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OPENING SPORTCENTRUM HERNIEUWENBURG  
MEER INFO: ZIE PAGINA 24-25-26-27
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ZITDAG BURGEMEESTER
Op donderdagvoormiddag van 09u00 tot 11u30 op  
afspraak: 056 67 32 00

SLUITINGSDAGEN
GEMEENTEDIENSTEN & OCMW
• Maandag 31 oktober 2022 (brugdag)
• Dinsdag 1 november 2022 (Allerheiligen)
• Woensdag 2 november 2022 (Allerzielen) 

INTERGEMEENTELIJK RECYCLAGEPARK
www.imog.be/intergemeentelijkerecyclageparken

BIBLIOTHEEK - BIBOX
• Maandag 31 oktober 2022 (brugdag)
• Dinsdag 1 november 2022 (Allerheiligen)
• Woensdag 2 november 2022 (Allerzielen)  

• 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 NOVEMBER - DECEMBER 2022
DEADLINE VRIJDAG  7 OKTOBER 2022

INFOKRANT EDITIE JANUARI – FEBRUARI 2023
DEADLINE VRIJDAG 2 DECEMBER 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,

Na anderhalf jaar intensief bouwen is het op zaterdag 3 september (eindelijk) zover: 
dan opent het gloednieuwe ‘Sportcentrum Hernieuwenburg’ feestelijk de deuren.
 
Gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé en de gemeentebesturen van beide 
gemeentes die hebben geparticipeerd aan de bouw van het zwembad, Dentergem en 
Oostrozebeke, zullen het centrum ’s ochtends officieel inhuldigen. 

Wij kijken er alvast naar uit om iedereen vanaf de namiddag het sportcentrum te laten 
ontdekken tijdens de Discovery Walk: een bijzondere wandeling voor én achter de 
schermen van de oude en de nieuwe sporthal! Er zijn ook tal van sportdemonstraties, 
kom zeker eens een kijkje nemen!

Met trots kunnen we het nieuwe sportcentrum een écht pareltje noemen. En ook 
wie minder sportief is kan in het nieuwe sportcentrum terecht voor een hapje en een 
drankje in de gezellige cafetaria. Je leest meer over het nieuwe sportcentrum verderop 
in deze infokrant vanaf pagina 24.

En natuurlijk kijken we ook uit naar onze Wielsbeekse Feesten! Deze eerste post-corona-editie kent opnieuw een rijk gevuld 
programma met onder andere een avondmarkt, kermis, gratis optredens en vuurwerk! 

Wie langskomt op zaterdagavond kan zijn evenementenbon inwisselen voor een hapje en/of een drankje. Je kan de bon 
desgewenst ook nog bewaren voor gebruik tijdens de Hondenzwemming in oktober of de Ooigemse kerstmarkt in december. 
En voor de sportievelingen onder ons: zij kunnen op zondagnamiddag hun hart ophalen tijdens de erfgoedtocht “Speuren naar 
Sporen”.  

Ander goed nieuws is dat de bouwplannen voor een nieuw Woonzorgcentrum de komende maanden verder vorm zullen 
krijgen. Met zorgorganisatie Motena en bouwonderneming Furnibo ambiëren we volgend jaar het bouwtraject op domein 
Hernieuwenburg op te starten (zie ook pagina 11).

Alvast tot binnenkort!

Uw burgemeester,
Jan Stevens
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Test BE-Alert op donderdag 6 oktober 2022
Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een 
noodsituatie willen we jou graag snel verwittigen.

Daarom beschikt onze gemeente over BE-Alert, een systeem dat je op 
de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon. 

Op donderdag 6 oktober houden verschillende steden en gemeenten 
in België een BE-Alert-test. Ook Wielsbeke doet mee. Inwoners die 
ingeschreven zijn op BE-Alert zullen die dag een testbericht ontvangen 
via mail en/of sms. 

Door BE-Alert te testen kan onze gemeente de procedures inoefenen. 
Bovendien willen we hiermee onze inwoners bewust maken van het 
feit dat het belangrijk is om meteen op de hoogte te zijn bij een 
noodsituatie. 

Nog niet aangemeld? Om een bericht te ontvangen moet je je 
registreren. Dit kan heel gemakkelijk op www. be-alert.be.

Wist je dat je tot 5 ‘alert’-adressen kan invoeren? Denk aan je huisadres, 
werkadres, verblijfplaats van kwetsbare familieleden, je vakantieadres, ... 
Je kan je gegevens ook altijd aanvullen. 

Inschrijven is volledig gratis.
Schrijf je vandaag nog in en test mee op 6 oktober!
Info: www.wielsbeke.be/be-alert

Kort genoteerd uit de gemeenteraad
GEMEENTERAAD VAN 30 JUNI 2022 
1. Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting. 

GEMEENTERAAD VAN 11 JULI 2022 
1. Kennisname tweede algemene vergadering op 23 juni 2022 Vereniging Voor Openbaar Groen: goedkeuring nieuwe statuten.
2. Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen van 21 juni 2022 betreffende “Goedkeuring agenda en 

vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering op 29 juni 2022 - OFP PROLOCUS”.
3. Goedkeuring gewijzigd huishoudelijk reglement gemeenteraad.
4. Kennisname jaarrapport organisatiebeheersing.
5. Goedkeuring gewijzigd algemeen politiereglement (APR).
6. Goedkeuring leningsovereenkomst investeringen 2021 bibliotheek en sport.
7. Goedkeuring jaarrekening 2021 AGB Wielsbeke.
8. Vaststelling jaarrekening 2021 lokaal bestuur Wielsbeke luik Gemeente.
9. Goedkeuring jaarrekening 2021 lokaal bestuur Wielsbeke luik OCMW.
10. Goedkeuring afschaffen buurtweg nr. 25 - uitrustingswerken bedrijventerrein Breestraat.
11. Goedkeuring wegentracé bedrijventerrein Breestraat.
BP. 1 Goedkeuring afschaffing gedeelte buurtweg nr. 15 en verleggen gedeelte buurtweg nr. 18.

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

Is mijn rijbewijs nog geldig?
Sinds 7 juli 2010 is het elektronische Europese rijbewijs 
(bankkaartmodel) in België van toepassing. Dit is 10 jaar 
geldig, net zoals de elektronische identiteitskaart. Na 10 jaar 
moet je het rijbewijs vernieuwen in het gemeentehuis.

Als gemeente zouden wij iedereen graag individueel 
aanschrijven om te melden dat de geldigheid van je rijbewijs 
bijna verstreken is, maar in tegenstelling tot de elektronische 
identiteitskaarten laat de federale toepassing voor rijbewijzen 
momenteel niet toe om burgers aan te schrijven als het 
rijbewijs bijna verstreken is. Je ontvangt dus geen brief als je 
rijbewijs bankkaartmodel vervalt. Je moet zelf de einddatum 
checken en tijdig de hernieuwing van je rijbewijs aanvragen.

Maak hiervoor een afspraak via www.wielsbeke.be/afspraak-maken. 
Een nieuw rijbewijs kost € 25,00. 

De papieren rijbewijzen zijn nog altijd geldig in België en in 
het buitenland, en dit tot 2033. Pas in 2033 zal het Europese 
bankkaartmodel verplicht zijn. Het is dus absoluut niet nodig 
om nu al een nieuw rijbewijs aan te vragen.

Een rijbewijs vernieuwen is enkel nodig wanneer je rijbewijs 
verloren/gestolen is, beschadigd of onleesbaar geworden is. 
Ook wanneer je echt niet meer op je foto lijkt, is het nodig om 
een nieuw rijbewijs aan te vragen.

Het gaat dan niet om mensen die een ander kapsel hebben of 
plots een bril of baard dragen, maar wel om mensen die een 
foto hebben die al verschillende decennia oud is. 

Reglementering kerkhoven t.g.v. Allerheiligen
Het is verboden op zondagen, op wettelijke feestdagen en 
vanaf de laatste werkdag van oktober tot en met 2 november 
van elk jaar:

1° graftekens of erbij horende voorwerpen te plaatsen of 
weg te nemen. Dit verbod betreft niet het neerleggen van 
eenvoudige draagbare herinneringstekens, kransen, bloemen, 
medaillons noch de graftekens met of zonder water te reinigen 
of ze recht te zetten;

2° opschriften op graftekens te beitelen of de bestaande 
opschriften dieper te maken, enig bouw-, beitel- of 
schilderwerk uit te voeren;

3° de begraafplaatsen te betreden met krui- of blokwagens, 
watertonnen, ladders en andere werktuigen. Enkel het 
verzorgen van tuintjes is toegelaten, op voorwaarde dat de 
lanen en wegen niet beschadigd worden en in behoorlijke 
toestand worden gehouden.

De graftekens en de aanplantingen moeten voldoen aan de 
bepalingen van het huishoudelijk reglement betreffende de 
begraafplaatsen. De opschriften van grafschriften mogen de 
welvoeglijkheid, de orde en de aan de doden verschuldigde 
eerbied, niet storen.

Mogen wij vriendelijk verzoeken om geen bloempotten in te 
graven in de paden. Zo blijven onze begraafplaatsen mooi!

De begraafplaatsen zijn dagelijks voor het publiek toegankelijk 
van 08u00 tot 20u00 behoudens afwijking
vastgesteld door de burgemeester.

Ter info: vanaf 6 december worden de verwelkte bloemstukken 
en bloempotten verwijderd.
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Gemeente Wielsbeke is op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste

COÖRDINATOR WERKEN IN EIGEN BEHEER
knelpuntberoep (B1-B3)
in voltijds dienstverband, contractueel bepaalde duur (minimum 1 jaar) (aanleggen werfreserve)

Functie: 
Als coördinator ‘werken in eigen beheer’ sta je samen met je team in voor het onderhoud, de optimalisatie en vernieuwing van 
de infrastructuur en het patrimonium van de gemeente en het OCMW. Je verzekert de dagdagelijkse werking door het leiden, 
coachen, motiveren, sensibiliseren en optimaal inzetten van je medewerkers. Je zorgt voor een open communicatie naar de burgers, 
medewerkers, andere diensten en bestuur toe en werkt onder de rechtstreekse leiding van en rapporteert aan het diensthoofd 
technische dienst.

Uiterste indiendatum: 30 september 2022

Voor meer uitgebreide info: www.wielsbeke.be/vacatures 

       Vacature
OCMW Wielsbeke is op zoek naar een gemotiveerd en enthousiast

DIENSTHOOFD / COÖRDINATOR SOCIAAL HUIS
Voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur (graad B4-B5)

Functie: 
Als coördinator sociale dienst ben je enerzijds verantwoordelijk voor de operationele organisatie van de sociale dienst. Anderzijds 
zorg je voor de uitrol van acties en projecten in uiteenlopende sociale en welzijnsdomeinen. Je coördineert de werking van de dienst
teneinde een efficiënte, effectieve en kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden aan de Wielsbeekse bevolking. Naast de 
coördinatie van de dossiers binnen de dienst, bewaak je de dossierlast bij de collega’s. Dit doe je in nauwe samenwerking met jouw 
collega’s.

Uiterste indiendatum: 30 september 2022

Voor meer uitgebreide info: www.wielsbeke.be/vacatures 
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       Gezocht: vrijwilligers
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Het lokaal bestuur werkt op regelmatige basis met vrijwilligers voor diverse activiteiten.
Momenteel zijn we op zoek naar:  

MEDEWERKER PERMANENTIE ANDRÉ DEMEDTSHUIS 
Het André Demedtshuis is een cultuur- en kunstencentrum in Sint-Baafs-Vijve. De 
werking omvat o.a. het permanente André Demedtsmuseum en de exporuimte waar 
maandelijks een kunsttentoonstelling doorgaat. Het André Demedtshuis is wekelijks 
geopend op zaterdag- en zondagnamiddag.

Als vrijwilliger sta je tijdens de permanentie in voor de ontvangst en wegwijs maken 
van kunstenaars en bezoekers, het registreren van bezoekersaantallen enz.
 

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.

MEDEWERKER CAFETARIA LDC TER LEMBEEK
Het Lokaal Dienstencentrum Ter Lembeek is op zoek naar vrijwilligers om de 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.

