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UITNODIGING ZOMERDRINK ZONDAG 10 JULI 2022 
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OPENING SPORTCENTRUM HERNIEUWENBURG  
ZATERDAG 03 SEPTEMBER 2022

De Wielsbeekse  

        Feesten zijn terug!

MET BART KAËLL EN RADIO SPANDEX
WIELSBEEKSE FEESTEN 02-03-04 SEPTEMBER 2022
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ZITDAG BURGEMEESTER
Op donderdagvoormiddag van 09u00 tot 11u30 op  
afspraak: 056 67 32 00

SLUITINGSDAGEN
GEMEENTEDIENSTEN & OCMW
• Maandag 11 juli 2022 (Feest van de Vlaamse Gemeenschap)
• Donderdag 21 juli en vrijdag 22 juli 2022 (verlengd weekend 

Nationale Feestdag)
• Maandag 15 augustus 2022 (O.-L.-Vrouw Hemelvaartsdag)

INTERGEMEENTELIJK RECYCLAGEPARK
www.imog.be/intergemeentelijkerecyclageparken

BIBLIOTHEEK - BIBOX
• Maandag 11 juli 2022 (Feest van de Vlaamse Gemeenschap)
• Donderdag 21 juli t/m zondag 24 juli 2022 (verlengd weekend 

Nationale Feestdag)
• Maandag 1 augustus t/m maandag 15 augustus 2022 (zomervakantie) 

• 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

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

    
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 SEPTEMBER - OKTOBER 2022
DEADLINE VRIJDAG 5 AUGUSTUS 2022

INFOKRANT EDITIE NOVEMBER - DECEMBER 2022
DEADLINE VRIJDAG  7 OKTOBER 2022

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

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

Beste inwoners,

Allereerst wil ik iedereen nogmaals van harte uitnodigen voor onze zomerdrink voor 
inwoners op zondag 10 juli in OC Leieland in Ooigem. Deze zomerdrink vervangt eenmalig 
onze nieuwjaarsreceptie, die vanwege de coronapandemie enkele jaren niet kon doorgaan. 
Vanaf 11 uur is iedere inwoner van Wielsbeke, Ooigem en Sint-Baafs-Vijve welkom om 
samen te klinken op een fantastische en zorgeloze zomer! We voorzien gratis frietjes voor 
iedereen en voor de kinderen is er animatie. Kom zeker eens langs! 

De zomer in Wielsbeke is dit jaar alvast goed gevuld met activiteiten voor jong en oud, 
zoals Tieners in Actie (4 t.e.m. 8 juli), het Feest van de Vlaamse Gemeenschap met 
gastspreker Christophe Deborsu (8 juli), de Leieoeverdag in Sint-Baafs-Vijve (16 juli), de 
podcast-wandeling ‘Het Bankje’ (juli-september) en zo veel meer. 

Als apotheose van de zomer zullen we tijdens de Wielsbeekse Feesten het gloednieuwe 
‘Sportcentrum Hernieuwenburg’ inhuldigen. Dat zal gebeuren in aanwezigheid van 
onder andere minister Ben Weyts. We kijken reeds reikhalzend uit naar de opening! Op 
zaterdagnamiddag kan iedereen overigens deelnemen aan onze Discovery Walk: een 
exclusieve tocht langsheen de oude en nieuwe sporthal.

En er staat natuurlijk nog meer op de planning. Op zaterdagavond zullen Bart Kaëll en de jaren ’80-covergroep Radio Spandex de 
Wielsbeekse Feesten kracht bijzetten. Vergeet je Wielsbeke Evenementenbon niet mee te nemen! Deze bon werd in juni via de post 
bedeeld. 

Wie zijn bon nog niet heeft uitgegeven tijdens de Ooigemse Feesten, kan dat nog doen op zaterdag tijdens de Wielsbeekse Feesten, 
op zondag tijdens het weekend van de Hondenzwemming in Sint-Baafs-Vijve en bij de Kerstmarkt in Ooigem. Je leest er meer over 
verderop in deze infokrant. 

Tot slot wens ik onze nieuwe ereburgemeesters Noël Demeulenaere en Georges Lambrecht uitdrukkelijk te bedanken voor hun 
inzet voor de Wielsbeekse bevolking. Nogmaals proficiat voor hun titel van ereburgemeester! Verderop in deze infokrant enkele 
sfeerbeelden van de huldiging. 

Ik wens iedereen alvast een deugddoende zomer toe!

Uw burgemeester, 
Jan Stevens
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Wegenwerken en mobiliteit
Oeververnieuwingswerken t.h.v. Braet: omleiding voor fietsers tot 9 augustus

Nog tot en met 9 augustus vinden oeververnieuwingswerken 
plaats langs het jaagpad ter hoogte van het bedrijf Braet. 
De omleiding voor fietsers blijft gelden via de Kanaalweg, 
Hulstersestraat, Kruishoek, Meulebeeksestraat, Fabiolalaan, 
Zwaantjesstraat en Oostrozebeeksestraat. Voor het overige 
verkeer is er geen hinder.

In een eerste fase, begin maart, werden een aantal bomen 
langs het jaagpad gerooid. Deze ontbossing was noodzakelijk 
omdat de wortels van deze bomen mee de oever vernielen.

In de tweede fase, die begin mei van start ging, werd het 
beton van de oever opgebroken. Deze werken gebeurden 
vanaf het water, via een drijvend ponton. Eerst werd het beton 
uitgebroken, dan werd er gebaggerd, vervolgens werden er 
schanskorven geplaatst en werden de korven gevuld met beton.

De eigenlijke werken op het jaagpad startten halverwege 
juni en zullen behoudens externe factoren begin augustus 
afgerond kunnen worden. Aansluitend wordt het asfalt, de 
fundering en de onderfundering opgebroken en vervolgens 
wordt 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.

Heirweg en Wakkensteenweg: ontwerp rooilijn- en onteigeningsplannen

Bekendmaking van het openbaar onderzoek
Overeenkomstig de bepalingen van het 
gemeentewegendecreet voor Omgevingsbeleid van 3 mei 
2019 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter 
kennis aan de bevolking dat de ontwerpen rooilijn-  en 
onteigeningsplannen in het kader van het herinrichten van 
de Heirweg en Wakkensteenweg, door middel van veilige 
fietsvoorzieningen en het aanleggen van een gescheiden 
rioleringsstelsel, aan een openbaar onderzoek wordt 
onderworpen.

Opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en 
door de gemeenteraad principieel vastgesteld in zitting van 
28/04/2022 zullen de plannen op het gemeentehuis 
voor eenieder ter inzage liggen op de dienst omgeving 

(na afspraak) vanaf 27/05/2022 tot en met 17/07/2022 of 
digitaal raadpleegbaar zijn op de website van de gemeente 
Wielsbeke.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen 
of bezwaren omtrent bovengenoemde plannen worden 
ingediend bij het college van burgemeester en schepenen te 
Wielsbeke, p/a Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke en dit uiterlijk 
op zondag 17 juli 2022, waarop het openbaar onderzoek zal 
worden gesloten.

Dit kan op volgende wijze:
Schriftelijk tegen ontvangstbewijs
Per aangetekend schrijven
Digitaal naar secretariaat@wielsbeke.be

© vicky amez

Kort genoteerd uit de gemeenteraad
GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2022 
1. Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting.
2. Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen van 12 april 2022: goedkeuring agenda en vaststellen 

mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering van 25april 2022 - Elk zijn Huis.
3. Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen van 19 april 2022: goedkeuring agenda en vaststellen 

mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering van 26 april 2022 - De Mandel.
4. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering op 5 mei 2022 - 

EthiasCo cvba.
5. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger digitale algemene vergadering van 12 mei 

2022 – AquaFlanders.
6. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering van 14 mei 2022 - 

Bosgroep IJzer en Leie.
7. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering van 14 mei 2022 - 

Helpt Elkander.
8. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering 17 mei 2022 – Imog.
9. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering van 20 mei 2022 – CEVI.
10. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering van 31 mei 2022 - 

De Lijn.
11. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering 8 juni 2022 – WVI.
12. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger jaarvergadering 9 juni 2022 - Zefier cvba.
13. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering op 15 juni 2022 – Psilon.
14. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering van 21 juni 2022 - 

CREAT/TMVS.
15. Goedkeuring agenda vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering van 28 juni 2022- 

Gaselwest.
16. Goedkeuring voordracht vertegenwoordiging algemene vergaderingen OFP PROLOCUS. 
17. Goedkeuring politieverordening betreffende de beperkingen op de ambulante activiteiten op 28 en 29 mei 2022 - ORC Canal Rally.
18. Advies rekening 2021: kerkfabrieken St.-Bavo - St.-Brixius - St.-Laurentius.
19. Voorlopige vaststelling van de rooilijnplannen, onteigeningsplannen en bijhorende onteigeningstabellen – Heirweg. 

GEMEENTERAAD VAN 2 JUNI 2022 
1. Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting.
2. Vraag tot principieel standpunt project woonreservegebied Molenstraat - toelichting door Groep Huyzentruyt.
3. Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen van 10 mei 2022: Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat 

vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering van 18 mei 2022 - Toerisme Leiestreek.
4. Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen van 24 mei 2022: Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat 

vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering op 30 mei 2022 – Mivalti.
5. Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen van 24 mei 2022: Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat 

vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering van 31 mei 2022 - Mijn Huis.
6. Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen van 17 mei 2022: Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat 

vertegenwoordiger/plaatsvervanger statutaire algemene vergadering op 2 juni 2022 - Vereniging Voor Openbaar Groen.
7. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger tweede buitengewone algemene vergadering op 

9 juni 2022 - EthiasCo cvba. 
8. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger gewone algemene vergadering op 9 juni 2022 - 

EthiasCo cvba.
9. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering op 10 juni 2022 -  

De Watergroep.
10. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering op 14 juni 2022 – VVSG.
11. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering op 28 juni 2022 - DVV 

Midwest.
12. Kennisname agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering op 29 juni 2022 - Gemeentelijke holding NV 

in vereffening.
13. Kennisname opvolging bestuurder Sociale Huisvestingmaatschappij ‘Mijn Huis’.
14. Goedkeuring verdeling van de stemrechten voor de vorming van de toekomstige woonmaatschappij en kennisname en 

adviesverlening inzake de aanvraag tot verlenging van de erkenning van de sociale huisvestingsmaatschappijen CVBA Mijn Huis en 
de CVBA Helpt Elkander.

15. Kennisname jaarrekening dienstjaar 2021 - PZ Midow.
16. Kennisname rekening jaar 2021 - HVZ Fluvia.
17. Goedkeuring wijzigen buurtweg Chemin °5 - verkaveling Rijksweg (voormalige site Lamco).
18. Goedkeuring wegentracé verkaveling Rijksweg (voormalige site Lamco).

19. Goedkeuring motie Programmatische Aanpak Stikstof en de impact daarvan op de Landbouwsector.

 
Alle verslagen kan je steeds integraal terug vinden op de gemeentelijke website:

www.wielsbeke.be/agendas-en-verslagen

Verkeerstechnische maatregelen kruispunt Fabiolalaan-
Guido Gezellestraat

Op 20 juni werd er gestart met de uitvoering van 
verkeerstechnische maatregelen ter hoogte van het kruispunt 
Fabiolalaan-Guido Gezellestraat. Er geldt een omleiding. Voor 
fietsers en voetgangers is doorgang steeds mogelijk. Je kan 
het volledige omleidingsplan raadplegen via onze website: 
www.wielsbeke.be/fabiolalaan. 

De werken omvatten o.a.: 
- een verhoogd perron voor de bushalte in de Fabiolalaan
- een gescheiden fietspad achter de bushalte 
- het aanbrengen van een snelheidsremmer 
- Bi-Flash-verlichting over het zebrapad

Behoudens externe factoren zullen de werken halverwege juli 
afgerond worden. 
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Diamanten jubileum 

Ayari Azaïez - Ben Amar Jemia 

Gehuwd te Tunesië op 25/06/1961 – viering 4/06/2022

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.

