeke OC Hernieuwenburg Wielsbeke 14u00
29/6 woensdag Kaarten en rummicub Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00
29/6 woensdag Wandelbabbel Lokaal Dienstencentrum sporthal De Vlasschaard  Sint-Baafs-Vijve 14u00
30/6 donderdag Wandelbabbel Lokaal Dienstencentrum kerk Ooigem Ooigem 14u00
30/6 donderdag Mindful yoga Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 18u30
30/6 donderdag Petanque Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00
30/6 donderdag Wandelbabbel Neos Ooigem Sint-Brixiuskerk Ooigem 14u30



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! 

@deblauwealain_nature_travel

@amezvicky

@lien.smyterke

@smetjel @vankeirsbulckboudewijn

@gunterderuyter

@natuurbeeldenmya

@natje.40

@vandewallemathias

@steffi_vt @Dieter Anseeuw

@arthiebleu

@darco_juve

@belinda_olivier123