ROLSTOELDUWERS VASTE WANDELNAMIDDAGEN
WZC Ter Lembeek is op zoek naar rolstoelduwers op de vaste wandelnamiddagen op 
dinsdag en donderdag (14u30-16u30).
Wandel je graag? Maak je graag deel uit van een fantastische groep? Maak je mensen 
graag blij? Heb je nu en dan eens een namiddag vrij om met ons mee te stappen (het 
maakt echt niet uit hoe vaak)?
We bieden jou een gratis lidmaatschap bij een hechte vrijwilligersbende, een 
verzekering, veel leuke en aangename contacten en bij iedere deelname ook een 
drankje!
Meer weten of aanmelden? Contacteer Anja of Hein via 056 66 52 83.

Interesse? Meld je aan via https://www.wielsbeke.be/vrijwilligersgezocht

Openbare verlichting ’s nachts uit
In september 2021 zette Wielsbeke mee zijn schouders onder 
het burgemeestersconvenant, waarbij we streven naar 40% 
CO2–reductie tegen 2030 en naar koolstofvrij tegen 2050. 

Om deze klimaatdoelstellingen te halen en om een 
voorbeeldfunctie inzake energie te stellen, dooft Wielsbeke 
vanaf 1 oktober de openbare verlichting tussen 23u00 en 
04u30 en dit op alle dagen van de week, uitgezonderd op 
vrijdag- en zaterdagavond. 

In Wielsbeke staan er 2.415 lichtpunten. Door het doven zal 
de openbare verlichting 30% minder branden; dit betekent 
een minverbruik van 249.763 kWh. Hiermee wordt een 
CO2-uitstoot van 57,945 ton per jaar vermeden. Ook op de 
energierekening wordt er, aan de huidige hoge prijzen, 117.000 
euro bespaard. 

De werken starten in september 2022 en dit in samenwerking 
met Fluvius. Het kan dus zijn dat in jouw wijk of straat de 

openbare verlichting al in de loop van de maand september 
dooft. De afronding van de aanpassingen is voorzien voor 1 
oktober. 

Voor vragen of inlichtingen kan je steeds contact opnemen 
met de Dienst Omgeving en dit via 056 67 32 15 of 
omgeving@wielsbeke.be.

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

Gouden jubileum

Ronny Steelandt - Godelieve Lattré

Gehuwd te Ooigem 16/06/1972 - viering 3/07/2022

Gouden jubileum
Marc Vanacker - Christiane Vercamer 

Gehuwd te Sint-Baafs-Vijve 06/06/1972 - viering 25/06/2022

6     gemeentelijke infokrant  |  SEPTEMBER - OKTOBER

Briljanten jubileum
Nowé Stevens - Rosa Bruneel

Gehuwd te Ooigem 05/07/1957 - viering 9/07/2022

Diamanten jubileum

Alfons Claerhout - Lena Desplenter

Gehuwd te Wielsbeke 26/06/1962 - viering 16/07/2022

Gouden jubileum
Frank Tassaert - Viviane Verbauwhede

Gehuwd te Dentergem 12/07/1972 - viering 8/07/2022
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LAATSTE MAAND OM CADEAUBONNEN 
RELANCEPLAN TE GEBRUIKEN!

In september 2021 ontving ieder gezin in Wielsbeke een brief 
met 2 Wielsbeke cadeaubonnen van 10 euro,

dit in het kader van  het relanceplan van de gemeente.

Heb je je bonnen nog niet uitgegeven?
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.

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 Bloe-
menatelier • 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  • 
QT Hairdesign • 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 gespe-
cialiseerde 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. 

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

huis van het kind 
Week van de Kinderopvang 
Van 10 tot en met 16 oktober vindt de Week van de Kinderop-
vang plaats. Het is een week waarin we alle medewerkers van 
de kinderopvang een hart onder de riem steken en een keertje 
extra onze waardering tonen voor het fantastische werk dat 
ze leveren.

Dit jaar is het thema “sterren op de speelvloer”. Elke dag 
spelen de kinderopvangbegeleiders de sterren van de hemel 
en zetten ze zich met hart en ziel in om elk kind een fijne 
opvangtijd te bezorgen.

Zich aanpassend aan elke situatie of omstandigheid tot ze 
soms ‘sterren zien’, staan ze elke dag paraat. En daarom 
verdienen ze allemaal een podium! 

Zet jij als ouder de begeleider(s) van jouw kind(eren) ook 
even in de bloemetjes met een dank-je-wel, een kaartje, een 
tekening van jouw kind, …?W I E L S B E K E

gemeentelijke info 
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Jongerenavond “Puberteit zonder spijt”
Toen ik zo oud was als jij hé…”

“Ja, maar ’t is voor je eigen bestwil…” 
“Zolang je onder mijn dak woont…” 

Herkenbare quotes van je ouders? 
Kom dan naar onze jongerenavond die in teken staat van het 
puber-zijn en het samenleven met je ouder(s). Ontdek hoe jouw 
leeftijdsgenoten hiermee omgaan en wissel tips en misschien wel 
komische ervaringen uit met elkaar. Graag een seintje indien je 
aanwezig zal zijn via huisvanhetkind@wielsbeke.be of zet je op 
“aanwezig” bij het Facebookevenement. We voorzien die avond 
een hapje en een drankje. 
Woensdag 28 september, 17u30-19u00
@ Cultuurcentrum Wielsbeke

FEESTvarken vzw bezorgt kinderen in 
armoede een fijne verjaardag
Sinds juli 2022 slaan de sociale dienst van het OCMW 
Wielsbeke en Huis van het Kind Wielsbeke de handen in elkaar 
met FEESTvarken vzw: een non-profitorganisatie die de strijd 
aangaat met kinderarmoede en die verjaardagspakketten op 
maat samenstelt voor kwetsbare gezinnen met kinderen tussen 
1 en 12 jaar. 

De eerste pakketten zijn op vrijdag 8 juli officieel aan de 
gemeente Wielsbeke overhandigd.

Door armoede kunnen sommige kinderen hun verjaardag niet 
vieren: ze kunnen geen feestje geven of mogen of durven geen 
vriendjes uitnodigen. FEESTvarken vzw wil kinderen die in 
armoede leven een fijne verjaardag bezorgen, en wil daarnaast 
ook sensibiliseren over kinderarmoede met educatieve 
pakketten. In Wielsbeke bedraagt het kinderarmoedecijfer 4,8%.

De verjaardagspakketten van FEESTvarken vzw worden steeds 
op maat samengesteld en bevatten een actueel cadeau, een 
traktatie om uit te delen in de klas en materiaal om thuis een 
feestje te organiseren. Het complete pakket heeft een waarde 
van ongeveer 45 euro. 

In de praktijk zal de toewijzing en verdeling van de pakketten 
gebeuren door de sociale dienst van het OCMW Wielsbeke. 

Volg jij ons al?
Wist je dat… Huis van het Kind Wielsbeke 
sinds kort actief is op facebook?

Huis van het Kind Wielsbeke wil 
(aanstaande) ouders ondersteunen bij de 
zorg, groei en opvoeding van hun kinderen.

Via onze facebookpagina krijg je info over al onze 
workshops en activiteiten.
Volg ons en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en
evenementen!

Ons adres: www.facebook.com/huisvanhetkindwielsbeke 

Tijdens deze webinar
praten we over 

financieel opvoeden. 
We geven tips en tricks

over hoe je kind kan leren
sparen,  

hoe zakgeld kan helpen
om geld te leren beheren, 
een bankrekening voor

je kind of niet...
en veel meer!

ONLINE OUDERMOMENT
 Donderdag 

 13 oktober 2022 
 20u - 21u30

Inschrven: via deze QR code

Awel, de luisterlijn voor kinderen en
jongeren, zoekt vrijwillige beantwoorders
Onzeker of het wel bij je past? Awel, ‘t is een match! 
Of je nu een echte huismus bent, een lange slaper, gekke 
unicorn, klusser of professor. 

Awel, dat is luisteren naar kinderen en jongeren van thuis uit, 
wanneer jij wil. Diploma maakt niks uit, luisteren wel.
Word beantwoorder. Surf naar awel.be voor alle info.

Huisvesting buitenlandse arbeiders
De huisvesting van buitenlandse arbeiders wordt tot op heden 
door elke woondienst in regio Midwest op een andere manier 
benaderd. Om voor deze doelgroep een kwalitatieve huis-
vesting mogelijk te maken, werd op vraag van de Midwest-
besturen regionaal een uniforme aanpak afgestemd.

Wie zijn buitenlandse arbeiders?
Deze aanpak geldt voor buitenlandse arbeiders, dit zijn 
Europese of niet-Europese arbeiders die in het bezit zijn van 
een E-kaart. Het geldt niet voor seizoenarbeiders.

Wat houdt de regionale aanpak in?
Vanaf 1 januari 2023 zal bij het verhuren van een woning aan 
deze doelgroep geoordeeld worden dat het gaat om verhuur 
van een kamerwoning, tenzij de verhuurder kan aantonen dat 
het gaat om een ééngezinswoning.

De verhuurder kan aantonen dat het om een ééngezinswoning 
gaat door volgende documenten voor te leggen:

• Eén huurcontract voor de ganse woning, waarin alle namen 
van de huurders zijn opgenomen.

• Het grondplan wordt bezorgd aan je woondienst. 
Deze documenten tonen aan dat er op vrijwillige basis en met 
een duurzaam karakter wordt samengewoond. Dit is bovendien 
hoe de Vlaamse Wooncodex wonen in een ééngezinswoning 
definieert. 

Als bovenstaande documenten niet voorgelegd kunnen 
worden, wordt vanaf 1 januari 2023 geoordeeld dat een 
kamerwoning verhuurd wordt. Bijgevolg zal de woning dan ook 
moeten voldoen aan alle kwaliteitscriteria en reglementering 
die voor kamerwoningen van toepassing zijn.

Voor meer informatie kan je terecht bij jouw woondienst/woon-
winkel.

Vereniging voor Spina Bifida en Hydrocephalus vzw
Brusselbaan 237 – 9320 Erembodegem
Wat is spina bifida of open rug?
Spina Bifida is een aangeboren aandoening waarbij één of 
meerdere rugwervels niet gesloten zijn, met als gevolg dat 
deze personen problemen hebben op diverse lichamelijke 
vlakken en veelal rolstoelgebonden zijn.

Deze problemen uiten zich op het vlak van incontinentie, 
orthopedische- en gevoelsproblemen aan de onderste 
ledematen en doorligwonden. Bij een aantal personen met 
Spina Bifida is ook een mentale achterstand merkbaar.

De vereniging spina bifida
De vereniging is een zelfhulpgroep van en voor personen met 
Spina Bifida en Hydrocephalus (waterhoofd). De vereniging 
is actief over het gehele Vlaamse landsgedeelte en moet zich 
zien te redden zonder subsidies van overheidswege.

De vereniging organiseert diverse activiteiten voor kinderen, 
adolescenten en volwassenen met Spina Bifida alsook voor 
hun families.

Zo kan elk lid van de vereniging deelnemen aan familieweek-
ends, zelfredzaamheidweek voor kinderen, jongerenweek-
ends, volwassenenweekends, jaarlijkse barbecue, … Voor meer 
informatie over de handicap of onze activiteiten, verwijs ik 
graag naar onze website: www.spinabifida.be. Neem gerust 
een kijkje!

Om dit mogelijk te maken organiseert de vereniging een truf-
felverkoop.

Hoe je steun en/of medewerking verlenen?
Deze actie wordt in onze gemeente georganiseerd door 
de familie Mervylde-Saelens, zelf ouders van een dochter 
geboren met spina bifida.

De chocoladeschilfertruffels worden aangeboden per 180 gr 
voor de prijs van € 5.

De truffels zijn te verkrijgen op het volgende adres: Jean-
Pierre Mervylde – Marianne Saelens; Berkenstraat 6; 8710 
Ooigem.
Verder zijn de truffels ook te verkrijgen bij Debosschere Christ 
& Christa, Bavikhoofsestraat 95B te Ooigem.

Ben je geïnteresseerd en wil je onze vereniging een financieel 
steuntje geven, bel dan naar Jean-Pierre Mervylde of Marianne 
Saelens op 056 66 58 13 of 0497 78 93 17. Mensen of hande-
laars die bereid zijn om mee te werken aan de verkoop en 
reclame willen maken bij buren, vrienden, collega’s of familie 
zijn steeds welkom.

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

W I E L S B E K E



 welzijn welzijn 
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Bloedinzamelingen november 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?