Briljanten jubileum 
Roger Deroose - Alice Roelstraete 

Gehuwd te Ooigem 18/05/1957 – viering 28/05/2022

Gouden jubileum 

André Van Wehaege - Odette Declerck 

Gehuwd te Sint-Baafs-Vijve 22/02/1972 – viering 21/05/2022

Gouden jubileum 
Jacques Coussens – Brigitte Marijsse 

Gehuwd te Sint-Baafs-Vijve 25/04/1972 – viering 21/05/2022

Diamanten jubileum 

Gerardus Verbrugghe – Rosette Claeys 

Gehuwd te Ooigem 27/04/1962 – viering 7/05/2022

Briljanten jubileum 

Gabriël Dewitte – Marie-Jeanne Debosschere 

Gehuwd te Ooigem 30/04/1957 – viering 30/04/2022
Briljanten jubileum 

Antonius Vandermeulen - Marcella Meyfroidt 
Gehuwd te Wielsbeke 26/04/1957 – viering 30/04/2022 Gouden jubileum 

Eric Hoste  – Bernadette Decuf  
Gehuwd te Meulebeke 07/07/1972 - viering 11/06/2022

Noël Demeulenaere en Georges Lambrecht gehuldigd als ereburgemeesters
Op dinsdag 7 juni huldigde de gemeente Wielsbeke zijn 
voormalige burgemeesters Noël Demeulenaere en Georges 
Lambrecht als ereburgemeesters van de gemeente. 

De gemeenteraad droeg Noël Demeulenaere en Georges 
Lambrecht in februari 2020 unaniem voor aan de Vlaamse 
Regering/gouverneur om hen de eretitel burgemeester te 
verlenen.

Op 30 maart 2020 werd per ministerieel besluit de eretitel 
van het ambt van burgemeester van de gemeente Wielsbeke 
verleend aan dhr. Georges Lambrecht. Op 3 april 2020 volgde 
het ministerieel besluit waarbij de eretitel werd verleend aan 
dhr. Noël Demeulenaere.

De officiële huldiging liet omwille van de coronapandemie op 
zich wachten. Deze kon dus begin juni doorgaan.
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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

Ontvangst nieuwe inwoners
Op zondag 15 mei werden de nieuwe inwoners van Wielsbeke, Ooigem en Sint-Baafs-Vijve officieel welkom geheten in de 
gemeente, met een ontbijt en presentatie in OC Leieland, een rondrit met de bus en een receptie. Het was heel fijn iedereen  
te mogen ontmoeten!

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! 
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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 • Fietsenzaak 
De Pedaal • Fleure De Lys •  Frituur Evelyne • Frituur Fanniej • Frituur Patrick & Doortje • 
Gouden Frietje • Instituut Bo • Kapsalon De Hoofdzaak • Kapsalon Elbeplus • Kapsalon 
Image • Keurslager De 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) 
• Siska’s Salon • Slagerij-Traiteur B&L • Slagerij Pol • Spar Wielsbeke • Spherebox • 
Sport-idee • Starnails/Marcus Spurway • Sweet Miel • Tuinen Vandenheede Stijn • 
Vanessa gespecialiseerde voetverzorging • VDW Fietsen • Yggdrasils Whispers • 
Zenissa Esthetiek. 

Voor de meest actuele lijst deelnemende handelaars en hun adressen kan je 
terecht op www.wielsbeke.be/cadeaubon. 

LAATSTE MAANDEN OM CADEAUBONNEN 
RELANCEPLAN TE GEBRUIKEN!

De ‘Wielsbeke Evenementenbon’: 
Geldig tijdens Wielsbeekse Feesten, Hondenzwemming en Kerstmarkt Ooigem 
In juni kreeg ieder gezin in Wielsbeke, Ooigem en Sint-
Baafs-Vijve een ‘Wielsbeke Evenementenbon’ ter waarde 
van 10 euro, dit eveneens in het kader van het relanceplan 
van de gemeente. Wie de bon niet heeft gebruikt tijdens de 
Ooigemse Feesten, kan deze nog besteden bij onderstaande 
evenementen:  

- Wielsbeekse Feesten: zaterdag 3 september 2022 (enkel 
tijdens avondactiviteiten), domein Hernieuwenburg 
Wielsbeke

- Hondenzwemming: zondag 9 oktober 2022, 
markt Sint-Baafs-Vijve

- Kerstmarkt Ooigem: december 2022

Meer info: www.wielsbeke.be/evenementenbon

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? Ze zijn nog geldig tot en met  
30 september 2022. Je kan met je bonnen terecht bij meer dan  

50 handelaars in Wielsbeke, Ooigem en Sint-Baafs-Vijve.

Kianga 10 jaar
Op zaterdag 28 mei werd onze beroemdste dierlijke inwoner én Werelddier van Wielsbeke, de 2-koppige schildpad Kianga, 10 jaar. 
Proficiat aan Kianga en Rony Ryckoort!

Kei 
Hollend, rollend, bollend,

hotsend, klotsend, botsend,
Tart hij rots en stroom en straat,
zwervend zonder plan of maat,

alsmaar ronder, minder kwetsbaar,
alsmaar gladder, beter wendbaar.

Ik kijk je aan, geharde kei!
Ik wou zo weerbaar zijn als jij,

volmaakter uitgewreven,
minder haperen, min gegrepen,
eenvoudiger en min breekbaar,
op mijn wegen vlotter keerbaar. 

Roland Debucquoy
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       Gezocht: vrijwilligers

 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

Het lokaal bestuur werkt op regelmatige basis met vrijwilligers voor diverse activiteiten. 
Momenteel zijn we op zoek naar vrijwilligers voor:  

PERMANENTIE ANDRÉ DEMEDTSHUIS 
Het André Demedtshuis is een cultuur- en kunstencentrum in Sint-Baafs-Vijve. De 
werking omvat onder andere permanentie voor het André Demedtsmuseum en de 
exporuimte waar maandelijks een kunsttentoonstelling doorgaat.

Het André Demedtshuis is wekelijks geopend op zaterdag- en zondagnamiddag van 
14u00 tot 18u00. 
Als vrijwilliger sta je tijdens de permanentie in voor de ontvangst en het wegwijs 
maken van kunstenaars en bezoekers, het registreren van bezoekersaantallen 
enzovoort. 

HOST(ESS) 
Om gemeentelijke recepties bij huwelijken en jubilea in goede banen te leiden zijn we 
op zoek naar vrijwilligers die zich tijdens de dag, ’s avonds of tijdens het weekend 
kunnen vrijmaken.
Je staat in voor de ontvangst van het huwelijkspaar en de gasten en het schenken van 
een glaasje tijdens de receptie. 

CAFETARIA LDC TER LEMBEEK
Voor het Lokaal Dienstencentrum zijn we op zoek naar vrijwilligers om onze cafetaria 
in de namiddag open te houden.
Je neemt bestellingen op, bedient de bezoekers en staat in voor een vlot verloop van 
de cafetariawerking. Je komt terecht in een fijne groep van vrijwilligers, medewerkers 
en bezoekers.

Als vrijwilliger ben je verzekerd en ontvang je ook een vrijwilligersvergoeding. 

Interesse? Neem dan zeker contact op. De verantwoordelijke zal je uitnodigen voor een verkennend gesprek.
Meer info via www.wielsbeke.be/vrijwilligersgezocht

Feest van de Vrijwilliger vrijdag 7 oktober 2022 
Hoe zou onze gemeente er uitzien zonder vrijwilligers? 
Troosteloos en saai, zo denken we... Heel wat activiteiten en 
organisaties kunnen enkel en alleen bestaan door mensen die 
zich zonder enig eigenbelang inzetten ten dienste van anderen 
en de gemeenschap.

En daarom willen we alle vrijwilligers uit Wielsbeke en/of actief 
in Wielsbeke in de bloemetjes zetten op een bijzonder Feest 
van de Vrijwilliger (vrijdagavond 07 oktober in OC Leieland)!

Omdat we ook echt ál onze vrijwilligers willen uitnodigen 
om hen de pluim te geven die ze verdienen, en omdat onze 
vrijwilligerslijsten misschien niet meer helemaal compleet zijn, 
roepen we alle vrijwilligers op om zich aan te melden. 

Denk je in aanmerking te komen om het Feest van de Vrijwilliger 
bij te wonen? Vul dan het formulier in op onze website  
(www.wielsbeke.be/feestvandevrijwilliger). Ook verenigingen 
kunnen hun vrijwilligers via dit formulier doorgeven. 

Eventuele Excellijsten kunnen ook per mail bezorgd worden:  
communicatie@wielsbeke.be. 

Vermeld dan zeker de naam van de vrijwilliger, de naam van  
de vereniging of instantie waar iemand vrijwilliger is, en hoe  
we de vrijwilliger kunnen uitnodigen (bij voorkeur e-mailadres 
en postadres). 

Op papier kan ook: te bezorgen bij het onthaal gemeentehuis 
(Rijksweg 314, Wielsbeke).

Alle vrijwilligers zullen een persoonlijke uitnodiging ontvangen 
vanaf eind augustus. We garanderen dat de verstrekte 
informatie enkel en alleen gebruikt zal worden voor het 
versturen van de uitnodiging naar aanleiding van het Feest  
van de Vrijwilliger, editie 2022.
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Bloedinzamelingen augustus 2022
We zijn allemaal verbonden. Daarom geven we voor elkaar.
Want iedereen kent wel iemand die bloed moet krijgen.

Wij van Wielsbeke geven voor elkaar. Voor wie geef jij?

• Dinsdag 16 augustus, 17u00 - 20u30 in Sint-Baafs-Vijve,
 OC Den Aert

• Vrijdag 26 augustus, 17u00 - 20u30 in Wielsbeke,
 Cultuurcentrum

Bloed geven gebeurt op afspraak. Je kan nu al je afspraak maken 
voor een van de hierboven aangegeven collectes, ofwel online op 
het donorportaal (https://donorportaal.rodekruis.be) of je kan gratis 
bellen naar 0800 77 700.

Hartelijk welkom!

Meer info?
Mail naar pr@wielsbeke.rodekruis.be 

DOKTERS 
Dit is een beurtrol van de huisdokters van de gemeenten Ooigem, Wielsbeke, Sint-Baafs-Vijve, Groot-Waregem en Deerlijk. 

Algemeen wachtnummer:  1733   
Adressen dokters:

 - Dr. DEGROOTE, Rijksweg 215, 8710 Wielsbeke - tel.: 056 66 97 97
 - Dr. GEEROMS, Rijksweg 215, 8710 Wielsbeke - tel.: 056 66 97 97
 - Dr. PARMENTIER, Rijksweg 215, 8710 Wielsbeke - tel.: 056 66 97 97
 - Dr. BRACKE, Rijksweg 27, 8710 Sint-Baafs-Vijve - tel.: 056 60 62 65
 - Dr. DEWITTE, Kloosterdreef 11, 8710 Ooigem - tel.: 056 66 96 90
 - Dr. SUNAERT, Kloosterdreef 11, 8710 Ooigem - tel.: 056 66 96 90
 - Dr. BAGEART, Kloosterdreef 11, 8710 Ooigem - tel.: 056 66 96 90
 - Dr. DUMON, Kloosterdreef 11, 8710 Ooigem - tel.: 056 66 96 90
 - Dr. VANDE VELDE, Kloosterdreef 11, 8710 Ooigem - tel.: 056 66 96 90 

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

OOGARTS (voor Ooigem, Sint-Baafs-Vijve en Wielsbeke) 
Adres oogarts:

 - Dr. VANHAELEMEESCH Nathalie, Hernieuwenstraat 24, 8710 Wielsbeke - tel.: 056 29 97 89 

APOTHEKERS (voor Ooigem, Sint-Baafs-Vijve en Wielsbeke)
De wachtdienst begint de zaterdagmiddag tot de volgende dinsdag 08u30. Breng steeds jouw identiteitskaart mee a.u.b.