• Vrijdag 4 november, 17u00 - 20u30 in Wielsbeke,
 Cultuurcentrum

• Dinsdag 8 november, 17u00 - 20u30 in Ooigem,
 OC Leieland

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 

Gratis cursus Eerste Hulp!
Een basiskennis Eerste Hulp, daar is iedereen mee gebaat. 
Daarom biedt Rode Kruis Wielsbeke een gratis Eerste Hulp-oplei-
ding aan voor iedere geïnteresseerde in onze gemeente.

Waarom?
Een ongeval is snel gebeurd. Als je snel eerste hulp biedt, 
voorkom je vaak erger.
Met enkele eenvoudige handelingen kan je al veel betekenen. 

Ben jij … moeder, vader of grootouder van kleine kinderen, 
onthaalmoeder, leider/leidster van een jeugdbeweging, actief 
in een vereniging, leraar/lerares, opvoed(st)er, verzorg(st)er, of 
gewoon een geëngageerd en/of geïnteresseerd persoon, dan is 
deze cursus zeker iets voor jou.

Wat zal je leren in deze opleiding “EHBO – Helper”?
- Goede benadering van levensbedreigende situaties
- Reanimeren van kind en volwassene volgens de laatste richt-

lijnen
- Hoe omgaan met een AED?
- Juiste aanpak van ongevallen en niet levensbedreigende 

situaties (letsels, blaren, insectenbeten, diabetes, etc.)

Waar en wanneer?
- 8 x dinsdagavond van 19u00-22u15, start 

op 4 oktober en eindigt op 6 december 
- De lessen gaan door in het Rode Kruis-lokaal,
 Rijksweg 308, Wielsbeke

Vooraf inschrijven is noodzakelijk: bel 0472 363 339 of mail naar 
hulpdienst@wielsbeke.rodekruis.be

Wielsbeke bouwt nieuw woonzorgcentrum
Het lokaal bestuur van Wielsbeke ging de voorbije maanden 
op zoek naar een partner voor de bouw en uitbating van een 
nieuw woonzorgcentrum Ter Lembeek. De keuze viel op de 
tandem Motena en Furnibo. 

Bouwonderneming Furnibo staat in voor de realisatie van het 
nieuwe gebouw, terwijl zorgorganisatie Motena uit Roeselare 
de uitbating van het woonzorgcentrum op zich neemt. Je 
vindt uitgebreide info over deze partners op onze website: 
www.wielsbeke.be/nieuwwoonzorgcentrum.

De bouwplannen voor Ter Lembeek zullen de komende 
maanden verder vorm krijgen. Een eerste belangrijke stap 
is de oprichting van de welzijnsvereniging Ter Lembeek: 
dat is de entiteit van waaruit de partners kunnen beginnen 
opbouwen. We ambiëren de oprichting tegen eind dit jaar, 
waarna het bouwtraject kan opgestart worden. 

Meer info en foto’s:
www.wielsbeke.be/nieuwwoonzorgcentrum.
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Boom zoekt tuin:
infoavond voor wie thuis een boompje 
wil opzetten
Een boom poot je niet zomaar neer in om het even 
welke tuin. Afhankelijk van de schaalgrootte, bodem en 
andere factoren, kies je best een passende soort.

Op donderdagavond 29 september kom je er alles over 
te weten: dan organiseren de gemeente Wielsbeke en 
Stadlandschap in zaal Den Aert (Sint-Baafs-Vijve) een 
gratis infoavond over klimaatbomen.

Een expert schetst de vele voordelen van bomen 
in je tuin: schaduw en verkoeling, waterregeling, 
biodiversiteit, kleurenpracht, vruchten, …

Tijdens de sessie passeren 15 inheemse boomsoorten 
de revue. Verder krijg je die avond een pak tips i.v.m. de 
aanplant en het beheer van bomen. 

Op het einde van de sessie kan je een gratis 
klimaatboom uit de lijst van de 15 besproken bomen 
bestellen. 

Praktisch: 
• Donderdag 29 september om 19u30
• Zaal Den Aert, Sint-Bavostraat 23 in Sint-Baafs-Vijve
• Info:
 westvlaamsehart@west-vlaanderen.be – 051 27 55 50
• Inschrijven: 

www.west-vlaanderen.be/klimaatbomen_wielsbeke

Deze infoavond kadert binnen het pdpo-project ‘bomen 
plannen, beheren, planten’ en geniet steun van Europa, 
Vlaanderen en de Provincie West-Vlaanderen. 

Zwerfvuilactie 2022: help je ook mee?
Door de coronapandemie kon de zwerfvuilactie de voorbije 
jaren niet doorgaan. Maar nu het opnieuw kan, willen we zorgen 
voor een nette buurt. Daarom organiseren we, net als de vorige 
jaren, opnieuw een grote zwerfvuilactie. 

Op zaterdag 24 september 2022 slaan we met z’n allen de 
handen in elkaar om de strijd aan te gaan tegen zwerfvuil. 

Graag nodigen we alle verenigingen en gezinnen uit ons te 
helpen om Wielsbeke proper te maken en te houden.

Om 09u00 uur wordt er verzameld op het gemeenteplein in 
Wielsbeke. Vanaf 11u30 biedt het gemeentebestuur een hapje 
en een drankje aan. We rekenen op een talrijke opkomst!

Wil je ook je steentje bijdragen? Schrijf je dan in via de dienst 
Omgeving, 056 67 32 15 of omgeving@wielsbeke.be.

Ga mee de strijd aan tegen de Aziatische hoornaar
Vorig jaar is de Aziatische hoornaar echt zijn invasie in ons 
land begonnen. De overheid heeft, in samenwerking met de 
universiteit Gent, brandweerdiensten en civiele bescherming, 
een plan klaar om verdere uitbreiding van deze invasieve 
exoot zoveel mogelijk af te remmen. Dit is nodig omdat de 
Aziatische hoornaar onze inheemse insecten (bijen, wespen, 
vliegen, ...) belaagt, waardoor bestuiving van onze landbouw-
gewassen onder druk komt te staan. Bovendien heeft de 
Aziatische hoornaar een voorkeur voor honingbijen.

Het plan kan alleen slagen met de hulp van de bevolking. 
Iedereen kan een steentje bijdragen door bij het zien van een 
hoornaar of nest dit zo snel mogelijk te melden op het portaal 
van de werkgroep Aziatische hoornaar: www.vespawatch.be.

    

De Aziatische hoornaar is een grote, donkere wesp. Ze is 
groter dan een gewone wesp en iets kleiner dan de inheemse 
Europese hoornaar.

Je kan een Aziatische hoornaar goed herkennen aan haar 
unieke kleurencombinatie.

Ook het achterlijf is grotendeels zwart met slechts één brede 
gele band. De pootjes zijn zwart met opvallende gele tipjes.  
Van de hoornaars hoef je zelf weinig schrik te hebben.

De Aziatische hoornaar mag dan wel zeer agressief zijn als je 
haar nest verstoort, in de vrije natuur toont ze geen interesse 
in de mens. Met haar angel kan de hoornaar wel meermaals 
pijnlijk steken zoals andere wespen. Daag ze dus zeker niet uit!
           

Samen maken we Wielsbeke klaar voor de toekomst 
We kunnen er niet omheen, het klimaat verandert. Ook hier 
merken we het, denk maar aan de steeds drogere en hetere 
zomers met felle buien of nattere winters. In dit verhaal zijn er 
twee uitdagingen: erger voorkomen en oplossingen bedenken 
voor wat er nu al gaande is. Klinkt dit ver van je bed en enkel 
iets voor wereldleiders? Think again!

Wat we lokaal kunnen doen, legt de gemeente vast in het 
Klimaatplan 2030. Acties die niet enkel “goed zijn voor het 
klimaat”, maar die ons leven soms ook gezonder, aangenamer 
en waarom ook niet goedkoper kunnen maken. En voor dat 
klimaatplan rekenen we op jouw medewerking!

Want enkel met de inzet van iedereen - inwoners, handelaars, 
bedrijven, landbouwers, verenigingen, experten en overheden 
- kunnen we deze uitdagingen aan!

Met een klimaatenquête verzamelden we ideeën
In de klimaatenquête polsten we reeds naar wat jullie wel of 
niet belangrijk vinden voor het klimaatplan. Zo kregen we een 
eerste zicht op waar kansen liggen voor mobiliteit, wonen, 
water, groen, energie en lokale economie. 
 
Tijdens het klimaatatelier op donderdag 13 oktober 2022 
werken we verder op de resultaten van de enquête en horen 
we graag jouw mening vanuit twee invalshoeken:

- waar zie je concrete mogelijkheden voor acties
- wat is nodig om samen ook effectief tot die acties over te 

gaan

We combineren een kort informatief gedeelte met vooral veel 
aandacht voor jullie ideeën, suggesties, wensen en vragen. We 
verwachten niet dat je een expert bent in de materie, wel dat 
je met frisse energie samen out-of-the-box wil nadenken over 
hoe je wil wonen, leven en werken in Wielsbeke.

Overtuigd? Schrijf je dan nu in!
Tot dan, samen maken we het verschil!

Praktisch
- Klimaatatelier Wielsbeke
- 13 oktober 2022, van 19u30 tot 21u30
- OC Leieland
- Inschrijven voor 7 oktober 2022 via 

omgeving@wielsbeke.be 
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VA K A N T I E W E R K I N G  H E R F S T 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  2 0 2 2

MAANDAG 31 OKTOBER T.E.M. VRIJDAG 4 NOVEMBER (GESLOTEN OP 1 NOVEMBER)

 
> GEMEENTELIJKE VAKANTIEWERKING ’t KAPOENTJE  

(kleuters + broers/zussen t.e.m. 2de leerjaar)
• Leeftijd

Kleuters vanaf 2,5 jaar (schoolgaand én pampervrij) tot 6 jaar + broers/zussen t.e.m. 2de leerjaar.)
• Locatie

Sporthal Sint-Baafs-Vijve | W.B. Cartonstraat 46, Sint-Baafs-Vijve (lokalen voor- en naschoolse opvang)
• Data

- Geopend van maandag 31 oktober t.e.m. vrijdag 4 november.
- Gesloten op dinsdag 1 november.

• Openingsuren
Telkens van 7u00 tot 18u00.

Inschrijven
Voor de herfstvakantie 2022 zijn er opnieuw inschrijvingen vooraf. Inschrijven kan vanaf maandag 26 september 
t.e.m. woensdag 26 oktober.
LET OP! Inschrijven = direct betalen. Er zullen dus geen facturen meer achteraf gestuurd worden. Schrijf dus 
enkel in op dagen waarop je kind zeker naar de kleuteropvang komt. Annuleringen zullen enkel worden terug-
betaald als er een doktersattest kan voorgelegd worden.
Alle info omtrent de kleuteropvang en inschrijvingen is te vinden op www.wielsbeke.be/kleuteropvang.

> GEMEENTELIJKE VAKANTIEWERKING ’t RAVOTTERKE
• Leeftijd

Voor alle kinderen van 2,5 (schoolgaand én pampervrij) tot 12 jaar.
• Locatie

Wij verhuizen terug naar onze oude locatie: ’t Ravotterke | Hernieuwenstraat 14a, Wielsbeke
• Data

- Geopend van maandag 31 oktober t.e.m. vrijdag 4 november.
- Gesloten op dinsdag 1 november.

• Openingsuren
Telkens van 7u00 tot 18u00.

Inschrijven
Voor de herfstvakantie 2022 zijn er opnieuw inschrijvingen vooraf. Inschrijven kan vanaf maandag 26 september 
t.e.m. woensdag 26 oktober.
LET OP! Inschrijven = direct betalen. Er zullen dus geen facturen meer achteraf gestuurd worden. Schrijf dus 
enkel in op dagen waarop je kind zeker naar de kleuteropvang komt. Annuleringen zullen enkel worden terug-
betaald als er een doktersattest kan voorgelegd worden.
Alle info omtrent de kleuteropvang en inschrijvingen is te vinden op www.wielsbeke.be/kleuteropvang.

> SPEELPLEINWERKING ’t RAVOTTERKE & KLEUTEROPVANG ’t KAPOENTJE

HERFSTVAKANTIE (inschrijven kan vanaf maandag 26 september t.e.m. woensdag 26 oktober.)
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

OMCIRKEL ALVAST ZONDAG 13 NOVEMBER IN JE AGENDA
WANT SUPERVLIEG IS TERUG!

Supervlieg is een kinderkunstenfestival voor gezinnen met kinderen tussen 3 en 12 jaar en is dit jaar aan 
de 9de editie toe! SuperVlieg verwelkomt jullie graag opnieuw met een ruim aanbod workshops en

voorstellingen. Kortom een fantastische dag voor het hele gezin!

Vrijdag 21 oktober staat met stip aangeduid in de agenda van 
vele jongeren want dan is het dé dag van de jeugdbeweging.

Trek jouw uniform aan en laat je jeugdbeweging ‘shinen’ op 
deze dag.
Benieuwd wat er te beleven valt?
Houd dan zeker de website en facebookpagina van de jeugd-
dienst in de gaten.

Speelruimte Jasmijnenstraat
Wist je dat… de nieuwe speelruimte in de Jasmijnenstraat 
officieel werd geopend?

Een peuterschommel, glijbaan, evenwichtsparcours, nest-
schommel en tuimelrek hebben het grasveld omgetoverd tot 
een heus speelparadijs. Voor de keuze van de speeltoestellen 
werd maximaal ingezet op speelkansen en het zo natuurlijk 
mogelijk houden van de speelruimte.

Daarnaast werd er ook rekening gehouden met de wensen 
van de buurtbewoners en basisschool De Vliegeraar.

We willen graag al de meters en peters bedanken voor 
het engagement dat ze willen opnemen. Zij zijn bereid om 
een oogje in het zeil te houden en de speeltoestellen en de 
omgeving mee op te volgen.

Junior Techniekacademie
Zit je in het 3de of 4de leerjaar en heb je zin in een nieuwe 
uitdaging?

In de Junior Techniekacademie neem je deel aan 8 workshops, 
waar je onder begeleiding van 2 techniekcoaches 4 boeiende 
STEM-projecten maakt: 

• Hocus pocus pats! Je maakt een eigen toverstaf. 
• Je bouwt een stevige boogbrug. 
• Kinderen baas! Jij programmeert een LEGO WeDo robot. 

De robot voert jouw instructies uit. 
• Selfmade is hip! Je ontwerpt een unieke onderlegger in hout.  

Per groep kunnen maximum 20 kinderen deelnemen. De 
workshops gaan telkens door op woensdagnamiddag van 
13u30 tot 15u00 in OC De Vlaschaard (W.B. Cartonstraat 44A). 

• Woensdag 12/10/2022
• Woensdag 19/10/2022
• Woensdag 26/10/2022
• Woensdag 09/11/2022
• Woensdag 16/11/2022
• Woensdag 23/11/2022
• Woensdag 30/11/2022
• Woensdag 07/12/2022 

Voor de hele reeks betaal je 65 euro, aan na afloop van de 
workshops wordt een fiscaal attest kinderopvang bezorgd.

Inschrijven kan vanaf maandag 5 september 2022 via
www.techniekacademie-wielsbeke.be/junior/inschrijving.

Meer info vind je op
www.techniekacademie-wielsbeke.be/junior.
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Kort genoteerd uit de OCMW-raad
RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 30 JUNI 2022

1.  Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting.

2.  Goedkeuring gewijzigd huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn.

3.  Bekrachtiging beslissing vast bureau van 21 juni 2022 betreffende “Goedkeuring agenda en  vaststellen mandaat vertegenwoordiger

 plaatsvervanger algemene vergadering op 29 juni 2022 - OFP PROLOCUS”.

4.  Kennisname jaarrapport organisatiebeheersing.

5.  Vaststelling jaarrekening 2021 lokaal bestuur Wielsbeke luik OCMW.

6.  Vraag advies jaarrekening 2021 - W13.

7.  Kennisname huishoudelijk reglement BCSD.

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

www.wielsbeke.be/agendas-en-verslagen

 
  DIENSTVERLENING      

Restaurant

Dagelijks kan je in het restaurant van het Lokaal 
Dienstencentrum terecht voor een lekkere dagschotel. 

Voor de prijs van 7,00 euro krijg je soep, een vers bereide 
maaltijd en een dessert. Water en/of tafelbier is ook inbegrepen. 

Tweemaal per maand houden we een heuse restaurantmiddag 
waarbij je kan kennis maken met onze maaltijden en genieten 
van een gezellige middag met vrienden en familie.
   

Woensdag 14 en donderdag 15 september vanaf 12u00 

Soep van de dag
--

Waterzooi van kip
--

Straciatellamousse

Keuzemenu:
Gebakken scharfilet met spinazie en puree

 
 
 
 
 
 

 
Woensdag 19 en donderdag 20 oktober vanaf 12u00

Soep van de dag
--

   Mosselen
--

Vanillepudding met speculaas

Keuzemenu: 
Varkenshaasje met warme groentjes

Lokaal Dienstencentrum Ter Lembeek
Je kan bij ons terecht voor informatie, recreatie, vorming en dienstverlening. 
Iedere buurtbewoner is welkom, ongeacht leeftijd of interesses. Kortom: het 
Lokaal Dienstencentrum is een ontmoetingsplaats voor iedereen! 

 
  DIENSTVERLENING      

Eerstelijnspsychologen 

Vanaf 6 september 2022 kan je een afspraak maken bij een 
psycholoog in het Sociaal Huis. Dit maakt deel uit van het 
Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-West-Vlaanderen. 
Het is de bedoeling om via kortdurende interventies bij te 
dragen tot het behoud of herstel van het psychisch welzijn. 

Bijvoorbeeld bij rouw en verlies, depressieve klachten, angst- 
en stressklachten, burn-out gevoelens, beginnend misbruik 
van alcohol of middelen, … 
 
Hiermee streven we naar toegankelijke zorg voor inwoners die 
het financieel moeilijk hebben. Er zullen twee zitdagen per 
week plaatsvinden: één voor mensen jonger dan 65 jaar en 
één voor 65-plussers. 

Dit zijn de psychologen: 

> Patricia Goesaert 
o Klinisch orthopedagoog en integratief psychotherapeut
o Ervaring binnen het CLB
o Zelfstandig psychotherapeut met eigen praktijk in 

Waregem    

> Kasja De Ruyck 
o Klinische psycholoog
o Zelfstandig psychologe
o Opleiding psychoanalytische therapie  

Contact
- patricia@therapiezwaluwnest.be of 0498 10 22 15  
- kasja@listoire.be of 0499 87 69 17

Je kan ook contact opnemen met het Sociaal Huis via 056 66 
52 83 of administratie@ocmwwielsbeke.be. 

De sessies gaan door op dinsdag en donderdag in een 
gespreksruimte van het Sociaal Huis. 

Prijs 
Tarief is 11 euro per sessie van 1 uur of 4 euro indien je 
verhoogde tegemoetkoming hebt. Je kan maximum 8 sessies 
volgen op één jaar. 

Reserveren kan tot één week op voorhand via de balie van het Sociaal Huis, ldc@ocmwwielsbeke.be of via 0800 96 866.
De inschrijving is pas definitief na betaling aan de balie van het Sociaal Huis (enkel via bancontact).

Voor het volledige menu, water en/of tafelbier inbegrepen, betaal je 7,00 euro per persoon.
Wie wijn wenst, kan een flesje van 25 cl aankopen voor 3,50 euro.

Voor de mosselen betaal je 18,00 euro en voor het varkenshaasje 15,00 euro.   

Plantjesverkoop Kom op tegen Kanker
donderdag 15 september t.e.m. zondag 18 september 
Ook dit jaar organiseert het Lokaal Dienstencentrum het plantjesweekend van “Kom op tegen Kanker” in Wielsbeke. Er wordt 
ingezet op de traditionele huis-aan-huisverkoop, volledig door vrijwilligers. We streven zoals de voorbije jaren naar een record-
opbrengst voor het goede doel. In naam van Kom op tegen Kanker bedanken we iedereen alvast voor de steun!  

Draag je graag jouw steentje bij aan deze actie? Op zaterdagvoormiddag 17 september kunnen we alle steun en helpende 
handen gebruiken. 

  - Ga als vrijwilliger langs in jouw buurt om plantjes te verkopen. Je naam opgeven kan bij het Lokaal Dienstencentrum    
  0800 96 866 of ldc@ocmwwielsbeke.be tegen ten laatste 9 september. 

  - Koop een plantje indien een vrijwilliger bij jou kan langskomen.
 
  - Haal jouw plantje bij een verkooppunt: alle gemeentelijke basisscholen organiseren een verkoop, er wordt een stand  

   voorzien aan de lokale supermarkten en bij bloemenatelier Feeflower worden er azalea’s verkocht.
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  RECREATIEVE ACTIVITEITEN    

 
Dansles linedance    

Wekelijks kan je lessen lijndans volgen door een ervaren 
lesgeefster en een toffe groep. De lessen lijndans gaan door 
in de dansstudio van de sporthal Ooigem op maandagen van 
09u00 tot 11u00.
Betaling is via een 10-beurtenkaart voor de dansclub Ter 
Lembeek van 20,00 euro die je kan verkrijgen aan de balie van 
het Sociaal Huis. Nieuwe dansers kunnen zeker aansluiten vanaf 
maandag 5 september. 

Petanque 

Gooi jij graag eens een balletje? Kom dan zeker op 
maandagnamiddagen 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 al eens graag een kaartje? Sluit je dan bij onze 
kaartersclub ‘De Vrije Manillers’. Iedere derde dinsdag van 
de maand komen we samen in de cafetaria. Tijdens de 
openingsuren van de cafetaria zijn er steeds speelkaarten te 
verkrijgen. 

Dinsdag 20 september – vanaf 14u30 
Dinsdag 18 oktober – vanaf 14u30 

Maandag 21 november – vanaf 14u00 klaaskoekenkaarting in 
kader van de Seniorenweek 

Mindful yoga sessies 

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 bij haar 
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.  

Vanaf september verhuizen we van de cafetaria van het 
Lokaal Dienstencentrum naar het nieuwe sportcentrum 
Hernieuwenburg. 

Zoete Zonde 

Geef je over aan de zoete zonde: gebakjes, wafels, taart, 
ijsjes, ... Maandelijks kan je in de cafetaria van het Lokaal 
Dienstencentrum komen smullen van een dessertbord, stuk 
patisserie, ijscoupes, … 

Op dinsdag 6 september voorzien we diverse taartsoorten: 
appelfrangipane, rijsttaart en confituurtaart. Op dinsdag 4 
oktober voorzien we een rijkelijk gevuld dessertbord. Iedereen 
welkom vanaf 14 uur. 

Inschrijven is niet nodig, maar op is op.   

Creanamiddag 

Iedere laatste dinsdag van de maand kunnen creatievelingen in 
onze polyvalente zaal komen breien, haken, ...  
Je kan aan een eigen stukje werken of je kan onder begeleiding 
van vrijwilligster Jozefine “Fientje” een eenvoudig breistukje 
leren.

Ben je er graag bij: graag een seintje vooraf via 056 66 52 83 of 
ldc@ocmwwielsbeke.be.   

Dinsdag 27 september – vanaf 14u00 in de cafetaria 
Dinsdag 25 oktober – vanaf 14u00 in de cafetaria

Workshop bloemschikken

Onder begeleiding van Marylène van Heart of Flower maak je 
vanaf september maandelijks een bloemstukje/bloemencreatie. 
Er wordt steeds gewerkt met dagverse bloemen en er worden 
diverse kleuren voorzien. 

Woensdag 21 september van 14u00 tot +/- 16u00 
Dinsdag 11 oktober van 14u00 tot +/- 16u00

De workshop inclusief alle materiaal, begeleiding en een drankje 
kost 35,00 euro. Eventueel kan worden gevraagd om eigen 
werkmateriaal mee te brengen. 

  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 over-
winnen. 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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  VORMENDE ACTIVITEITEN    
  
Infonamiddag ‘Elektriciteit voor de doe-het-zelver’ 

Na een opfrissing van de basisprincipes elektriciteit komen 
de gevaren zoals kortsluiting aan bod en wat je kan doen om 
deze te vermijden. 

Je leert enkele praktische zaken zoals hoe je jouw woning 
kan aansluiten op het openbaar elektriciteitsnet, het samen-
stellen van een zekeringskast en het vervangen van je 
“oude” lampen door LED.   
Voorkennis is niet vereist, spreker Ronald Van Severen legt 
alles grondig uit.