Adressen van de betrokken apothekers:
 - Apr. BV  APOTHEEK DEBEUCKELAERE, Markt 2, 8710 Wielsbeke - tel.: 056 66 60 45
 - Apr. OOIGEM NV, Oostrozebeeksestraat 8, 8710 Ooigem, tel.: 056 66 74 46 - fax: 056 66 31 93 

e-mail: info@apotheekooigem.be - website: www.apotheekooigem.be
 - Apr. H. DELRUE, Rijksweg 57, 8710 Sint-Baafs-Vijve, tel.: 056 60 05 34, 

e-mail: info@apotheekdelrue.be - website: www.apotheekdelrue.be
 

Tel. wachtdiensten: 0903 99 000 (€ 1,50/minuut) - De apothekers kunnen maar tot 22u00 worden opgebeld.
Vanaf 22u00 tot 08u30 via politie op het tel. 056 61 32 61. De regeling is opgemaakt in het kader van de veiligheid.

TANDARTSEN
(voor Ooigem, Sint-Baafs-Vijve en Wielsbeke)

 - DEWILDE B., Sint-Laurentiusstraat 20, Wielsbeke tel.: 056 66 87 77
 - VERBRUGGHE F., Priesteragiestraat 1E, Sint-Baafs-Vijve, tel.: 056 60 72 66
 - FOLLENS A., Rijksweg 43, Sint-Baafs-Vijve, tel.: 056 29 04 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIERENARTSEN
 - Dierenarts H. Lambrecht, Rijksweg 202, 8710 Wielsbeke 0499 38 30 88
 - DAP Medivet bvba, Heirweg 144a, 8710 Wielsbeke 056 66 65 55
 - Dierenarts K. Verryken, Rijksweg 12, 8710 Sint-Baafs-Vijve 056 66 23 66
 - Dierenasiel De Leiestreek, Avelgemstraat 186/C, 8550 Zwevegem 056 75 59 19

Wachtdiensten

De wachtdienst 
Algemeen Tandarts:

telefonisch bereikbaar op 0903 39969 op zaterdag, 
zon- en feestdagen tussen 09u00 en 18u00

Opgelet:  

• Het tarief van de oproep is € 1,5 per minuut. 
• De wachtdienst is een dienstverlening aan patiënten om 

urgente pijn te bestrijden of verergering van een nood- 
situatie te voorkomen.   
De wachtdienst levert dus enkel noodbehandeling.

Gezien de wachtdienst-regeling van de apothekers regelmatig wijzigt, verwijzen we je voortaan door naar de volledig actuele 
kalender die je kunt raadplegen via: - de website: www.apotheek.be > wachtdiensten 
 - telefonisch: 0903 99 000 (€ 1,50/minuut)

✂ Bewaar deze pagina - Verschijnt 2 keer per jaar in dit infomagazine

Als de zon maar hoogstaand blakert 

Bloemen staan zo leuk te bloeien

tuinen vol, waar ze ook groeien.

Overal waar je kunt kijken

rondom rond staan ze te prijken:

tussen distels, tussen struiken,

hangend van ’t balkon, aan luiken,

tussen vissen in het koele water,

bij fonteintjes met hun fris geklater,

kruipend langs heel ranke takken

waar ze soms naar adem snakken.

In het koren, in de wingerd

met guirlandes klimop slingert.

Als de zon haar felle stralen

op de aardkorst neer laat dalen

Is er ’t allenkant veel bloemenleven.

Bontrijk, gevarieerd is het gebleven.

Bloemen staan zo leuk te bloeien,

weiden vol, laat ze maar groeien

tussen stenen en in parken.

’s Zondags hoef je niet te harken.

Marie-Christine Martens

Jaren ‘80
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Kinderopvanginitiatieven in Wielsbeke
Deprez Sabrina (Felies – kinderopvang) – A. Rodenbachlaan 21 – 8710 Wielsbeke – tel. 0496 35 53 40

‘t Dol-fijntje – Baron v/d Bruggenlaan 35 – 8710 Wielsbeke – tel. 056 66 36 30

Do-re-mi – Rijksweg 494 – 8710 Wielsbeke – tel. 0474 54 20 42

Goemaere Inge – Hulstersestraat 193 – 8710 Ooigem – tel. 056 66 41 67

Het Konijntje – Lobeekstraat 39 – 8710 Wielsbeke  – tel. 0495 25 50 19 (inkomensgerelateerde opvang)

Kriebeltjes – Bavikhoofsestraat 40 – 8710 Ooigem - tel. 0491 36 18 48 (inkomensgerelateerde opvang)

’t Pimpeloentje – Sint-Bavostraat 17 – 8710 Sint-Baafs-Vijve – tel. 0478 36 56 03

’t Stampertje – Molenstraat 201A – 8710 Wielsbeke – tel. 0470 82 43 86

‘t  Vlinderke – Bavikhoofsestraat 9 – 8710 Ooigem – tel. 056 66 91 21

Waelkens Adelheid (Felies – kinderopvang) – Wilgenlaan 28 – 8710 Ooigem – tel. 056 66 82 28 (enkel buitenschoolse opvang)

Wiebelwijs - Wakkensteenweg 13 - 8710 St-Baafs-Vijve - tel. 0473 21 96 25

Van Stijvendael Peggy (i-mens) – Ridder De Ghellinckstraat 14A – 8710 Wielsbeke – tel. 0468 59 84 99

Abid Rachida
Loverstraat 60 - 8710 Sint-Baafs-Vijve
GSM: 0476 82 03 37

Alfa-Care - Bengy De Croix
Leopold III-laan 1 - 8710 Ooigem
GSM: 0497 08 53 42

Callens Els
Molenstraat 117 - 8710 Wielsbeke
Tel.: 056 66 42 85 - GSM: 0476 92 87 22
E-mail: elsje.callens@telenet.be

Colpaert Fabienne
Wakkensteenweg 86A – 8710 Wielsbeke
GSM: 0479 41 64 66

De Clercq Christine
Heirweg 137 - 8710 Wielsbeke
Tel.: 056 61 25 82 - GSM: 0495 80 19 47

De Deken Sindy
Merellaan 8 - 8710 Wielsbeke
GSM: 0499 15 09 10
E-mail: sindy_dedeken@hotmail.com
www.thuisverplegingdedeken.be

Demeulemeester Vicky 
Heirweg 119 - 8710 Sint-Baafs-Vijve 
GSM: 0474 25 20 99 

Deloof Caroline
Klaverstraat 2 - 8710 Wielsbeke
GSM: 0476 41 07 98

Deltour Charlotte
Vijvedreef 15 - 8710 Sint-Baafs-Vijve
GSM: 0491 51 05 30

Descamps Debbie
Vaartstraat 12/001, 8710 Wielsbeke
GSM: 0496 51 62 95

De Wintere Melissa
Rijksweg 355 - 8710 Wielsbeke
GSM: 0472 51. 36 06
E-mail: melissa.de.wintere@outlook.com

Dobbels Ilse
Schaapdreef 18 - 8710 Wielsbeke (Ooigem)
GSM: 0496 14 56 80
E-mail: ilse.dobbels@gmail.com

Joos Valentine
Fabiolalaan 1, 8710 Ooigem
GSM: 0468 50 60 14
E-mail: valentine.joos@telenet.be

Maes Dorine
Waterstraat 57 - 8710 Wielsbeke
Tel.: 056 66 88 48 - GSM: 0475 78 44 46
E-mail: maesdorine@gmail.com

Robberecht Etienne – Bouckaert Marleen
Rijksweg 190 - 8710 Wielsbeke
GSM: 0478 28 83 49 (Bouckaert Marleen)

Sillis Charline 
Leopold III-laan 29 - 8710 Ooigem
GSM: 0475 46 17 50

Spriet Charline
Stampkotstraat 26 - 8710 Wielsbeke
GSM: 0499 14 57 94
E-mail: Charline.spriet@gmail.com

Thuisverpleging Goeie zorg
Verhaeghe Joyce
Vaartstraat 2 - 8710 Ooigem
GSM: 0495 38 43 31

Vanmeenen Wim
Moerdijkstraat 2 - 8710 Sint-Baafs-Vijve
Tel.: 056 60 22 95 - GSM: 0475 96 22 79

Thuisverpleging

STRIJKATELIER
Breng je propere en droge was naar het strijkatelier.

Gemotiveerde en opgeleide dames strijken met veel plezier je was.

Elke werkdag doorlopend open van 07u30 tot 17u30

MOLENSTRAAT 61 - 8710 WIELSBEKE - 056 66 36 40

Joke.opsomer@netatwork.be

www.netatworkvzw.be

VACATURE NET@WORK  - DIENSTENCHEQUES WIELSBEKE
WIJ ZIJN DRINGEND OP ZOEK NAAR GEMOTIVEERDE HUISHOUDHULPEN OM

ONZE POETSDIENST TE VERSTERKEN VOOR REGIO GROOT WIELSBEKE 
JE KAN CONTACT OPNEMEN MET JOKE.OPSOMER@NETATWORK.BE

✂ KLACHT INDIENEN? AANGIFTE DOEN? 
Bankkaart verloren? Slachtoffer van een diefstal? Slachtoffer van slagen? Problemen met 
de alimentatieregeling? Getuige van een verkeersongeval? Opgelicht via het internet?

Sedert september 2021 werkt de PZ Midow (Meulebeke, Ingelmunster, Dentergem, Oostrozebeke, Wielsbeke) op afspraak. Je 
kan elke weekdag bij ons terecht voor vragen, alsook op zaterdag.
Maar voor een klacht of aangifte vragen wij je op voorhand te registreren. Dat heeft meerdere voordelen: de politieman of 
-vrouw die je zal helpen is reeds geïnformeerd en kan zich voorbereiden én er zijn geen wachttijden meer.

Hoe gaat dit concreet in zijn werk?

Stap 1: Je surft naar de website van de PZ Midow: politie.be/5454
Stap 2: Je kiest de blauwe knop “hoofdcommissariaat Oostrozebeke: maak uw afspraak voor klacht / aangifte hier”. 
Stap 3: Je komt op volgend invulscherm:
Stap 4: Je kiest een “type afspraak”, kiest een tijdstip op datum wanneer het jou schikt en legt dit vast. We vragen een 

aantal persoonlijke gegevens op om de afspraak vast te leggen. Mogelijk wordt automatisch gevraagd om een aantal 
documenten mee te hebben, wat opnieuw een tijdswinst kan betekenen!

Opendeurdag PZ Midow - zaterdag 3 september
Op zaterdag 3 september zet Politiezone Midow de deuren open voor het 
grote publiek. Iedereen is welkom van 13u30 tot 17u30 op het terrein van het 
hoofdkantoor van de politiezone (Wielsbekestraat 96, Oostrozebeke).

O.a. op het programma:
• Demonstraties met een politiehond, tuimelwagen, ...
• Info over wapens bij de politie, verhoortechniek, ...
• Bezoek aan de cellen
• Een kijkje in de combi
• ...

Toegang is gratis. Ga zeker eens langs!

Op vakantie?
Vraag (gratis) vakantietoezicht aan
Plan je een vakantie in binnen- of buitenland of ben je gewoon 
een tijdje niet thuis (minimaal 7 dagen - maximaal 3 maanden)? 
Vraag de politie om een oogje in het zeil te houden.
Inwoners van Meulebeke, Ingelmunster, Dentergem, 
Oostrozebeke en Wielsbeke kunnen gratis vakantietoezicht bij 
PZ Midow aanvragen. Tijdens je afwezigheid patrouilleert de 
politie dan regelmatig langs jouw woning. 

Vakantietoezicht aanvragen kan online via de website van Police 
On Web. Doe dit ten laatste 7 dagen voor je vertrek.
Je vindt de rechtstreekse link en meer info op onze website: 
www.wielsbeke.be/vakantietoezicht

We willen er aan herinneren

dat je in dringende gevallen  

steeds via 112

de hulpdiensten kan bereiken! 
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 andere info

APOTHEKEN & ARTSEN
Apotheek Debeuckelaere Markt  Wielsbeke 23/07 tem 07/08
Apotheek Delrue Rijksweg SBV 18/07 tem 31/07
Apotheek Ooigem Oostrozebekestraat Ooigem open tijdens verlof
Huisartsencentrum Wielsbeke Rijksweg Wielsbeke open tijdens verlof

SLAGERIJ - TRAITEUR
Slagerij - Traiteur B&L Oostrozebeeksestraat Ooigem open tijdens verlof 

VOEDING
Natuurhuis ’t Biotiekje B v/d Bruggenlaan Wielsbeke 21/07 tem 07/08 

BAKKERIJEN
Bakkerij Bavo Rijksweg SBV 08/08 tem 01/09
   11/07 tem 07/08 elke dag open  
   van 7u tot 14u (ma gesl.)
Extra brood Vijvedreef SBV 29/07 tem 14/08 

ADVOCAAT
Advocaat Wim Arslijder Rijksweg Wielsbeke 30/07 tem 15/08

BANKEN & ZAKENKANTOREN
KBC Verzekeringen Missiaen-Albers Rijksweg Wielsbeke open tijdens verlof
KBC Baron VD Bruggenlaan Wielsbeke open tijdens verlof
Zakenkantoor Declerck-Hugo DVV Wielsbeeksestraat Ooigem gesl. op zaterdag in juli & augustus 
   gesl. op 21/07 en van 01/08 tem  
   05/08 en 15/08
Adviesbureau Christiaens nv Wakkensteenweg SBV 21/07 tem 22/07 en 15/08

HAAR- EN SCHOONHEIDSZORGEN, PEDICURE
Kapsalon Image Oostrozebekestraat Ooigem 01/08 tem 17/08
Kapsalon Beau Belle Rijksweg Wielsbeke 26/07 tem 15/08
Siska’s Salon Spaanderstraat Wielsbeke open tijdens verlof 
Instituut Bo Vijvedreef  SBV 26/07 tem 08/08
Salon Elbeplus Verbindingsstraat Wielsbeke 26/07 tem 13/08

ARCHITECT
Architack Oostrozebeeksestr. Ooigem 15/07 tem 08/08

DIVERSEN
Beel-Vanden Avenne Grote Molstenstr. Wielsbeke telefonisch bereikbaar
   tijdens verlof 056 66 60 28
MLM metaalconstructies Wielsbeeksestraat Wielsbeke 21/07 tem 05/08
Spherebox Rijksweg Wielsbeke 21/07 tem 07/08
VDW-Fietsen Priesteragiestraat  SBV 15/07 tem 08/08
Vermeulen Technics Lobeekstraat Wielsbeke 21/07 tem 15/08
Vanoverschelde Bouw BV Vierlindenstraat  Wielsbeke 25/07 tem 15/08
De Meester sanitair BV Vlasmeers Ooigem 15/07 tem 10/08

GROOT - WIELSBEKE

verlofkalender 
2022

 onderwijs

Vacature
Gemeente Wielsbeke is op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste

TECHNISCH BEAMBTE POETSDIENST (M/V) BINNEN DE DIENST VRIJE TIJD  (E1-E3)
 In halftijds/deeltijds dienstverband, contractueel onbepaalde duur (aanleggen werfreserve)

Functie: Schoonmaak en onderhoud in gebouwen dienst vrije tijd (sporthallen, culturele centra, ontmoetingscentra,…),  
dagelijks tussen 7u00 en 11u00 + aanvullend eventueel in de namiddag. Zaterdag- en zondagvoormiddag volgens 
beurtrolsysteem (7u00 tot 10u00) 

Aanbod: 
• Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur 
• Halftijdse of deeltijdse tewerkstelling
• E1-E3 niveau, vakantiegeld, eindejaarstoelage 
• Hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding, ecocheques, 2e pensioenpijler, gratis openbaar vervoer 

(woon-werkverkeer), interessante verlofregeling (ts 30-35 dagen), 2 kermisdagen, 14 feestdagen

Voorwaarden: 
• Geen diploma vereist

Info:  
Voor verdere inlichtingen kan je je wenden:  
Henk Verhulst: henk.verhulst@wielsbeke.be , 056 67 32 12 , GSM: 0471 58 61 55

Interesse? 
Kandidaten kunnen hun sollicitatiebrief, curriculum vitae (CV) en uittreksel uit strafregister (niet ouder dan 6 maand)  
vóór 10 augustus 2022 mailen naar: personeelsdienst@wielsbeke.be of opsturen naar: Gemeentebestuur Wielsbeke,  
tav personeelsdienst, Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke.

De data voor de praktische en mondelinge proef zal vermoedelijk 2e helft augustus 2022 doorgaan.

 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

U bent zelfstandig en nog niet 
opgenomen in onze 

emaillijst?
Mail dan uw gegevens door naar: 
info@unizowielsbeke.be
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Digitale watermeters: meer inzicht en minder gedoe
Proefproject in 2022, grote uitrol vanaf 2023

Momenteel loopt er een grootschalig proefproject met 
digitale watermeters: waterbedrijven FARYS, De Watergroep 
en Pidpa installeren in de loop van 2022 zo’n 70.000 digitale 
watermeters bij klanten. Ze werken daarvoor samen met 
Fluvius, dat in heel Vlaanderen digitale energiemeters 
installeert. Zo krijg je als klant maar 1 technieker over de 
vloer die ineens jouw meters van het gas, de elektriciteit én 
het water vervangt. 

Tegen 2030 vervangt De Watergroep bij alle klanten de 
oude watermeter door een digitaal exemplaar.

Waarom een digitale watermeter?
1.  Je hoeft je meterstanden niet meer door te geven, zelfs 

niet als je verhuist.
2.  Je volgt je dagelijkse waterverbruik op de voet. Voorlopig 

nog via het display van jouw watermeter, later ook in jouw 
online klantenzone.

3.  In de toekomst krijg je een melding als er iets abnormaals 
is aan je waterverbruik. Zo worden waterlekken sneller 
opgespoord.

Een digitale watermeter betekent ook geen meterkaartjes en 
geen meterstandopmeters meer. Dus minder bestelwagens op 
de weg en een aanzienlijke verlaging van onze CO2-uitstoot.

De installatie van een digitale watermeter is gratis. Een 
stopcontact of wifi is niet nodig; de watermeter werkt op 
een batterij die jarenlang meegaat. Een medewerker van De 
Watergroep neemt contact op voor een afspraak als je aan de 
beurt bent. 

Meer info over de digitale watermeter?  
Ga naar www.dewatergroep.be/digitalewatermeter

Help je ook mee je buurt schoon te houden? Word Mooimaker!
Zwerfvuil in je straat: het geeft geen gezicht. Om de 
omgeving netjes te houden leveren de gemeente en Imog 
al zware inspanningen. Gelukkig is er ook hulp van inwoners 
die zelf de handen uit de mouwen steken. Een speelplein 
zwerfvuilvrij maken, de wijk opnieuw laten blinken, blikjes uit 
het water vissen, straten vegen, schoon schip maken rond de 
glasbol, … niets is hen te veel! 

Als inwoner van de Imog-regio kan je zelf heel wat doen 
om ervoor te zorgen dat je gemeente proper wordt én 
blijft. Er zijn verschillende manieren om je te engageren, 
zowel in groep als individueel.

Naast het melden van een sluikstort kan je met 
buurtbewoners of met je vereniging een éénmalige 
schoonmaakactie organiseren. Materiaal aanvragen kan via 
de Imog-website (https://www.imog.be/duurzaam-leven/
nee-tegen-zwerfvuil/organiseer-een-opruimactie/).

Wie nog verder wil gaan, kan een echte Mooimaker-
vrijwilliger worden en zichzelf verantwoordelijk maken voor 
het netjes houden van een kleine zone of een glasbol. 

Een vrijwilliger “Mooimaker-buurt” is verantwoordelijk voor 
een zelfgekozen straat (straten), wandelpad of pleintje en 
ruimt die ongeveer 1 keer per maand op. In ruil voorziet Imog 
je van opruimmateriaal (grijpers, hesjes, handschoenen, pmd- 
en zwerfvuilzakken), ben je verzekerd tijdens het opruimwerk 
en krijg je 1 keer per jaar een vrijwilligersvergoeding van €90. 

Een vrijwilliger “Mooimaker-glasbol” houdt een glasbol in de 
buurt proper. Hij/zij gaat er minimaal 1 keer per week langs 
om het afval rond de glasbol op te ruimen. Daarvoor krijg je 
opruimmateriaal van Imog (grijpers, hesjes, handschoenen, 
pmd- en zwerfvuilzakken). Ook ben je als Mooimaker-glasbol 
verzekerd tijdens het opruimwerk en krijg je jaarlijks een 
vergoeding van €60 per glasbol (met een maximum van 2 
glasbollen).

Heb je interesse om Mooimaker te worden? 
Mail naar duurzaamheid@imog.be of bel 0800 99 827.

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

O P E N I N G S DATA  VA K A N T I E W E R K I N G E N 
H E R F S T-  E N  K E R S T 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 donderdag 21 juli t.e.m. vrijdag 5 augustus en op maandag 15 augustus.
• Telkens van 07u00 tot 18u00.

> 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 donderdag 21 juli t.e.m. vrijdag 5 augustus en op maandag 

15 augustus
• Telkens van 07u00 tot 18u00

Ook voor de zomervakantie 2022 zijn er opnieuw inschrijvingen vooraf.
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/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.

AFSLUITEN INSCHRIJVINGEN

• Woensdag 29 juni voor juli deel 1 (1 juli - 8 juli) 
• Woensdag 6 juli voor juli deel 2 (11 juli - 20 juli) 
• Woensdag 3 augustus voor augustus deel 1 (8 augustus - 19 augustus) 
• Woensdag 17 augustus voor augustus deel 2 (22 augustus - 31 augustus)

> SPEELPLEINWERKING ’t RAVOTTERKE & KLEUTEROPVANG ’t KAPOENTJE

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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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.

Kort genoteerd uit de OCMW-raad
RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 APRIL 2022

1. Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting.
2. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering op 5 mei 2022 – Ethias.
3. Goedkeuring voordracht vertegenwoordiging algemene vergaderingen OFP PROLOCUS.
4. Goedkeuring aanvraag prepaid Mastercard en reglement online aankopen.
5. Bekrachtiging gewijzigde prijzen restaurant en cafetaria Lokaal Dienstencentrum.

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 2 JUNI 2022

1. Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting.
2. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger tweede buitengewone algemene vergadering op  

9 juni 2022 - EthiasCo cvba.
3. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger gewone algemene vergadering op 9 juni 2022 - 

EthiasCo cvba.
4. Kennisname, bekrachtiging en goedkeuring dagprijzen woonzorgcentrum Ter Lembeek en groep van assistentiewoningen Den Dries.

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

 
  DIENSTVERLENING      

Restaurantmiddagen zomer 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 kennis maken 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 de volledige menu, 
water en/of tafelbier inbegrepen, betaal je € 7,00 per persoon. 
Wie wijn wenst, kan een flesje van 25 cl aankopen voor € 3,50.    

Vlaamse Feestdagmenu
Woensdag 6 juli & donderdag 7 juli vanaf 12u00

Soep van de dag
--

Vlaamse stoverij
Frietjes 

--
Roomijs

Keuzemenu:
Kipfilet met zoetzure saus

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zomermenu

Woensdag 24 augustus & donderdag 25 augustus vanaf 12u00

Soep van de dag
--

Hamrolletje met asperges
Natuuraardappelen

--
Sinaasappelmousse

Keuzemenu: 
Varkenslapje met zomergroentjes

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. 

Je kan deze terugvinden op de gemeentelijke website (wielsbeke.be/producten/
activiteiten), in de cafetaria van het dienstencentrum en aan de balie van het 
Sociaal Huis. Wens je de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen, geef dan jouw 
gegevens door via ldc@ocmwwielsbeke.be.

Hoe zie jij jouw (zorgzame) buurt? 
Vanaf dit najaar komt Zorgzame Buurten naar je toe! 
Met dit project willen we in samenwerking met verenigingen, 
vrijwilligers en zorgprofessionals een Zorgzaam Wielsbeke 
creëren waar het aangenaam wonen en leven is, waar er ruimte 
is voor ontmoeting, en waar mensen zorg dragen voor elkaar. 

Om de verschillende acties verder uit te werken en beter af 
te stemmen op de noden en behoeften van de buurt, zijn we 
benieuwd hoe jij jouw (zorgzame) buurt ziet.

Vul daarom zeker de korte vragenlijst in op: 
www.wielsbeke.be/zorgzaamwielsbeke.  
De vragenlijst is in te vullen tot 15 augustus.