Maandag 17 oktober om 14u00 in het Lokaal Dienstencentrum.  
Graag vooraf inschrijven aan de balie van het Sociaal Huis, 
via ldc@ocmwwielsbeke.be of 056 66 52 83. Inschrijven kan 
tot de werkdag voordien. De inschrijving is pas definitief na 
betaling van 3 euro aan de balie van het Sociaal Huis (via 
bancontact). Hierin is koffie en water tijdens de voordracht en 
een consumptie in de cafetaria inbegrepen.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Workshop ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’ 

Nathalie De Backere, life-, stress en burn-out coach, komt langs 
in het kader van de tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid 
die van 1 tot 10 oktober loopt. Na de infosessie rond zelfzorg 
die in het voorjaar doorging organiseert het Lokaal Diensten-
centrum een workshop. Via diverse oefeningen krijg je zicht 
op hoe je jouw geestelijke gezondheid kunt onderhouden én 
opkrikken. Want zoals de Romeinen al zeiden: Mens sana in 
corpore sano!              

Maandag 26 september van 14u30 tot 16u00 in het Lokaal 
Dienstencentrum. Bij goed weer genieten we van de rust in de 
tuin rond het Lokaal Dienstencentrum. 

Graag vooraf inschrijven aan de balie van het Sociaal Huis, via 
ldc@ocmwwielsbeke.be of 056 66 52 83. Inschrijven kan tot 
donderdag 22 september. De inschrijving is pas definitief na 
betaling aan de balie van het Sociaal Huis (enkel via bancon-
tact). Voor 10 euro ga je ontspannen naar huis en krijg je een 
drankje aangeboden in de cafetaria van het Lokaal Dienstencen-
trum. Breng pen en papier mee, een yogamatje of handdoek en 
zorg voor gemakkelijke losse kleding en véél goesting.

  
Seniorenmaand november 2022
 
In november zetten we (extra) in op de senioren van 
Wielsbeke. De oudere inwoners worden dan getrakteerd op 
een brede waaier aan activiteiten. Het volledige programma 
kan je binnenkort ontvangen via de lokale verenigingen, de 
gemeentelijke diensten, … 

We geven je graag een eerste hint. 

Optreden Günther Neefs en muzikanten 
Dinsdag 15 november van 14u30 tot 17u00 
Sporthal Leieland Ooigem - Deuren open vanaf 13u30 

Günther Neefs begon zijn carrière in 1985 en is uitgegroeid 
van blank jongetje tot een zwarte soulgod … Kenners noemen 
de stem van Günther ‘doorleefd’. Doorheen zijn lange carrière 
met zowel Engels- als Nederlandstalige hits heeft hij al 18 
albums op zijn naam staan. 

Kom meezingen en dansen op dit live optreden waarbij Neefs 
drie muzikanten meebrengt. Voor een inkomkaart betaal 
je 12,00 euro (koffietafel inbegrepen) en zijn vanaf eind 
september te verkrijgen aan de balie van het Sociaal Huis en 
via de seniorenverenigingen.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Restaurantmiddag “Wildmenu” 

Woensdag 16 en donderdag 17 november vanaf 11u30 
Cafetaria Lokaal Dienstencentrum 
Een speciale editie van de restaurantmiddag in het Lokaal Dien-
stencentrum waarbij een aperitief inbegrepen is en we bij het 
dessert een koffietje voorzien.   

Klaaskoekenkaarting De Vrije Manillers

Maandag 21 november van 14u00 tot 18u00 – inschrijven kan 
vanaf 13u30   
Cafetaria Lokaal Dienstencentrum 
De inleg bedraagt 2,00 euro

 

Instap nieuwe kleutertjes op donderdag 1/09/2022 
(voor de kinderen geboren tot en met 1 maart 2020)

en op maandag 07/11/2022
 (voor kinderen geboren tot en met 7 mei 2020)

Wenst u meer info, contacteer ons gerust!

Neem een kijkje op onze website:

www.devliegeraar.be

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

056 60 77 47

NOTEER ALVAST IN JE AGENDA
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Sportcentrum Hernieuwenburg officieel geopend op zaterdag 3 september
Anderhalf jaar na de start van de werken wordt op zater-
dagochtend 3 september het nieuwe Sportcentrum Hernieu-
wenburg officieel ingehuldigd. De inhuldiging vindt plaats 
in aanwezigheid van gouverneur van West-Vlaanderen Carl 
Decaluwé, vertegenwoordigers van Sport Vlaanderen en de 
besturen van buurgemeenten Dentergem en Oostrozebeke, 
die mee participeerden in de bouw van het zwembad. 

Het grote publiek mag vanaf de namiddag kennismaken 
met het nieuwe Sportcentrum. Dat kan aan de hand van de 
Discovery Walk: een exclusieve wandeling voor én achter 
de schermen van zowel de oude als de nieuwe sporthal in 
Wielsbeke. Tijdens de wandeling maken de deelnemers kennis 
met enkele nieuwigheden zoals de interactieve sportspeel-
muur Lü en de multifunctionele wall.

Wie tijdens de wandeling overigens een schatkistje vindt, 
maakt kans op een avontuurlijke duo-beklimming tot op 
het hoogste punt van het sportcentrum! Deelname aan de 
Discovery Walk is gratis.

Meer info Discovery Walk + inschrijven:
www.wielsbeke.be/discoverywalk

Even voorstellen
Het nieuwe Sportcentrum Hernieuwenburg huisvest o.m. een 
zwembad, een sportzaal, een interactieve sportspeelmuur, 
een multifunctionele wall, een cafetaria en de burelen van de 
dienst vrije tijd van de gemeente Wielsbeke. 

Het zwembad van 16,66 bij 10 m en met beweegbare bodem 
zal vooral worden gebruikt voor schoolzwemmen en zwem-
lessen, maar is op vaste tijdstippen ook toegankelijk voor het 
publiek.

Inwoners van Wielsbeke, Dentergem en Oostrozebeke kunnen 
tegen verminderd tarief gebruik maken van het zwembad 
voor aquagym, seniorenzwemmen, gezinszwemmen of baan-
tjeszwemmen. 

G-sporters kunnen op woensdag in het zwembad terecht, en 
op zaterdagnamiddagen kan het zwembad afgehuurd worden 
voor feestjes.

De sporthal biedt onderdak aan diverse Wielsbeekse vereni-
gingen waaronder Tafeltennisclub TTC Wielsbeke-Leieland, 
basketvereniging Bobcat Wielsbeke, volleybalverenigingen 

Ooidavo en damesvolleybal DVH, tennisclub TC Hernieuwen-
burg en verschillende minivoetbalclubs. Ook kan de sporthal 
volledig of gedeeltelijk afgehuurd worden voor o.a. badminton 
(12 terreinen), minivoetbal (2), volleybal (4), basketbal (2) of 
tennis (2 terreinen). 

De interactieve sportspeelmuur Lü, die zich op de bovenver-
dieping in het zaaltje naast de cafetaria bevindt, kan tijdens 
het weekend gehuurd worden. Lü is een ruimtelijk bewegings-
spel dat in realtime reageert op het gedrag van en de inter-
actie tussen spelers.
De zaal wordt omgetoverd in een interactieve speelzone. Een 
topactiviteit om van je evenement, clubnamiddag of verjaar-
dagsfeest een unieke ervaring te maken!

De multifunctionele wall bevindt zich dan weer op de bene-
denverdieping in de sporthal. Deze muur van 3 meter hoog en 
12 meter breed kan als lage klimmuur gebruikt worden of als 
fitnesswand.
De multifunctionele wall zal vooral door sportklassen gebruikt 
worden, maar kan ook gehuurd worden op zondagnamid-
dagen (beschikbare momenten afhankelijk van wanneer er 
competities doorgaan).

De cafetaria op de bovenverdieping is dagelijks geopend. 
Iedereen – ook wie minder sportief is – kan er terecht voor 
een drankje of versnapering, binnen of op het terras. 

Het nieuwe sportcentrum biedt ook plaats aan de gemeente-
lijke dienst vrije tijd, met bureauruimtes voor de sportdienst 
en het secretariaat. 

Alle informatie over het nieuwe

Sportcentrum Hernieuwenburg

(aanbod, openingsuren, tarieven)

is terug te vinden op de website van

de gemeente Wielsbeke via

www.wielsbeke.be/sportcentrumhernieuwenburg.
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SPORT JE FIT!
september 2022 – begin juni 2023

Maandag
Fitheidsgym 18u45 - 19u45, sporthal Sint-Baafs-Vijve
BBB 20u00 - 21u00, dansstudio

Dinsdag
Aquafitness 19u00 - 20u00, zwembad Wielsbeke
Eerst 15 min. baantjeszwemmen, daarna 45 min. aquafitness

Donderdag
Mindful yoga 18u30 - 19u30/ 19u30 - 20u30 cafetaria, Lokaal 
dienstencentrum Ter Lembeek
Keep fit 20u30 - 21u30, dansstudio

Kostprijs
De kostprijs voor een sport je fit kaart is:

€ 40,00 voor een 10-beurtenkaart.
€ 75,00 voor een 20-beurtenkaart.
€ 100,00 voor een 30-beurtenkaart.

Je kan je kaart online aankopen via
https://inschrijvingen.wielsbeke.be
Je kan inloggen met je rijksregisternummer.

Periode
Start: vanaf maandag 12 september 2022 t.e.m. donderdag 8 
juni 2023
Geen les op feestdagen en schoolvakanties

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

Sporthal Ooigem en dansstudio Ooigem
  G. Gezellestraat 55A, 8710 Wielsbeke
Zwembad Wielsbeke / Domein Wielsbeke
  Hernieuwenstraat 14, 8710 Wielsbeke

Cafetaria Ter Lembeek
  Hernieuwenstraat 15, 8710 Wielsbeke

Fitheidsgym: Oefeningen ter bevordering van de spiergroe-
pen en algemene fitheid.

BBB: Spierversterkende oefeningen op muziek voor borst, 
buik en billen.

Aquafitness: Spierversterkende en conditionele oefeningen 
in het water op muziek.

Keep fit: Een workout voor het hele lichaam. Goed voor de 
conditie en de spieren.

Yoga: In de yogales streven we naar harmonie tussen lichaam 
en geest door middel van fysieke oefeningen en ademha-
lingstechnieken.

Bij de start van de afhuring krijg je een korte uitleg over het 
gebruik van de Lü, daarna is het de bedoeling dat de ouders 
de activiteit begeleiden.

Formules: 
> Lü + drankje: € 48,00 (tot 8 personen) / € 6,00 p.p. extra 
> Lü + pannenkoek: €80,00 (tot 8 personen) / € 10,00 p.p. 
extra

Wanneer: Tijdens het weekend 

Locatie:
Sportcentrum Hernieuwenburg, zaaltje naast de cafetaria

Reserveren:
https://inschrijvingen.wielsbeke.be/, kies voor exposities

AFHUREN LÜ?

> Je kan de Lü afhuren voor 1 uur 

> Je mag 15 min. voor de start aanmelden in de cafetaria

AFHURING
ZWEMBAD

Wanneer:
zaterdag tussen 14u00 en 17u00

Wat:
je kan het zwembad afhuren voor een feestje met het gezin, 
een verjaardagsfeestje met de klas,…
Er is een redder aanwezig die zorgt voor voldoende spel-
materiaal. Je kan 15 min. voor de start in de kleedkamers 
om je om te kleden. Er kunnen maximum 40 kinderen in het 
zwembad.
Je kan voor of na de afhuring altijd in de cafetaria terecht 
voor een hapje en een drankje. Best wel vooraf je plekje 
reserveren.

Locatie:
zwembad Hernieuwenburg

Kostprijs: 
> € 100 per uur voor inwoners*
> € 150 per uur voor niet–inwoners
*Inwoners Dentergem en Oostrozebeke vallen ook onder 
dit inwonerstarief

Reserveren:
https://inschrijvingen.wielsbeke.be/, kies voor reserveringen.
Reserveringen voor het weekend kunnen t.e.m. de donderdag.

ACTIVITEITEN
ZWEMBAD

Maandag 
19u00 – 21u00: Baantjeszwemmen
Keuze om baantjes te zwemmen tussen 19u00 en 21u00,
startuur is vrij. Er zijn 4 banen beschikbaar.

Dinsdag 
19u00 – 20u00: Aquagym en baantjeszwemmen  
15 minuten zwemmen en 45 minuten aquagym,
er is ook 1 baan beschikbaar voor baantjeszwemmen.

20u00 – 21u00: Baantjeszwemmen
Keuze om baantjes te zwemmen tussen 20u00 en 21u00. 
Er zijn 4 banen beschikbaar.

Woensdag
15u45 – 16u45: Seniorenzwemmen
15 minuten zwemmen, 30 minuten oefeningen in  
het water, 15 minuten zwemmen.

Donderdag
19u00 – 21u00: Baantjeszwemmen
Keuze om baantjes te zwemmen tussen 19u00 en 21u00,  
startuur is vrij. Er zijn 4 banen beschikbaar.

Zondag
9u30 – 11u30: Gezinszwemmen (bodem 40cm/ 90cm)
Kom samen met je baby, peuter of kleuter spelen in het 
zwembad. Met de kleinsten kan je in het ondiep water 
terecht. De iets oudere kinderen kunnen zwemmen of 
spelen in het diepere gedeelte. Wij zorgen voor spelma-
teriaal.

Start activiteiten 12 september 2022 - einde activiteiten 11 juni 2023
Geen activiteiten tijdens de schoolvakanties en op feestdagen.

Omschrijving Doelgroep Inwoners* Niet-inwoners

Toegangsticket -3 jaar € 0,00 € 0,00

3-12 jaar € 1,50 € 2,00

13-18 jaar / studentenkaart € 2,00 € 2,50

18-55 jaar € 3,00 € 3,50

+55 jaar / G-sporters** € 1,00 € 1,50

10 beurtenkaart 3-12 jaar € 12,00 € 15,00

13-18 jaar / studentenkaart € 15,00 € 20,00

18-55 jaar € 25,00 € 30,00

+55 jaar / G-sporters** € 8,00 € 12,00

Sport je fit 10 beurten-
kaart   (aquagym) +18 € 40,00 € 40,00

Sport je fit 20 beurten-
kaart (aquagym) +18 € 75,00 € 75,00

Sport je fit 30 beurten-
kaart (aquagym) +18 € 100,00 € 100,00

Seniorenkaart (senioren 
zwemmen) +55 € 15,00 € 15,00

* Inwoners Dentergem en Oostrozebeke vallen ook onder dit inwonerstarief (samenwer-
kingsverband zwembad)
** G-sporters = houders van de European Disability Card (EDC)

Je kan je toegangsticket of beurtenkaart online aankopen: https://inschrijvingen.wielsbeke.be/
Afmetingen zwembad: 16,66 x 10 m
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 sport & ontspanning
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SPORTACADEMIE
september 2022 – mei 2023

Algemeen
Wat?
De kinderen van het 2de kleuter t.e.m het 6de leerjaar kunnen 
wekelijks sporten in de turnzaal van hun dichtstbijzijnde 
gemeente. Er kan eveneens gekozen worden voor recreatief 
zwemmen.

Deelnameprijs: € 60,00

Begeleiding
• Voor de activiteiten die onmiddellijk na de schooluren 

zijn gepland, is er begeleiding via de schoolrang of via de 
lesgevers. Dit is enkel voor de schoolrang van de deelge-
meente waar de sportactiviteit plaats vindt.

• Na de kleutersport en de omnisport in SBV brengen de les-
gevers de kindjes die niet opgehaald zijn naar de opvang. 

Verzekering
• De kinderen zijn verzekerd voor alle activiteiten waaraan ze 

deelnemen binnen het vooropgestelde programma.

Sporten

Bewegingsschool voor kleuters
De bewegingsschool is er voor 2de en 3de kleuter
- Dinsdag: 16u00-17u00: turnzaal school Wielsbeke
- Donderdag: 16u00-17u00: sporthal Sint-Baafs-Vijve
- Vrijdag: 15u00-16u00: turnzaal school Ooigem

Omnisport
• 1ste t.e.m. 3de leerjaar

- Maandag: 16u00 – 17u00: sporthal Sint-Baafs-Vijve
- Dinsdag: 16u15 – 17u15: sporthal Ooigem
- Donderdag: 16u15 – 17u15: sporthal Wielsbeke

Omnisport
• 4de t.e.m. 6de leerjaar

- Maandag: 16u15 – 17u15 sporthal Ooigem
- Vrijdag: 15u00 – 16u00: sporthal Sint-Baafs-Vijve

Zwemacademie
• 4de t.e.m. 6de leerjaar, vrijdag: 15u15 - 16u15: zwembad 
Wielsbeke

Praktische info
Sportlessen
• De sportlessen gaan door:

Van maandag 12/09/2022 t.e.m. vrijdag 26/05/2023.
Op verlofdagen en in de vakantieperiodes is er geen les.

• Alle sportlessen gaan door in de sporthal van de 
betreffende gemeente of de sporthal van de school:
- Wielsbeke: Hernieuwenstraat 14
- Ooigem: G. Gezellestraat 55A
- Sint-Baafs-Vijve: W.B. Cartonstraat 44A

Inschrijven
• Online via https://inschrijvingen.wielsbeke.be
 Je kan inloggen met je rijksregisternummer.

Je dient direct online te betalen.

Terugblik Leieoeverdag
Onder een stralende hemel genoten halverwege juli meer dan 60 personen van een picknick aan de oevers van de Oude 
Leiearm in Sint-Baafs-Vijve. In de namiddag was er grote belangstelling voor de Waterpret- en Bugs Fun-installaties. Een 
geslaagde dag voor jong en oud!

UiTPAS is dé vrijetijdspas voor dit najaar !
Wist je dat UiTPAS dé pas bij uitstek is om dit najaar te 
genieten van enkele prachtige voordelen? Spaar punten bij 
voorstellingen in OC Leieland, bibliotheekbezoekjes, maar ook 
tijdens de vakantiewerking en leuke initiatieven zoals Super-
vlieg en de Seniorennamiddag! 

Punten sparen?
Bij elke deelname aan een activiteit van de gemeentelijke 
diensten kun je met je UiTPAS punten sparen! Ga bij onze 
activiteiten op zoek naar de UiTPAS-zuil en scan je kaart 
of qr-code via de app. Geen zuil aanwezig: vraag aan het 
aanwezige personeel om je kaart te scannen.

Punten uitgeven?
Met je gespaarde punten kun je genieten van leuke voordelen 
zoals korting op voorstellingen, gadgets of een tijdelijke actie!

Voordeeltarief?
Wist je dat bepaalde doelgroepen met hun UiTPAS kunnen 
genieten van voordeeltarieven op voorstellingen, maar ook op 
de vakantiewerking?

Meer info?
Ga snel naar www.wielsbeke.be/UiTPAS!

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

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

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

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

Waar en wanneer?
Dinsdag 15 – 22 – 29 november 2022 om 19u30
OC Mozaïek, Sint-Bavostraat 6, 8710 Sint-Baafs-Vijve

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

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

Jamais en vain, toujours en vin.
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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 en losse tickets kunnen aangekocht 
worden via  www.ticketwinkel.be/wielsbeke.  
 

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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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 |  @ADemedtshuis  

Koffieconcerten
ZONDAG 13/11/2022 17u00 - Collectif Arsys - Belle Epoque
Sint-Baafs-Vijve in de ban van de saxofoon.

De vier topmuzikanten van het Collectif Arsys zijn gedreven door de nieuws-
gierigheid naar een nieuw muzikaal universum. De saxofoon is als het ware 
het onderzoeksobject van het collectief. Het heeft daarbij aandacht voor 
timbre, stijl en speeltechniek.

Ervaar hoe de musici - die hun strepen verdienen in o.a. de muziekkapel van 
de Belgische Defensie - de grenzen van hun instrument trachten te verleggen 
en elke compositie zo adequaat mogelijk vertolken.
Tickets : € 20 (standaard) / € 11 (< 26 j. & EU Disability)

_

ZONDAG 04/12/2022 17u00 - Wim Mertens - Solo
Componist, musicoloog, muzikant en zanger Wim Mertens is de afgelopen 
decennia tot een internationaal begrip uitgegroeid. Hij wist concertzalen te 
vullen in Europa, Noord- en Centraal-Amerika, Japan, Thailand, Rusland en 
stopt nu ter ere van zijn 40-jarige carrière in Sint-Baafs-Vijve.

Zijn muziek wordt door de film-, theater-, dans-, reclame-, televisie- en radio-
wereld gretig opgepikt en veroverde op die manier de harten van een breed 
publiek. 
Mertens neemt je in de Sint-Bavokerk mee op reis doorheen de tijd. Van het 
hedendaagse Brussel, over het oude Rome tot het antieke Griekenland voert 
hij je mee doorheen een subtiele mozaïek aan emoties!
Tickets : € 25 (standaard) / € 23 (< 26 j. & EU Disability)

_

ZONDAG 22/01/2023 17u00 - Wannes Cappelle & Nicolas Callot
Mozart in het West-Vlaams

Wie Wannes Cappelle, frontman van Het Zesde Metaal en pianist Nicolas 
Callot het afgelopen jaar een selectie liederen van Schubert zag brengen in de 
Sint-Bavokerk kan het beamen: het smaakte naar meer. 

Voor hun volgende project blijven ze in Wenen, maar duiken verder de 
geschiedenis in: dit keer pakken ze liederen van Wolfgang Amadeus Mozart 
aan. 
Tickets : € 20 (standaard) / € 18 (< 26 j. & EU Disability)

_

ZONDAG 05/03/2023 17u00 - Trio Aries - Awakening
Straffe vingers, geweldige ideeën, excellente  vibe: kamermuziek 3.0.
Trio Aries, dat zijn pianist Wouter Valvekens, violiste Alice Van Leuven en 
cellist Paul Heyman, stelt hun debuutcd Awakening voor in Sint-Baafs-Vijve. 
De carrière van het ensemble nam hoge vlucht toen het in 2020 de prestigi-
euze Supernova Kamermuziekwedstrijd won, georganiseerd door de nationale 
radio in België.

Op dit koffieconcert zal je je geen milliseconde vervelen, want ze leggen de 
muziek van Scriabin, Suk, Schubert en Mendelssohn, als met een luizenkam-
metje, noot voor noot in een artistieke krul.
Tickets : € 18 (standaard) / € 11 (< 26 j. & EU Disability)

Ticketreservatie : www.ccdeschakel.be of info@andredemedts.be

Expo september
Christiane Vandamme, Mady Herman en Nicole Nuyttens

In deze gevarieerde groepstentoonstelling exposeert Chjristiane Vandamme haar gedetailleerde pentekeningen en aquarellen. 
Mady Herman toont naast geo-abstracte etsen ook werken gemaakt via glasfusing. Nicole Nuyttens verrast dan weer met niet 
alledaagse kantkloswerken. 
Je wordt vriendelijk uitgenodigd op de vernissage op vrijdag 2 september om 20u00. 
De expo loopt van zaterdag 3 september t.e.m. zondag 25 september 2022. Open op zaterdag en zondag van 14 uur tot 18 uur.

Expo oktober
Four Different Styles

Kom in oktober kennis maken met het 
heel diverse oeuvre van 4 gerenommeerde 
Antwerpse kunstenaars: Erik Van de Mert, 
Leo Reijnders, Werner Paenen en Wilfried 
Van Bauwel.

Je wordt vriendelijk uitgenodigd op de 
vernissage op zaterdag 1 oktober om 15u00. 
De expo loopt van zaterdag 1 oktober t.e.m. 
zondag 30 oktober 2022.

Open op zaterdag en zondag van 14 uur tot 
18 uur.

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 |  @ADemedtshuis  
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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

• 3 juli 2022: aperitiefconcert met aansluitende BBQ

• Zaterdag 5 november 2022: jubileumconcert                                
- 20 uur 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 jubileum-
concert, 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, anekdotes en foto’s. De auteur 
is José Lerouge, zelf spelend lid sinds 1967 en bestuurslid 
sinds 1977.

Je kunt dit boek bestellen tegen een voorintekenprijs van 
€ 20, tot 31 augustus 2022 - daarna vanaf 1 september 
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 rekeningnummer: 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 je betaling 
ontvangen voor 1 september 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.

Zin om te dansen of muziek te 
maken, te lachen en plezier te 
hebben? We zoeken nieuwe 
leden, die we kunnen  
verwelkomen in onze toffe 
groepen.  
 
Wil je graag majorette worden, 
trommelaar worden of een  
instrument bespelen? Dan is 
dit misschien de perfecte  
hobby voor jou.  
 
Wil je eerst eens proberen? 
Dat kan! Je mag ons altijd  
komen bezoeken tijdens de  
repetities. Je hebt niks  
speciaals nodig, alleen vragen 
de majorettes om sportieve  
kleren en turnpantoffels aan te 
trekken. 
De inschrijvingen zijn volledig 
gratis. 
 