Liever een papieren vragenlijst? Zet jij graag je superkrachten 
mee in voor een Zorgzaam Wielsbeke? 
Laat het ons weten via 056 67 32 19 of zorgzaam@wielsbeke.be.
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  RECREATIEVE ACTIVITEITEN    

 
Dansles linedance    

De lessen lijndans gaan 
door in de dansstudio van 
de sporthal Ooigem op 
maandagen van 09u00 tot 
11u00. 
Een 10-beurtenkaart voor de 
dansclub Ter Lembeek kan 
je verkrijgen aan de balie van 
het Sociaal Huis.

Onze dansers genieten van een verdiende zomerpauze. Vanaf 
maandagvoormiddag 5 september wordt er terug gestart en 
kunnen nieuwe dansers aansluiten.  

Petanquers gezocht!  

Gooi jij graag eens een balletje? Kom dan zeker op maandag-
namiddagen langs! Ons 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 19 juli vanaf 14u30 
Dinsdag 16 augustus vanaf 14u30 

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 juli voorzien we Brusselse wafels.  

Op 2 augustus serveren we ijscoupes. Iedereen welkom vanaf 
14 uur. Inschrijven is niet nodig, maar op is op.   

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.  
Tijdens de zomervakantie gaan er even geen lessen door.
We voorzien wel les op volgende avonden: donderdag 7 juli, 
11 augustus, 18 augustus en 25 augustus. Opgelet: dan gaat er 
slechts één sessie door van 19u00 tot 20u00.

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 26 juli – vanaf 14u00 in de cafetaria 
Dinsdag 23 augustus – vanaf 14u00 in de cafetaria
 
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 maak je telkens een gepersonaliseerd kunstwerkje. 
Op donderdag 7 juli kan je vanaf 13u30 in onze cafetaria een 
onderlegger maken. Op woensdag 20 juli maak je een leuke 
levensboom. Ook donderdag 4 augustus kan je een prachtig 
werkje, nl een mandala, maken.  

Op vrijdag 8 juli nodigen we alle lagere schoolkinderen 
en kleuters van de derde kleuterklas uit voor een sessie 
vriendschapsbandjes. Voor € 3 kan je één of twee armbandjes 
maken met kleuren en motieven naar keuze.     

Graag voor iedere sessie 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. 

Infonamiddag ‘Vinkenzetting’  

Een ‘zetting’, een wedstrijd waarbij vinkeniers (vinkenhouders) 
het aantal liedjes van een vink tellen heeft iedereen wel al eens 
gezien aan een openbare weg.
Maar hoe leert een vink welk liedje hij moet zingen? En kan je 
met om het even welke vink een wedstrijd spelen? Waar komt 
dit erkende erfgoed vandaan?
Kom alles te weten over deze klassieke sport door de 
Wielsbeekse maatschappij ‘Klein Maar Moedig’. 

Woensdag 17 augustus om 14u30 in het Lokaal 
Dienstencentrum.  

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.     

Plantjesverkoop Kom op tegen Kanker 

Zaterdag 17 september 

Mogen we dit jaar (opnieuw) op jou rekenen? Ook dit jaar 
nemen we deel aan het plantjesweekend van “Kom op tegen 
Kanker”. Er wordt weer maximaal ingezet op het traditionele 
verkoopweekend waarbij vrijwilligers huis-aan-huis azalea’s 
aan de man brengen. Ook in Wielsbeke streven we zoals de 
voorbije jaren naar een recordopbrengst voor het goede doel! 
Indien we alle straten van Wielsbeke willen bereiken hebben 
we minstens een 100-tal medewerkers nodig. Daarom spreken 
wij ook jou aan om mee te werken! 

Wie zich op zaterdagvoormiddag 17 september wil inzetten als 
vrijwilliger kan zijn naam, adres en e-mailadres doorgeven aan 
het Lokaal Dienstencentrum. Bezorg je gegevens telefonisch 
via het nummer 0800 96 866 of stuur een mail naar ldc@
ocmwwielsbeke.be. Via deze weg kan je tevens meer info 
bekomen over de plantjesverkoop.
    

  VORMENDE ACTIVITEITEN    
 
Informaticalessen via CVO Miras 

Aanbod Dag Start Uur Lesgeld 

Doe je administratie met je smartphone/iPhone maandag 3 oktober 08u45 – 11u45 € 40 / 20 lesuren

Onmisbare apps voor je smartphone/iPhone dinsdag 4 oktober 08u45 – 11u45 € 70 / 40 lesuren

Start to ICT: Computerinitiatie verkort donderdag 6 oktober 08u45 – 11u45 € 70 / 40 lesuren

Digisnack: Beter fotograferen met je smartphone maandag 21 november 08u45 – 11u45 € 20 / 2 lessen

Digisnack: Instagram maandag 5 december 08u45 – 11u45 € 20 / 2 lessen

Digisnack: Je smartphone als GPS maandag 9 januari 08u45 – 11u45 € 20 / 2 lessen

Doe je administratie met je smartphone/iPhone 
Na deze opleiding kan je alle gegevens raadplegen die de 
overheid over jou bijhoudt. Je volgt je eigen gezondheid op, 
je kan zelf de nodige overheidsdocumenten opvragen via je 
burgerprofiel en we ondersteunen je bij online banking.

Onmisbare apps voor je smartphone/iPhone
Heb je al enige ervaring met je tablet of smartphone? Wil je 
nog meer inzicht krijgen in de grote diversiteit aan apps? Dan 
is deze opleiding iets voor jou! Zo leer je werken met verschil-
lende apps over uiteenlopende thema’s.

Start to ICT: Computerinitiatie verkort
Heb je nog nooit of maar weinig met een computer gewerkt? 
Dan is deze opleiding zeker iets voor jou! In deze cursus helpen 
wij je om jouw computervrees te overwinnen. we leiden je 
binnen in de wondere wereld van de informatica. Opgelet: voor 
deze cursus dien je over een eigen laptop te beschikken. 

Digisnacks: In 2 lessen kan je proeven van een interessante 
app of digitale toepassing.

Meer info en inschrijven kan via ldc@ocmwwielsbeke.be,  
0800 96 866 of rechtstreeks via CVO Miras:  
info@miras.be, 056 89 12 12, Toekomststraat 75, 8790 Waregem.

Betalen kan online via de website van het CVO www.miras.be 
of aan de balie van het Sociaal Huis (enkel via bancontact).
Opgelet: de lessen gaan pas door vanaf min. 12 personen.
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Laatste rechte lijn naar opening Sportcentrum Hernieuwenburg!
Een aantal beelden van de laatste ‘grote’ werken voor de bouw van het nieuwe sportcentrum op domein Hernieuwenburg 
(april/juni 2022). Het Sportcentrum Hernieuwenburg wordt officieel geopend op zaterdag 3 september. Save the date!

De sportvloer in de sporthal wordt geplaatst – op de foto links is de houten onderconstructie zichtbaar

Op verschillende plaatsen in het gebouw gebeurt de decoratieve 
afwerking in hout, zoals aan de balie aan de inkom en de 
toegangsdeur van het zwembad

De kleedkamers worden geplaatst

Alle resterende beglazing wordt geplaatst

Alle ramen rond het zwembad zijn geplaatst

Blijf-Fit-Verblijf 2022
Begin juni kon het Blijf-Fit-Verblijf eindelijk weer doorgaan! 35 zestigplussers trokken voor 8 dagen naar Almuñécar (Spanje) 
onder begeleiding van Rebecca en Clint. Daar konden de senioren kiezen uit een uitgebreid programma van sportactiviteiten, 
daguitstappen en avondanimatie. Om voldoende op krachten te blijven werd gerekend op de All-in  
formule van het hotel Bahia Tropical!

De laatste buitenmuren worden opgevoegd
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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 

Zomer van fotografie 2022
Maak plaats, maak plaats!
De vrije ruimte staat onder druk. Er heerst een constante spanning 
tussen het bebouwde en het onbebouwde. We beknibbelen, 
herschikken en omheinen onze omgeving tot een patchwork van 
vrije, publieke en private ruimte. Echter niet alleen de bestemming 
van een plaats kan verschuiven. Een omgeving is namelijk 
continu in verandering onder invloed van het tijdstip, de licht- en 
weersomstandigheden en het standpunt van waaruit een plek wordt 
geobserveerd. 

Fotografie weet hierbij als geen ander medium het momentum vast 
te grijpen. Studenten Fotokunst van de Academies van Kortrijk en 
Brugge zijn op zoek gegaan naar een stedelijke of natuurlijke omgeving 
om er de vermeende ziel van vast te leggen. Hun visie op de ruimte kon 
kritisch of poëtisch zijn of gestoeld op esthetiek. De enige voorwaarde 
was om niet te vervallen in de klassieke representatie van het landschap. 
Een zestigtal cursisten ging enthousiast aan de slag. Ze werden hierin 
begeleid door docenten Leen Brands, Priscilla Bistoen en Lieven Lefere. 

Het André Demedtshuis maakt deze zomer graag plaats voor hun 
werk. Ook wij zijn zoekend naar onze plaats binnen het landschap van 
de kunsten. 

Voor het eerst tijdens de zomer van fotografie wordt ook de 
aanpalende tuin van het André Demedtshuis geactiveerd met 
fotowerken op groot formaat. Deze tentoonstelling wordt gecureerd 
door Lieven Lefere.

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de vernissage met welkomstdrink 
op zondag 3 juli om 15u00.
 
De tentoonstelling loopt van zaterdag 2 juli tot en met zondag  
28 augustus 2022 en is dagelijks toegankelijk van 14u00 tot 19u00.
 
Tijdens deze periode is ook ons zomerterras geopend.

Zomerterras André Demedtshuis open! 
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

Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Op vrijdag 8 juli vindt in organisatie van de Wielsbeekse Cultuurraad het 
Feest van de Vlaamse Gemeenschap plaats in OC Den Aert (Sint-Baafs-
Vijve). Gastspreker dit jaar is journalist Christophe Deborsu. 

Deborsu presenteert op RTL-TVI het politieke debatprogramma 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.

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. 

Leieoeverdag met picknick inschrijven mogelijk tot 8 juli
Op zaterdag 16 juli wordt voor de derde keer een picknick aan de Leieoevers te 
Sint-Baafs-Vijve georganiseerd. Vanaf 11u00 kan je genieten van een picknick-
pakket samengesteld door een plaatselijke handelaar. Inschrijven voor de 
picknick kan nog tot vrijdag 8 juli en kost € 20 per volwassenen/€ 10 per kind.

Inschrijven kan via het formulier op de website:  
www.wielsbeke.be/leieoeverdag

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. Door middel van 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.

Ereplaquette Hubert Pauwels onthuld
 
Op zondag 15 mei werd onder ruime publieksbelangstelling nabij OC Den Aert in 
Sint-Baafs-Vijve de ereplaquette onthuld ter nagedachtenis aan Hubert Pauwels. 

Hubert Pauwels was een echte volksvriend die na de Tweede Wereldoorlog bij 
zowat alle activiteiten in en rond ‘Senteboas’ betrokken was. Zo stond hij aan de 
wieg van de Koninklijke Harmonie Steeds Beter, was hij jarenlang de drijvende 
kracht achter de Hondenzwemming en de Sint-Bavovrienden, was hij mede-
oprichter van het André Demedtshuis en zo veel meer.

De Facebookgroep ‘Senteboas, vroeger en nu’ zette met steun van de 
gemeente Wielsbeke en in samenwerking met de Juliaan Claerhout-kring en 
de Sint-Bavovrienden een initiatief op poten om Hubert Pauwels, die tot 1996 
enorm actief bleef in de gemeente, te eren met een informatiepaneel.
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FILM  ■  Red Sandra

“Red Sandra” vertelt het waargebeurde verhaal van de familie Massart, een verhaal dat 10 jaar geleden de 
media en de publieke opinie in België en ver daarbuiten beroerde.

William en Olga krijgen onverwacht de diagnose dat hun enige dochtertje Sandra (6) lijdt aan MLD, een 
zeldzame spierziekte. Ze heeft nog ongeveer een jaar te leven. De wereld van het gezin stort in elkaar. De 
vader weigert de hoop op te geven en gooit zich in een verbeten strijd tegen de farma-industrie.

‘Red Sandra’ is een film van Jan Verheyen en Lien Willaert, met in de hoofdrollen Sven De Ridder en Darya 
Gantura.