Heb jij nog vragen? 
khdewarevrienden@gmail.com 
www.khdewarevrienden.com 

MMiisssscchhiieenn  iieettss  vvoooorr  jjoouu??  

iinnffoobbrroocchhuurree  

Koninklijke Harmonie De Ware 
Vrienden Ooigem bestaat uit: 
 
Harmonie De Ware Vrienden 
Majorettes The Golden River Twirlers 
Drumband Con Fuoco 

 
Wil jij eerst eens komen kijken of al 
de geplande stoeten en concerten in 
jouw agenda schrijven? Dat kan: 
 
 
Onze volgende stoeten / concerten: 
Zondag 18 september: Le Cateau 
Zondag 2 oktober: Muziekfestival 
ter ere van Fanfara Oostrozebeke 
Zaterdag 5 november: Jubileum-
concert 100-jarig bestaan, met  
DE ROMEO’S als gastartiesten. 
Zaterdag 19 november: Sinterklaas 
verwelkomen te Ooigem + Sint-
Cecilia 

WWiill  jjee  eeeennss  kkoommeenn  kkiijjkkeenn??  

Harmonie De Ware Vrienden  
Sinds 1922 is de harmonie van 
Ooigem een actieve  
vereniging. De Ware Vrienden 
is onze naam en die maken we 
ook waar. Hier spelen jong en 
oud, groot en klein, mannelijke 
en vrouwelijke, ... samen in  
harmonie en passie voor  
muziek.  
In een harmonie spelen  
volgende instrumenten:  
piccolo, dwarsfluit, hobo,  
klarinet, fagot, saxofoon, trom-
pet, hoorn, eufonium, 
(bas)trombone, tuba, bugel, 
cornet en slagwerk. 
Het orkest staat onder leiding 
van Rudy Lareu. 

KKoonniinnkklliijjkkee  HHaarrmmoonniiee  DDee  WWaarree  VVrriieennddeenn  OOooiiggeemm  

In 1967 sloten er zich heel wat 
meisjes aan bij de harmonie. Die 
besloten om te dansen op de  
muziek van de harmonie als  
majorette. Vandaag dansen we 
nog steeds op deze muziek, maar 
ook op hedendaagse muziek.  
De majorettes leren oefeningen 
aan met de baton (majorettestok), 
leren danspassen aan en dansen 
soms met linten. Alle jongens en 
meisjes vanaf het 1e leerjaar zijn 
welkom! 
De majorettes staan onder leiding 
van Kimberly Velghe. 

Drumband Con Fuoco 
In 1967 waren er ook enkele  
jongens die zich meer wilden 
specialiseren in een  
instrument: de trommel. De 
drumband speelt marsen  
alsook melodische liedjes uit 
de hedendaagse muziek. 
Je moet bij de trommelaars 
geen notenleer gevolgd  
hebben, maar dat mag wel. 
Onder leiding van Pieterjan 
Seynaeve beleven deze  
meisjes en jongens een leuke 
ritmische tijd. 

De harmonie repeteert op… 
Vrijdag 20u00 - 22u00 of 
Zondag 10u - 12u00 
 
 
Waar? 
Muzieklokaal 
1ste verdieping OC Leieland 
Guido Gezellestraat 55 B 
Ooigem 

De majorettes repeteren op ... 
zaterdagvoormiddag 
9u - 10u30: instap & semi 
10u30 - 12u: gevorderden 
 
Waar? 
Dansstudio  
Sporthal Leieland 
Guido Gezellestraat 57 
Ooigem 

De drumband repeteert op …. 
zaterdagvoormiddag 
9u30 - 11u30 
Instapdrumband + drumband 
 
Waar? 
Muzieklokaal 
1ste verdieping OC Leieland 
Guido Gezellestraat 55 B 
Ooigem 

Majorettes The Golden River Twirlers  

Wil jij lid worden van onze 
leuke vereniging?

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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OKRA 2023
OKRA start met een nieuw werkjaar op 1 september, sluit aan bij OKRA en word lid van de grootste familie van, voor én door 
senioren in Vlaanderen en Brussel.

- Een standaard OKRA-lidmaatschap kost 28 euro per kalenderjaar, word je  lid na 1 september, dan loopt het lidmaatschap 
tot het einde van het volgend kalenderjaar en krijg je de resterende maanden van het huidig kalenderjaar er gratis bij !

- Voor een gezinslidmaatschap betaal je 47 euro. Welke relatie je met elkaar  hebt, doet er niet toe. Alle leden van het gezin 
die op hetzelfde adres wonen, genieten van dit ene tarief.

- Bewoners van een woonzorgcentrum en hun partners kunnen lid worden voor 11 euro.
- Ben je nog geen senior maar wil je OKRA steunen? Dat kan! Voor 23 euro ben je al OKRA-sympathisant.
Voor 8 euro extra ben je lid van OKRA-SPORT+ (wordt terugbetaald door de CM).

Voor het eerst lid van OKRA? En lid van CM? 
Ja? Dan is er goed nieuws voor je portemonnee! Want je krijgt een fikse korting op je lidgeld van OKRA, CM betaalt 10 tot 20 
euro terug per persoon.

OKRA: een vereniging om te genieten van sport (fietsen, wandelen, petanque, …), ontspanning 
(optredens, feestjes, daguitstappen met de bus, …), natuur, cultuur en sociale contacten. Voor elk 
wat wils.
Instappen kan vanaf 55 jaar (of vroeger?)

Voor meer inlichtingen, neem contact met Jean-Marie De Coninck per mail:
jean-marie.de.coninck@hotmail.com – telefonisch 0496 023 899
of neem een kijkje op de website – lid worden van OKRA.

171ste Hondenzwemming Senteboas   2de weekend van oktober

Programma
Vrijdag 7 oktober 2022:
Live optreden coverband en dj in samenwerking met de Ouderraad van school De Vliegeraar in Sint-Baafs-Vijve.
 
Zaterdag 8 oktober 2022:
Voormiddag; rit voor wielertoeristen, recreanten en MTB, in samenwerking met de wielerclub W.T.C. Sint-Baafs-Vijve.
Namiddag: kindernamiddag met Papa Chico, gevolgd door kinderdisco.
Vanaf 17u30: Loopwedstrijd, eerste editie van ‘Wielsbeke Loopt’, een recreatieve jogging van 5 of 10km, in samenwerking 
met JCW (Joggingclub Waregem), gevolgd met een spetterende afterparty met niemand minder dan DJ Michiel Cnudde!!

Zondag 9 oktober 2022:
Voormiddag; rit voor wielertoeristen, recreanten en MTB, in samenwerking met de wielerclub W.T.C. Sint-Baafs-Vijve.
Vanaf 15u00: Start van de loop- en zwemwedstrijden voor de honden.
Na afloop ontvangen we Willy Sommers voor een grandioos optreden!

Koninklijke Harmonie Steeds Beter 
Instaprepetitie (donderdag 18 aug)
De nieuwe start na de verlofperiode werd terug een succes, 
de eerste marsen met de bijhorende repetitie op de koer om 
de benen te strekken en het marcheren in te oefenen voor de 
Wielsbeekse feesten.

Nieuwe muzikanten vonden hun weg naar de harmonie en 
konden de sfeer en gezelligheid opsnuiven tijdens de jaarlijkse 
instaprepetitie.

Het geheel werd afgesloten met een drankje en een bbq-worst. 
Vakantieverhalen en vriendschap werd verdeeld onder onze 
muzikanten. Iedereen met 2-3 jaar muziekschool is nog altijd 
welkom op onze vaste donderdagavond van 20u00 tot 21u30.

Hondenzwemming (zondag 9 okt)
Terug is de harmonie aanwezig voor een jaarlijks concert op de 
hondenzwemming.
De muzikanten brengen terug een optreden voor jong en oud, 
kom ons zeker beluisteren op de hoogdag van Sint-Baafs-Vijve. 

Wielsbeekse feesten (vrijdag 2 sept)
De Wielsbeekse feesten werden geopend door onze harmonie 
met een wandelconcert door het centrum.

In de straten klonken de muzieknoten voor een speels en 
opgelucht gevoel van vrijheid. Lachende en blije gezichten 
werden opgemerkt want opnieuw konden de feesten doorgaan 
en de harmonie kon daarbij hun steentje bijdragen.

Algemene info
Lokaal KH Steeds Beter, de  Biekorf,  Rijksweg,  Sint-Baafs-Vijve
Repetitie: iedere donderdag van 20u00 tot 21u30
Contact secretariaat: Jency De Clercq - 0497 284 456
Public Relations: Delange Hans - 0479 679 668
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 bibliotheek

Digidokters in bibliotheek Bibox!
Met deze educatieve formule i.s.m. Avansa Mid- en Zuidwest ontvangt onze bibliotheek Digidokters voor interactieve uiteenzet-
tingen/demo’s over een bepaalde digitale tool of topic (*).

We starten steeds met een uiteenzetting over een bepaald onderwerp (ongeveer anderhalf uur). Hierna is er ruim gelegenheid 
voor vragen (30 minuten).

Anders dan bij de dokter is het niet de bedoeling dat wij een toestel depanneren. 

 

*Digidokter 1: Wenskaartjes e.a. ontwerpen met Canva 
Zaterdag 8 oktober 2022 van 10u00 tot 12u00

Dankzij Canva wordt iedereen grafisch ontwerper! Canva is een webtoepassing waarmee je op een eenvoudige, snelle en 
gebruiksvriendelijke manier mooie wenskaartjes of andere ontwerpen (zoals posters of flyers) kunt maken. Daarbij kan je 
gebruik maken van je eigen foto’s, of je zoekt in een enorme bibliotheek van kant-en-klare sjablonen, achtergronden, vormen, 
lijnen, tekststijlen, icoontjes, … (deels gratis, deels betalend).

Zo kan je zonder technische kennis toch de leukste kaartjes en zelfs professionele flyers, posters of ander drukwerk ontwerpen. 
Je hoeft hiervoor dus geen dure software zoals Publisher of InDesign aan te schaffen.

Nadien kan je je ontwerp eenvoudig online delen met anderen, publiceren via sociale media, downloaden om zelf af te drukken 
of naar een drukker te versturen. Je familie en vrienden zullen gegarandeerd onder de indruk zijn wanneer ze binnenkort een 
prachtig kaartje van je krijgen!

In deze sessie:
- maak je kennis met de basishandelingen in Canva
- krijg je tips en tricks om mooie grafische ontwerpen te maken
- leer je aan de hand van een wenskaartje hoe je tot een knap eindresultaat komt dat klaar is om te (laten) drukken of 

online te verzenden

* Digidokter 2: E-boeken lezen op een e-reader of tablet
Zaterdag 3 december 2022 van 10u00 tot 12u00

Lezen we in de toekomst alleen nog maar digitale boeken? Zorgde deze vraag 10 jaar geleden nog voor beroering, intussen is 
duidelijk dat het papieren boek niet zomaar zal verdwijnen. Ook in de komende jaren zullen mensen nog (veel) fysieke boeken 
lezen.
Maar tegelijk zullen ze doorgaans ook meer digitaal gaan lezen, omdat er naast evidente nadelen ook onmiskenbare voordelen 
aan het elektronische boek verbonden zijn.

In deze Digidokter-sessie maken we je graag wegwijs in:
- beschikbare hardware: e-readers versus tablets
- verschillende bestandsformaten en kopieerbeveiliging
- de aanbieders: bibliotheken, online boekenwinkels, uitleenplatformen, huurformules
- het gratis en legale aanbod (Gutenberg e.a.)

We demonstreren ook kort de werking van Calibre, een gratis programma (Windows, macOS & Linux) waarmee je je e-boeken 
kunt organiseren en boeken kan verzetten naar je e-reader of tablet.
Daarnaast komt het lezen van e-boeken via de bibliotheek even aan bod.