27 oktober 2022  -  20u00  -  € 4

OC Leieland

MUZIEK  ■  Kadril

Bijna 45 jaar trekken ze intussen rond, de minnestrelen van KADRIL.
Door het Vlaamse land, tot in alle uithoeken van Europa en zelfs het uiterste puntje van Zuid-Afrika. Langs 
straten en pleinen, aan de toog of op het podium, in de pluche zetels van het cultureel centrum of op het 
gras van de festivalweide, overal brengen zij mensen aan het dansen.

Kadril neemt je mee met hun verhalen van vroeger, van nu en van morgen, verhalen over de liefde en het 
leven. Na zangers als de Libbrecht-broers, Patrick Riguelle, Eva De Roovere, Mariken Boussemaere en Karla 
Verlie, is het nu de beurt aan KIMBERLY CLAEYS om samen met de Kadrilmannen jullie deze verhalen te 
vertellen. Zet je bij aan de toog en Streel de Minne met KADRIL…

19 november 2022  -  20u00  -  € 15 / € 12 (-26/60+)

OC Leieland

VOORSTELLING   ■  Els De Schepper ziet ze vliegen 

Els de Schepper presenteert een gloednieuw spektakel, een turbulente vlucht uit de realiteit. Je zal worden 
meegevoerd in een wereld vol ontroering, glimlachjes en schaterbuien. Ga mee op een expeditie tot in 
de diepste kern van Els haar hoofd. Een zoektocht met als belangrijkste vraag: waar zijn de liefde en de 
uitbundigheid gebleven? 

Een volbloed roadmovie op het theater met een soundtrack van Steve Willaert. Een spannend verhaal 
met een absurde inslag én met een verrassende “vliegende” apotheose. ‘Els de Schepper ziet ze vliegen’ is 
ondertussen de 15e show van de grande dame van het Vlaamse cabaret.
Boek je tickets nu en grijp de kans om Els de Schepper van dichtbij aan het werk te zien.

21 december 2022  -  20u00  -  € 25 / € 23 (-26/60+)

CC De Schakel

CULTUURSEIZOEN 2022-2023    AVONDVOORSTELLINGEN

CULTUURABONNEMENT
Geniet van een seizoen vol cultuur aan een scherpe prijs! Voor slechts € 65 (€ 60 voor -26/60+) geniet je van

 alle hierboven vermelde avondvoorstellingen in OC Leieland, maar verzilver je ook je ticket voor de voorstelling van 
‘Els de Schepper ziet ze vliegen’ in CC De Schakel!

VOORSTELLING  ■  Perpetuum Mobile 

Vijf jaar na het uit elkaar klappen van Vlaanderens meest succesvolle cabaretgezelschap besluiten Gunter (Peter 
Thyssen), Kaat (Tine Embrechts) en Tom (Bert Verbeke) opnieuw samen te komen om hun gezelschap nieuw leven 
in te blazen na de dood van het vierde lid, Quinten (William Boeva). Maar is er nog genoeg gemeenschappelijke 
grond om iets nieuws op te bouwen?

Zijn de wonden die in het verleden geslagen zijn niet te diep om te helen? Kan een groep ooit hetzelfde blijven 
als het individu verandert? En zijn we ooit écht in staat om te vergeven? Perpetuum Mobile is een tragikomisch 
verhaal in vijf bedrijven dat gaat over het faillissement van ambitie, faam, vriendschap en goede bedoelingen.

18 februari 2023  -  20u00  -  € 15 / € 12 (-26/60+)

OC Leieland

ANNEMIE STRUYF EN SOETKIN BAPTIST  ■  Dromen uit het Hoge Noorden 

Een muzikaal verhaal uit het Hoge Noorden. Annemie vertelt, Soetkin Baptist zingt en speelt ukelele en 
piano. In het Hoge Noorden hebben ze elkaar ontmoet. Soetkin maakte er muziek, Annemie schreef er 
een boek. En samen vertellen ze hun verhaal. 

Over het Hoge Noorden, over vallen en opstaan, over diep ademhalen en verder gaan. Over hoop en 
verlangen. Over dromen en durven dromen. Achter haar piano met uitzicht op het Noorse landschap 
begon Soetkin Baptist te dromen en te schrijven.

In Noorwegen begon journaliste en reportagemaker Annemie Struyf te schrijven aan haar nieuwe boek. 
Ze wilde de lessen die ze de voorbije jaren in haar persoonlijk en professioneel leven heeft geleerd, 
doorgeven aan andere dromers. In Noorwegen kruisen de wegen van Annemie en Soetkin bij het maken 
van de reportagereeks ‘Het Hoge Noorden’ voor Eén.

Uit deze bijzondere ontmoeting ontstond een uniek, Noors, ontroerend en kwetsbaar verhaal, in 
woord en muziek. Soetkin zingt en speelt, Annemie droomt en vertelt. Een unieke combinatie van twee 
gedreven vrouwen, maar bovenal een wonderlijke mix van dromen uit het Hoge Noorden.

28 maart 2023  -  20u00  -  € 15 / € 12 (-26/60+)

OC Leieland

HANS COOLS  ■  Cools en Zonen

Hans Cools is de definitie van een West-Vlaming: opgegroeid in een dorp, kleinzoon van boeren en 
zoon van hardwerkende ouders in een gezin van vier kinderen. Hij ging naar de chiro, speelde voetbal en 
ja hoor: hij was ook misdienaar. Het liefst van al wilde hij zijn vader opvolgen als schrijnwerker, maar het 
CLB dacht hier anders over en dus studeerde hij verder en werd hij ingenieur bouwkunde.

Ondertussen heeft hij een vrouw, twee zoontjes en werkt hij al jaren voor een groot internationaal 
bedrijf. Het moderne leven doet Hans anders kijken naar de wereld waarin hij opgroeide: enerzijds met 
ontroering, anderzijds met ongeloof.

Een wereld waar patatten met vlees nog dagelijkse kost is, je geboortegewicht algemeen gekend is en 
het online leven nog onontgonnen terrein is. Schipperend tussen zijn oude en nieuwe leven probeert hij 
te wikken en wegen wat hij wil meegeven aan zijn eigen zonen. 

20 april 2023  -  20u00  -  € 15 / € 12 (-26/60+)

OC Leieland

CULTUURSEIZOEN 2022-2023    AVONDVOORSTELLINGEN
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Verkoop
Het cultuurabonnement kan vanaf 1 juli aangekocht worden 
via www.ticketwinkel.be/wielsbeke. Losse tickets voor de 
avondvoorstellingen en workshops zijn verkrijgbaar vanaf 15 juli. 

Hernieuwenstraat 15, 8710 Wielsbeke

    Ontmoetingscentrum Leieland

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

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

WORKSHOP  ■  Vegetarisch koken   

Vegetariër of niet, in deze workshop krijgen groenten de hoofdrol. Bovendien scherpt 
vegetarisch koken ook je creativiteit aan. Ben je niet echt vertrouwd met de vegetarische 
keuken? Geen probleem! Tijdens deze workshop ga je op een culinaire ontdekkingsreis.

Door het combineren van verschillende groenten en bereidingswijzen leer je nieuwe 
en verrassende smaakcombinaties kennen. Gestoomd, geroosterd of gestoofd? De 
mogelijkheden zijn eindeloos. Wedden dat je na deze workshop vegetarisch koken een echte 
groentenfan bent?

16 maart 2023  -  18u30  -  € 60

Vogelsang

WORKSHOP  ■  Zelfverdediging  

We hopen dat het nooit zover komt, maar soms is jezelf verdedigen de beste optie. In deze 
workshop ontdek je hoe eenvoudig en effectief zelfverdediging kan zijn. 

De basis ligt bij zelfverdedigingssporten zoals ‘krav maga’ en ‘taekwondo’. Je leert situaties 
inschatten en jezelf bevrijden uit een bedreiging of een aanval. De gediplomeerde lesgevers met 
ervaring in diverse vechtsporten leren je eenvoudige maar efficiënte technieken waarvoor je niet 
groot, sterk of lenig hoeft te zijn. Ook een ijzersterke conditie of enige voorkennis is niet nodig. 

27 april 2023  -  19u30  -  € 15

OC Wielsbeke

WORKSHOP  ■  Bushcraft voor kinderen & (groot)ouders  
koken 

Bushcraft is de kunst van het (over)leven in en met de natuur. Het is een breed pallet aan 
natuurvaardigheden met respect voor de natuur. Wil je leren hoe je verantwoord vuur kan 
maken zonder aansteker of lucifer? Zin om samen te koken met zelfgeplukte kruiden uit de 
natuur? Je gaat op zoek naar eetbare, medicinale en bruikbare planten en leert met messen 
werken. 

Schrijf je in samen met je (groot)ouder en leer hoe je je thuis kan voelen in het bos. Avontuur 
verzekerd voor groot en klein.

13 mei 2023  -  13u30  -  €40 (per duo)

Locatie wordt later meegedeeld

WORKSHOP  ■  Zeefdrukken  

Altijd al willen weten hoe zeefdrukken in zijn werk gaat? Dan is deze workshop echt iets voor 
jou. Bovendien heb je helemaal geen ervaring nodig.
Zeefdruk is een druktechniek die gebruikt wordt voor meerdere grafische doeleinden 
zoals textielbedrukking, affiches, kunstdrukken… In deze workshop gaan we over het hele 
zeefdrukproces: van idee tot print. Je ontdekt alles over ontwerp, voorbereiding, kleurgebruik 
en druktechniek.

Op het einde van de avond ga je naar huis met heel wat nieuwe kennis en je eigen kleuren 
zeefdruk.
 
16 november 2022  -  19u00  -  € 30

OC Wielsbeke 

WORKSHOP  ■  Wilgenhutten bouwen

Wat is er leuker voor kinderen dan een eigen natuurlijke speelhut? Maak de doe-het-zelver in je 
wakker en leer de kneepjes van het vak tijdens deze workshop wilgenhutten bouwen. Je gaat 
aan de slag met wilgentakken en maakt kennis met het bouwen van groene constructies.

Op die manier help je mee om de natuurlijke speelzone in de Eekhoutshoek verder in te 
kleden. 

Breng je werkhandschoenen mee en voorzie aangepaste kledij. Dan maken we er samen een 
leuke workshop van.

14 januari 2023  -  13u30  -  € 5

Speelruimte Eekhoutshoek

WORKSHOP  ■  Kaas zkt. Bier  

Kaas en bier is een hemelse combinatie, dat weten echte foodies al lang. Ze lijken voor 
elkaar gemaakt. Ontdek in deze workshop alle redenen waarom bier een uitstekende partner 
is voor kaas. We maken kennis met enkele delicieuze kaas- en biercombinaties, in harmonie 
en contrast. De biersommelier maakt speciaal voor deze workshop een selectie van enkele 
verrassende bieren en bijhorende kazen.

9 februari 2023  -  19u00  -  € 30

OC Den Aert

Alle voorstellingen en workshops georganiseerd door de cultuurdienst zijn 
UiTPAS-activiteiten! Je kunt hierbij niet enkel punten sparen, maar ook het 

kansentarief is op onze voorstellingen van toepassing. 

Vind meer informatie over UiTPAS op www.wielsbeke.be/Uitpas

CULTUURSEIZOEN 2022-2023    WORKSHOPS CULTUURSEIZOEN 2022-2023    WORKSHOPS
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Koninklijke Harmonie Steeds Beter 
70 jaar Meziek in Senteboas (1952-2022)

Op 25 mei verzorgde de harmonie een gratis openluchtconcert 
‘Muziekcafe’ op het grasplein naast Den Aert aan de oevers van 
de oude Leie. Het werd een topnamiddag, muziek, buitenbar, veel 
zon en veel toeschouwers. 

De jongeren konden aanschuiven aan de schminkstand en 
de rest kon genieten van een koel drankje in de verfrissende 
schaduw onder de bomen. Natuurlijk kon koffie en gebak ook 
niet ontbreken.

Muzikanten, dirigent en het barteam zorgden ervoor dat we dit  
een geslaagde namiddag konden noemen. 

Zondag 26 juni
Naar jaarlijkse gewoonte zijn we terug bij de brandweer in De 
Panne, we verzorgen een aperitiefconcert om 11 uur. Bezoekers  
kunnen tijdens het concert een aperitiefje nuttigen en na het 
genieten van de mooie muzikale klanken kan er aangeschoven 
worden voor een lekkere BBQ. Kom gerust ook luisteren en 
geniet dan verder van een dagje aan zee. Adres: Loskaai 14,  
8660 De Panne.

Donderdag 25 augustus
Instaprepetitie: Op deze avond om 20 uur verwelkomen we 
nieuwe leden of toekomstige leden die een stap maken naar een 
nieuwe uitdaging in een harmonie. Leerlingen muziekschool (2-3 
jaar ervaring) en meer ervaren muzikanten zijn onze doelgroep. 
Ook op deze avond kunnen mensen contact maken met onze 
harmonie om ons te ondersteunen op activiteiten (medewerkers 
achter de schermen).

Vrijdag 2 september
De Wielsbeekse Feesten is een vaste waarde voor de harmonie, 
na een afwezigheid door de corona kunnen we er opnieuw 
zijn. We spelen op deze avond de start van de feesten in 
aanwezigheid van het gemeentebestuur. We verzorgen een 
wandelconcert doorheen het centrum van Wielsbeke. Zeker 
ontmoeten we elkaar ergens onderweg.

Algemene info
Lokaal Koninklijke Harmonie Steeds Beter:  
Biekorf Rijksweg 35a, Sint-Baafs-Vijve
Repetitie: iedere donderdag van 20u00 tot 21u30
Contact secretariaat: Jency Declerck tel. 0497 28 44 56
Public Relations: Delange Hans tel. 0479 67 96 68

Oud-renner en cafébaas Boudewijn Devos 
vereeuwigd in muurschildering
Ter hoogte van Heirweg 108 te Sint-Baafs-Vijve (het kruispunt van de Heirweg 
met de Abeelestraat) is een muurschildering aangebracht ter ere van oud- 
wielrenner en cafébaas Boudewijn Devos. Het kunstwerk – ontworpen en 
uitgevoerd door Treepack BV – werd aangebracht aan de gevel van het huis 
van zijn zoon Patrick. Op 16 juni werd de muurschildering officieel ingehuldigd 
in aanwezigheid van de familie van Boudewijn Devos.

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 fietsen-
zaak op de Heirweg. Café De Sportvriend werd een begrip in de wijde 
omgeving – net als Boudewijn Devos zelf: hij was gekend en geliefd door 
iedereen in Wielsbeke. 

In het kunstwerk “Boudewijn & Devos” staat de jonge wielerkampioen 
Boudewijn arm in arm met zijn oudere zelf: Boudewijn als gezellige cafébaas. 
Centraal in het ontwerp staat zijn lach, die tweemaal boekdelen spreekt, en 
die passanten nog vele jaren zal verwelkomen in Wielsbeke.

Café De Sportvriend werd eind 2020 – 3 jaar na het overlijden van Devos 
– afgebroken om het kruispunt van de Heirweg met de Abeelestraat 
verkeersveiliger te maken. Op de plaats van het voormalige café is Devos nu 
vereeuwigd.

Speuren naar sporen
Gedurende de voorbije jaren vonden er diverse archeologische 
opgravingen plaats in onze gemeente. Hierbij bleek dat op het 
grondgebied van de gemeente Wielsbeke al sinds de IJzertijd 
nederzettingen te vinden waren. Een verrassing voor iedereen!

Bij die opgravingen vond men niet alleen artefacten uit de 
IJzertijd, ook uit de Gallo-Romeinse tijd en de Middeleeuwen 
werden opmerkelijke vondsten gedaan. Enkele van deze 
artefacten worden door de gemeente zelf bewaard en zullen 
bewonderd kunnen worden in bibliotheek Bibox. 

De gemeentelijke Erfgoedwerkgroep, samen met de Juliaan 
Claerhout-kring, ging aan de slag met deze artefacten. Maar 
liefst 2 weekends lang kan je het historische belang van deze 
opgravingen ontdekken!

Vanaf zaterdag 3 september 2022 kan je enkele artefacten 
ontdekken in een speciale tentoonstelling in Bibox. Om 10u00 
wordt de start van de tentoonstelling gevierd met een lezing door 
archeoloog Johan Hoorne. Hij legt uit hoe men te werk ging bij 
deze opgravingen en wat men kan afleiden uit de vondsten. De 
lezing duurt ongeveer een uur, gevolgd door een receptie.

Op zondag 4 september 2022 kan je via een fietstocht, geschikt 
voor jong en oud, meer ontdekken over deze vondsten uit de 
IJzertijd, Romeinse periode en de Middeleeuwen, dit alles op een 
speelse en verrassende manier. Want wie had ooit gedacht dat je je 
middenin de Middeleeuwen of de IJzertijd zou kunnen bevinden! 

Tijdens de tocht kan je niet enkel genieten van streetart-artiesten 
en muzikanten, maar krijg je ook de kans om deel te nemen aan 
verschillende activiteiten in een uniek Middeleeuws dorp en mag 

je even kuieren door een tentenkamp uit de IJzertijd. Starten kan 
aan Bibox tussen 13u00 tot 14u00. 

Zaterdag 10 en zondag 11 september blijft de tentoonstelling open:
10/09 van 10u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 17u00. 
11/09 van 10u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 17u00.

Wij hopen je te ontmoeten op één van onze niet te missen 
activiteiten! Tot dan!

 
Zaterdag 17 sept 2022 

10 tot 16u 
 

Info – inschrijven – deelnemerslijst: 
ooigem.gezinsbond.be 

Puzzelkampioenschap gezinsbond
vrijdagavond 21 oktober 2022!
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De Wielsbeekse Feesten zijn terug!
Na een covid-safe editie in 2021 breekt het feest weer los in september 2022 met een spetterende editie van

de Wielsbeekse Feesten waarbij enkele klassiekers terugkeren en waar we ook volop aandacht geven aan onze nieuwe sporthal!

Begin augustus ontvang je een uitgebreide flyer in de brievenbus, maar noteer alvast volgende activiteiten in je agenda!

Vrijdag 2 september 2022 vanaf 18u00
• Avondmarkt in de Baron van der Bruggenlaan

• Lokale productenmarkt ‘Smaak Lokaal’
• Nocturne @ Bibox

• Kermis en straatanimatie 

Zaterdag 3 september 2022
Namiddag

• Discovery walk: wandel van oud naar nieuw in deze exclusieve tocht achter de schermen van de sporthallen in Wielsbeke!
• Archeologische lezing in Bibox in organisatie van de Juliaan Claerhoutkring en de Wielsbeekse Erfgoedwerkgroep

• Minifuif voor Maxipret in organisatie van Chiro Kris-Kras 

Avond
• Optreden Bart Kaëll om 19u00

• Optreden Coverband ‘Radio Spandex’ om 20u30
• Tombolatrekking en vuurwerk

• Big Bang fuif vanaf 22u00 in organisatie van Chiro Aktivo

Zondag 4 september 2022 vanaf 13u00
• Erfgoedtocht ‘Speuren naar Sporen’:  

Ontdek welke archeologische vondsten onze gemeente rijk is en waag je zelfs even in de Middeleeuwen 
tijdens deze fietstocht voor jong en oud, in organisatie van de Juliaan Claerhoutkring en de Wielsbeekse Erfgoedwerkgroep. 

100 jaar Koninklijke Harmonie De Ware Vrienden
In het jaar 1922 werd onze harmonie boven de doopvont 
gehouden door enkele ondernemende figuren uit Ooigem. In 
1967 kregen we er broertjes en zusjes bij, want toen werden 
een trommelkorps en majorettekorps opgericht. Via ups en 
downs en … corona… is de harmonie tot de gezegende leeftijd 
van 100 jaar gekomen en de majorettes en drumband tot een 
mooie leeftijd van 55 jaar. Na al die jaren kunnen wij met trots 
zeggen dat we samen met 51 muzikanten, 14 trommelaars en 
18 majorettes nog steeds onze passie uitvoeren.

Meer info over de verschillende onderdelen van onze 
harmonie kan je vinden op onze website:  
http://www.khdewarevrienden.com 
 
Als oudste culturele vereniging van gemeente Wielsbeke willen 
wij dit feit niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom plannen wij 
een paar activiteiten gedurende dit jubileumjaar.
 
• Zaterdag 16 april 2022: Kaas-en wijnavond
• Zondag 3 juli 2022:  Aperitiefconcert met aansluitende 

BBQ vanaf 11u30. BBQ verzorgd door “MaKwizien”
• Zaterdag 5 november 2022: Jubileumconcert om 20u00  

in Sporthal Leieland. Kaarten reserveren kan vanaf  
9 september 2022 via ConcertOoigem@gmail.com

 
De hoofdschotel van ons jubileumjaar serveren wij op zaterdag 
5 november 2022. Met op het menu een jubileumconcert, 
waarbij wij het genoegen hebben dit te doen met een 
gevestigde waarde van meer dan 15 jaar in de muziekwereld: 
De Romeo’s. Vijf jaar geleden mochten we 95 kaarsjes uitblazen 
en hebben we dit met een gastoptreden van de fantastische 
Belle Perez gedaan. We zijn dan ook heel blij dat De Romeo’s 
het ditmaal samen met ons willen vieren. De harmonie mag hen 
begeleiden in hun meezingers en met hun enthousiasme zullen 
zij zeker het publiek in de nodige feeststemming brengen.
 
Naar aanleiding van het eeuwfeest van de Koninklijke Harmonie 
De Ware Vrienden wordt een HULDEBOEK uitgegeven met 
leuke weetjes, anekdoten en foto’s. De auteur is José Lerouge, 
zelf spelend lid sinds 1967 en bestuurslid sinds 1977.
U kunt dit boek bestellen tegen een voorintekenprijs van 
€ 20, tot 30 juli 2022 daarna vanaf 1 augustus 2022 tegen 
de prijs van € 25. Dit kan door een mailtje te sturen naar 
khdewarevrienden@gmail.com of door zelf het formulier in te 
vullen via onderstaande QR-code.

Gelieve te betalen op rekening-
nummer: BE12 9300 0556 0992 
van Harmonie De Ware Vrienden 
Ooigem. Met vermelding: 
“(aantal) ex. Huldeboek 2022 - 
voornaam naam”.

Uw voorintekening is enkel geldig indien wij uw betaling 
ontvangen voor 1 augustus 2022. Iedere voorintekenaar, krijgt 
via die weg een herinnering voor afhaling vanaf 5 november 
2022. Dan is het ook ons jubileumconcert. Bij eventuele 
verzending dient €5 portkosten betaald te worden.

Alvast bedankt en tot snel!
Het bestuur en de leden van :
KH De Ware Vrienden Ooigem
Majorettes The Golden River Twirlers
Drumband Con Fuoco
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Wist je dat... Er een multiculturele werkgroep is in Wielsbeke?
De multiculturele werkgroep is een plaats voor ontmoeting 
en het verspreiden van interculturaliteit. Het doel is om 
Wielsbekenaren en personen met roots in het buitenland 
samen te brengen, in gesprek te laten gaan en dichter bij elkaar 
te brengen. 

Ook is het de bedoeling om de nieuwkomers en personen 
met roots in het buitenland te informeren en integreren in het 
vrijetijdsaanbod en het aanbod van de gemeentelijke/OCMW 
diensten. Al te vaak stuiten nieuwkomers en/of anderstaligen 
op te hoge drempels om volop te kunnen participeren in het 
uitgebreide vrijetijdsaanbod in Wielsbeke.

Met de multiculturele werkgroep gaan we dan ook op zoek 
naar gerichte werkpunten en werkmethoden die hiervoor een 
oplossing kunnen bieden. Verder organiseren we activiteiten 
voor de werkgroep en dragen we ook ons steentje bij aan 
evenementen zoals de avondmarkt en Supervlieg.

Zin om deel uit te maken van deze werkgroep? Of wil je meer 
informatie? Stuur een mailtje naar cultuur@wielsbeke.be.

‘Het Bankje’: intieme, bizarre en aangrijpende  
dialogen tijdens je wandeling door Wielsbeke
Neem in juli, augustus of september plaats op 1 van 10 geselecteerde 
banken in de gemeente, scan de QR-code op de bank en je bent 
getuige van de meest intieme, bizarre en aangrijpende dialogen die zich 
(misschien) hebben afgespeeld op de plek waar je zit!

Op onze website vind je alle deelnemende locaties in Wielsbeke,  
Ooigem en Sint-Baafs-Vijve: www.wielsbeke.be/hetbankje.

De podcast Het Bankje is de hele zomer lang te beluisteren in meer 
dan 100 steden en gemeenten in Vlaanderen en Brussel. Het Bankje 
is een initiatief van OPENDOEK naar een idee van Wim Chielens, in 
samenwerking met Creatief Schrijven en Kunstwerkt.
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De Boekstart-dag in bibliotheek Bibox was  
een succes!
Zaterdag 21 mei 2022 organiseerde bibliotheek Bibox voor het eerst een 
Boekstart-dag i.s.m. Huis van het Kind. De creatieve vertel- en knutselworkshop  
rond ‘Pauwtje Pio’ voor peuters en jonge kleuters  kende veel bijval.

Ook van de kindermassage en –yoga voor de allerkleinsten werd er ten volle 
genoten en wie deelnam aan de rondleidingen was verrast over ons ruim aanbod 
voor jonge kinderen: (digitale) prentenboeken, voorleesboeken, weetboeken, 
vertelplaten, zindelijkheidskoffer, gezelschapsspelletjes, … 

Dank aan alle aanwezigen, noteer voor de volgende editie alvast zaterdag  
27 mei 2023 in jullie agenda!

Zomerschool WASKO Piccolo
Twee volle maanden vakantie is lang. Onze zomerschool 
wil kinderen uit het lager onderwijs dan ook op vlotte 
manier voorbereiden op het volgende schooljaar. Er zal 
doelgericht worden 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 werken in kleine groepen 
en kijken ook naar de specifieke noden van elk kind. Via deze 
gerichte aanpak willen we er voor zorgen dat elk kind met 
meer zelfvertrouwen het nieuwe schooljaar zal aanvatten.

Voor wie?
Alle kinderen uit de lagere school uit Wielsbeke en 
omliggende gemeenten.

Waar?
Basisschool Springeling, Baron van der Bruggenlaan 19,  
8710 Wielsbeke

Wanneer?
Van dinsdag 16 augustus tot en met zaterdag 27 augustus  
(10 volle dagen), dagelijks van 08u30 tot 16u00.
Het is niet mogelijk om slechts voor 1 week in te schrijven.

Programma?
In de voormiddag zullen op speelse wijze een aantal 
basisvaardigheden worden herhaald. De focus ligt op 
Nederlands en wiskunde. Voor de derde graad komt daar nog 
Frans bij.
In de namiddag staan er dan weer leuke, verrijkende 
activiteiten op het programma.

Begeleiding?
Onze lesgevers staan reeds meerdere jaren voor de klas. Ze 
zijn allemaal doordrongen van het belang van zomerscholen. 
Elke lesgever wordt nog bijgestaan door een begeleider. De 
zomerschool staat onder leiding van een coördinator met een 
pedagogische achtergrond. 

Kostprijs?
Gratis (met uitzondering van de opvang buiten de uren)
Er wordt bij inschrijving een waarborg gevraagd van € 80. 
Deze waarborg moet worden betaald op rekening BE64 7340 
4185 0152 (WASKO vzw) met vermelding van de naam van 
jouw kind. Deze waarborg wordt terugbetaald indien jouw 
kind minstens 80% aanwezig is gedurende deze 10 dagen.

Hoe inschrijven?
Je kan je kind inschrijven via onze website www.waskovzw.be 
We vragen ook om een motivatieattest, ingevuld door 
leerkracht van je kind. Met dit motivatieattest kunnen we 
gericht werken rond de noden van je kind. 

Nog vragen?
Mail ons op info@waskovzw.be
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 bibliotheek
JULI
DAT DAG ACTIVITEIT ORGANISATIE LOCATIE  UUR     

3/7 zondag Aperitiefconcert en BBQ KH De Ware Vrienden OC Leieland Ooigem 11u30
4/7 maandag Bowling Neos Ooigem Keep Fit Oostrozebeke 
4/7 maandag Petanque Okra Wielsbeke/Lokaal Dienstencentrum DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00
5/7 dinsdag Zoete Zonde Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00
5/7 dinsdag Fietsen Okra Wielsbeke  Wielsbeke 14u00
5/7 dinsdag Neos Folkt: herbeleeft de sixties Neos Ooigem  Dranouter 
6/7 woensdag Restaurantmiddag ‘Nationale Feestdag’ Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 12u00
7/7 donderdag Restaurantmiddag ‘Nationale Feestdag’ Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 12u00
7/7 donderdag Workshop macramé - vriendschapsbandjes Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00
7/7 donderdag Mindful yoga Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 18u30 & 19u30
7/7 donderdag Infonamiddag ‘Vinkenzettingen’ Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u30
8/7 vrijdag Feest van de Vlaamse Gemeenschap:  Cultuurdienst OC Den Aert Sint-Baafs-Vijve 20u00 
  gastspreker Christophe Deborsu 
10/7 zondag Zomerdrink inwoners Wielsbeke Gemeente Wielsbeke SH Leieland Ooigem 11u00
11/7 maandag Petanque Okra Wielsbeke DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00
11/7 maandag Regiowandeling Okra Wielsbeke  Oostrozebeke 13u30
12/7 dinsdag Kaarten en Rummikub Okra Wielsbeke OC Hernieuwenburg Wielsbeke 14u00
14/7 donderdag Wandelbabbel Neos Ooigem Sint-Brixiuskerk Ooigem 14u30
16/7 zaterdag Leieoeverdag met picknick  Leieoevers Sint-Baafs-Vijve 11u00
18/7 maandag Petanque Okra Wielsbeke/Lokaal Dienstencentrum DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00
18/7 maandag Kampioenenkaarting, koffietafel, Rummikub en kub Neos Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00
19/7 dinsdag Kaarting De Vrije Manillers Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u30
19/7 dinsdag Fietsen Okra Wielsbeke  Wielsbeke 14u00
20/7 donderdag Workshop macramé  Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00
24/7 donderdag Wandelbabbel Neos Ooigem Sint-Brixiuskerk Ooigem 14u30
25/7 maandag Petanque Okra Wielsbeke DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00
25/7 maandag Petanque Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00
26/7 dinsdag Kaarten en Rummikub Okra Wielsbeke OC Hernieuwenburg Wielsbeke 14u00
26/7 dinsdag Creanamiddag Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00

AUGUSTUS
DAT DAG ACTIVITEIT ORGANISATIE LOCATIE  UUR     

1/8 maandag Petanque Okra Wielsbeke/Lokaal Dienstencentrum DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00
2/8 dinsdag Zoete Zonde Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00
2/8 dinsdag Fietsen Okra Wielsbeke  Wielsbeke 14u00
4/8 donderdag Workshop macramé  Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 13u30
8/8 maandag Petanque Okra Wielsbeke/Lokaal Dienstencentrum DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00
9/8 dinsdag Kaarten en Rummikub Okra Wielsbeke DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00
16/8 dinsdag Kaarting De Vrije Manillers Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u30
16/8 dinsdag Start zomerschool Piccolo Wasko Basisschool Springeling Wielsbeke 08u30
16/8 dinsdag Bloedinzameling Rode Kruis Wielsbeke OC Den Aert Sint-Baafs-Vijve 17u00
18/8 donderdag Dagfietstocht Okra Wielsbeke   
18/8 donderdag Mindful yoga Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 18u30
21/8 zondag Festivaria “I’m singing in the rain”  Neos Ooigem Donkmeer Berlare 
22/8 maandag Petanque Okra Wielsbeke/Lokaal Dienstencentrum DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00
23/8 dinsdag Kaarten en Rummikub Okra Wielsbeke OC Hernieuwenburg Wielsbeke 14u00
23/8 dinsdag Regiowandeling Okra Wielsbeke  Aarsele 13u30
23/8 dinsdag Creanamiddag Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 14u00
24/8 woensdag  Restaurantmiddag ‘Augustusmenu’ Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 12u00
25/8 donderdag Restaurantmiddag ‘Augustusmenu’ Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 12u00
25/8 donderdag Instaprepetitie KH Steeds Beter Biekorf Sint-Baafs-Vijve 20u00
25/8 donderdag Mindful yoga Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum Wielsbeke 18u30 & 19u30
26/8 vrijdag Bloedinzameling Rode Kruis Wielsbeke OC Hernieuwenburg Wielsbeke 17u00
28/8 donderdag Wandelbabbel Neos Ooigem Sint-Brixiuskerk Ooigem 14u30
29/8 maandag Petanque Okra Wielsbeke DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00
30/8 dinsdag Fietsen Okra Wielsbeke  Wielsbeke 14u00

Bestemming: bib! Doe mee en ga met ons op leestrip van 1 juli tot 4 september 
Deze zomer vindt de derde editie van “Bestemming: bib!” 
plaats. Ook bibliotheek Bibox doet hieraan mee! Het concept 
is dit jaar een klein beetje anders dan vorige jaren. Kinderen 
en jongeren tussen 3 en 18 jaar kunnen in de bibliotheek 
nog steeds een reispas afhalen. Op de reispas vinden ze vier 
bestemmingen, waar ze telkens een boek bij zoeken. Ze worden 
uitgedaagd om deze zomer dus vier boeken te lezen. Voor elk 
gelezen boek krijgen ze een stempel in hun reispaspoort. Als 
ze vier stempels verzameld hebben en de reispas vol is, leveren 
ze hem in bij de bibliotheek. Wie zijn reispas inlevert, maakt 
kans op mooie prijzen! Wie meer wil lezen, kan nog twee 
bonusboeken kiezen en zo extra kans maken op een prijs.

De vier verschillende bestemmingen vind je hieronder:

1. NAAR DE ZON: Wat is de zomervakantie zonder zon? Lees 
een boek waar je het warm van krijgt, ook als het regent. 

2. NAAR HET MUSEUM: Musea zijn leuk en interessant. Lees een 
boek over kunst of een creatief boek en laat je verrassen.

3. ONDERWEG: De vakantie begint al wanneer je de 
voordeur dichttrekt. Hoe reis jij? Met de auto, de fiets of 
een zelfgebouwde helikopter? Lees een boek over reizen 
en op weg zijn.

4. OP ONDERZOEK: Wees een speurneus en lees een boek over 
ontdekkingen, experimenten of uitvindingen.

Als extraatje ontvangen de eerste 70 kinderen en jongeren die 
hun ingevulde reispas indienen een souvenir in de vorm van 
een “Bestemming: bib!”-potlood.

Aan het einde van de zomer worden alle volle reispassen 
verzameld en loten zowel Iedereen Leest als de plaatselijke 
bibliotheek er een aantal winnaars uit. 

lllustratie: 
Gudrun Makelberge

Nocturne@Bibox 
Op vrijdag 2 september 2022 is de bibliotheek naar aanleiding van de Wielsbeekse Feesten 
uitzonderlijk open tot 21u00.

 Voor ons activiteitenaanbod die avond verwijzen we naar de folder van de Wielsbeekse feesten die 
later bedeeld wordt.

Zomervakantie 
De bibliotheek is gesloten van maandag 1 augustus tot en met maandag 15 augustus 2022.
Daarna zijn we weer open volgens de gewone openingstijden van de bib. 

Ontdek onze digitale collecties! Deze collecties zijn steeds bereikbaar, ook tijdens de sluiting van de bib! 
• E-boeken
• Fundels: gesproken prentenboeken en avi-boeken
• Gopress krantenarchief: online krantenartikels lezen die ouder zijn dan twee dagen



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!

B re n g  j i j  o n ze  g e m e e n te  m e e  i n  b e e l d ?  Ta g  j e  fo to ’s  m e t  # i g w i e l s b e ke ! 

@natuurbeeldenmya @alain.d.nature @linolamichels

@amezvicky @smetjel @gewoon_22

@vandewallemathias

@m10eke

@darco_juve @smetjel

@verhaeghejohan

@8boskat8

@dieter_coudyzer

@ld.architecten @arthiebleu

@kurt.vanhoutte.7