 
 
 
 
 
 

Noteer alvast in jullie agenda
- Digidokter 3: Slimme apparaten in huis: zo start je ermee 
 Zaterdag 4 februari 2023 van 10u00 tot 12u00

- Digidokter 4: Hackers buiten houden
 Zaterdag 22 april 2023 van 10u00 tot 12u00

- Digidokter 5: TikTok, Reels, … wat beweegt mijn (klein)kinderen?
 Zaterdag 10 juni 2023 van 10u00 tot 12u00

Algemeen
- Deze UiTPAS-activiteit gaat door in de polyvalente zaal van bibliotheek Bibox.
- Deelnameprijs: € 5/sessie of € 1/sessie met het kansentarief.
- Nadere inlichtingen en inschrijvingen: 
 aan de balie van de bibliotheek, via bibliotheek@wielsbeke.be of via 056 66 45 11
- Vooraf inschrijven is verplicht. De inschrijving is pas definitief na betaling. 
 Gelieve je hiervoor tijdens de openingstijden van de bibliotheek te wenden tot de infobalie.
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SEPTEMBER
DAT DAG ACTIVITEIT ORGANISATIE LOCATIE  UUR     

1/9 donderdag Petanque Okra Ooigem SH Leieland Ooigem 14u00
1/9 donderdag Mindful yoga Lokaal Dienstencentrum Sportcentrum Hernieuwenburg Wielsbeke 18u30 & 19u30
2/9 vrijdag Vernissage tentoonstelling:  A. Demedtshuis A. Demedtshuis Sint-Baafs-Vijve 20u00 
  werken van Christiane Vandamme, Mady Herman en Nicole Nuyttens
2/9 vrijdag Wielsbeekse Feesten    
3/9 zaterdag Wielsbeekse Feesten    
4/9 zondag Wielsbeekse Feesten    
4/9 zondag Neos Festival Guga Baoul en Raymond van het Groenewoud Neos Wielsbeke-SBV/Neos Ooigem Lotto Arena Antwerpen 14u00
5/9 maandag Petanque Neos Wielsbeke-SBV Kraaienhof Sint-Baafs-Vijve 14u00
5/9 maandag Danslessen Lokaal Dienstencentrum Dansstudio sporthal Ooigem 09u00
5/9 maandag Petanque Lokaal Dienstencentrum DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00
5/9 maandag Agra: Fietstocht Ferm Wielsbeke   14u00
5/9 maandag Bowling Neos Ooigem Keepfit Oostrozebeke 13u45
5/9 maandag Petanque Okra Wielsbeke DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00
6/9 dinsdag Fietsen Okra Wielsbeke  Wielsbeke 14u00
6/9 dinsdag Zoete Zonde Lokaal Dienstencentrum DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00
7/9 woensdag Kaarten/Rummikub Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00
8/9 donderdag Bowling Okra Wielsbeke Sportcentrum Deerlijk 14u00
8/9 donderdag Mindful yoga Lokaal Dienstencentrum Sportcentrum Hernieuwenburg Wielsbeke 19u30
8/9 donderdag Wandelbabbel Neos Ooigem Sint-Brixiuskerk Ooigem 14u30
12/9 maandag Danslessen Lokaal Dienstencentrum Dansstudio sporthal Ooigem 09u00
12/9 maandag Petanque Lokaal Dienstencentrum DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00
12/9 maandag Kaarten Neos Wielsbeke-SBV OC Wielsbeke Wielsbeke 14u30
12/9 maandag Petanque Okra Wielsbeke DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00
13/9 dinsdag Yoga Neos Wielsbeke-SBV Bibox Wielsbeke 10u00
13/9 dinsdag Bezoek aan Imog Moen Neos Ooigem OC Leieland Ooigem 13u30
13/9 dinsdag Kaarten en Rummikub Okra Wielsbeke OC Hernieuwenburg Wielsbeke 14u00
13/9 dinsdag Regiowandeling   Kanegem 13u30
13-15/9 dinsdag Reis naar de Elzas met bezoek aan het Europees Parlement Neos Wielsbeke-SBV  Elzas 
13/9 dinsdag Fietsen Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00
14/9 woensdag Restaurantmiddag   Lokaal Dienstencentrum DC Ter Lembeek Wielsbeke 12u00
14/9 woensdag Workshop bloemschikken Lokaal Dienstencentrum DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00
15/9 donderdag Petanque Okra Ooigem SH Leieland Ooigem 14u00
15/9 donderdag Restaurantmiddag   Lokaal Dienstencentrum DC Ter Lembeek Wielsbeke 12u00
15/9 donderdag Mindful yoga Lokaal Dienstencentrum Sportcentrum Hernieuwenburg Wielsbeke 18u30 & 19u30
17/9 zaterdag Plantjesverkoop: Kom op tegen Kanker Gemeente Wielsbeke   
19/9 maandag Danslessen Lokaal Dienstencentrum Dansstudio sporthal Ooigem 09u00
19/9 maandag Petanque Lokaal Dienstencentrum DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00
19/9 maandag Ontspanningsnamiddag Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00
19/9 maandag Petanque Okra Wielsbeke DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00
20/9 dinsdag Fietsen Okra Wielsbeke  Wielsbeke 14u00
20/9 dinsdag Kaarting De Vrije Manillers Lokaal Dienstencentrum DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u30
20/9 dinsdag Yoga Neos Wielsbeke-SBV Bibox Wielsbeke 10u00
21/9 woensdag Kaarten/Rummikub Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00
22/9 donderdag Mindful yoga Lokaal Dienstencentrum Sportcentrum Hernieuwenburg Wielsbeke 18u30 & 19u30
22/9 donderdag Wandelbabbel Neos Ooigem Sint-Brixiuskerk Ooigem 14u30
24/9 zaterdag Zwerfvuilactie Gemeente Wielsbeke   09u00
26/9 maandag Danslessen Lokaal Dienstencentrum Dansstudio sporthal Ooigem 09u00
26/9 maandag Petanque Lokaal Dienstencentrum DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00
26/9 maandag Infonamiddag/workshop  Lokaal Dienstencentrum DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00 
  ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’
26/9 maandag Eetfestijn en kampioenenkaarting Neos Ooigem OC Leieland Ooigem 
26/9 maandag Petanque Okra Wielsbeke DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00
27/9 dinsdag Kaarten en Rummikub Okra Wielsbeke OC Hernieuwenburg Wielsbeke 14u00
27/9 dinsdag Yoga Neos Wielsbeke-SBV Bibox Wielsbeke 10u00
27/9 dinsdag Fietsen Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00
27/9 dinsdag Creanamiddag Lokaal Dienstencentrum DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00
27/9 dinsdag Lezing: “Zin en onzin van diëten” door Eric Demarteleire Ferm Wielsbeke   19u30
28/9 woensdag Jongerenavond “Puberteit zonder spijt” Huis van het Kind OC Hernieuwenburg Wielsbeke 17u30
29/9 donderdag Mindful yoga Lokaal Dienstencentrum Sportcentrum Hernieuwenburg Wielsbeke 18u30 & 19u30
29/9 donderdag Petanque Okra Ooigem SH Leieland Ooigem 14u00
29/9 donderdag Infosessie: Boom zoekt tuin Gemeente Wielsbeke Den Aert Sint-Baafs-Vijve 19u30

OKTOBER
DAT DAG ACTIVITEIT ORGANISATIE LOCATIE  UUR     

1/10 zaterdag Vernissage tentoonstelling: Four Different Styles A. Demedtshuis A. Demedtshuis  Sint-Baafs-Vijve 15u00
3/10 maandag Bowling Neos Ooigem Keepfit Oostrozebeke 13u45
3/10 maandag Danslessen Lokaal Dienstencentrum Dansstudio sporthal Ooigem 09u00
3/10 maandag Petanque Lokaal Dienstencentrum DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00
3/10 maandag Petanque Okra Wielsbeke DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00
4/10 dinsdag Zoete Zonde Lokaal Dienstencentrum DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00
4/10 dinsdag Fietsen Okra Wielsbeke  Wielsbeke 14u00
5/10 woensdag Kaarten/Rummikub Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00
6/10 donderdag Mindful yoga Lokaal Dienstencentrum DC Ter Lembeek Wielsbeke 18u30 & 19u30 
6/10 donderdag Wandelbabbel Neos Ooigem Sint-Brixiuskerk Ooigem 14u30
8/10 zaterdag Digidokter 1: Wenskaartjes e.a. ontwerpen met Canva  Bibliotheek Bibox Wielsbeke 10u00
10/10 maandag Danslessen Lokaal Dienstencentrum Dansstudio sporthal Ooigem 09u00
10/10 maandag Petanque Lokaal Dienstencentrum DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00
10/10 maandag Kaarten Neos Wielsbeke-SBV OC Wielsbeke Wielsbeke 14u30
10/10 maandag Petanque Okra Wielsbeke DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00
11/10 dinsdag Kaarten en Rummikub Okra Wielsbeke OC Hernieuwenburg Wielsbeke 14u00
11/10 dinsdag Regiokaarting Okra Wielsbeke  Dentergem 14u00
11/10 dinsdag Workshop bloemschikken Lokaal Dienstencentrum DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00
11/10 dinsdag Fietsen Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00
11/10 dinsdag Bezoek Vanheede Neos Ooigem OC Leieland Ooigem 13u30
11/10 dinsdag Yoga Neos Wielsbeke-SBV Bibox Wielsbeke 10u00
12/10 woensdag Start Junior techniekacademie Gemeente Wielsbeke OC De Vlaschaard Sint-Baafs-Vijve 13u30
13/10 donderdag Petanque Okra Ooigem SH Leieland Ooigem 14u00
13/10 donderdag Mindful yoga Lokaal Dienstencentrum Sportcentrum Hernieuwenburg Wielsbeke 18u30 & 19u30
13/10 donderdag Kookles: “Best of British” met Karine Ferm Wielsbeke   13u30 en 19u30
13/10 donderdag Bowling Okra Wielsbeke Sportcentrum Wielsbeke 14u00
13/10 donderdag Online oudermoment: Budget in handen van je kind Huis van het Kind online  20u00
13/10 donderdag Klimaatatelier Gemeente Wielsbeke OC Leieland Ooigem 19u30
17/10 maandag Agra: Pensioenstelsel uitgelegd Ferm Wielsbeke   20u00
17/10 maandag Kampioenenkaarting, koffietafel, rummikub en kub Neos Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00
17/10 dinsdag Kaarting De Vrije Manillers Lokaal Dienstencentrum DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u30
17/10 maandag Petanque Okra Wielsbeke DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00
17/10 maandag Infonamiddag ‘Elektriciteit voor de doe-het-zelver’   Lokaal Dienstencentrum DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u30
18/10 dinsdag Regiowandeling Okra Wielsbeke  Zwevezele 13u30
18/10 dinsdag Fietsen Okra Wielsbeke  Wielsbeke 14u00
18/10 dinsdag Yoga Neos Wielsbeke-SBV Bibox Wielsbeke 10u00
19/10 woensdag Restaurantmiddag  Lokaal Dienstencentrum DC Ter Lembeek Wielsbeke 12u00
19/10 woensdag Kaarten/Rummikub Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00
20/10 donderdag Wandelbabbel Neos Ooigem Sint-Brixiuskerk Ooigem 14u30
20/10 donderdag Restaurantmiddag   Lokaal Dienstencentrum DC Ter Lembeek Wielsbeke 12u00
20/10 donderdag Mindful yoga Lokaal Dienstencentrum Sportcentrum Hernieuwenburg Wielsbeke 18u30 & 19u30
20/10 donderdag Bedrijfsbezoek aan hotelschool ter Duinen Neos Wielsbeke-SBV Ter Duinen  10u00
21/10 vrijdag Dag van de jeugdbeweging    
24/10 maandag Danslessen Lokaal Dienstencentrum Dansstudio sporthal Ooigem 09u00
24/10 maandag Petanque Lokaal Dienstencentrum DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00
24/10 maandag Creanamiddag Lokaal Dienstencentrum DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00
24/10 maandag Crea: herfststukje Okra Wielsbeke CM lokaal Wielsbeke 14u00
24/10 maandag Petanque Okra Wielsbeke DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00
25/10 dinsdag Kaarten en Rummikub Okra Wielsbeke OC Hernieuwenburg Wielsbeke 14u00
25/10 dinsdag Wandelen Okra Ooigem OC Leieland Ooigem 14u00
25/10 dinsdag Yoga Neos Wielsbeke-SBV Bibox Wielsbeke 10u00
27/10 donderdag Koffietafel met voordracht: Neos Wielsbeke-SBV OC Wielsbeke Wielsbeke 14u30 
  Hele en halve waarheden over voeding door Eric Demarteleire 
27/10 donderdag Mindful yoga Lokaal Dienstencentrum Sportcentrum Hernieuwenburg Wielsbeke 18u30 & 19u30
27/10 donderdag Petanque Okra Ooigem SH Leieland Ooigem 14u00
31/10 maandag Petanque Lokaal Dienstencentrum DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00
31/10 maandag Petanque Okra Wielsbeke DC Ter Lembeek Wielsbeke 14u00



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 ! 

@mathieu_verhaeghe @christophegevaert@darco_juve

@julie van maris @amezvicky @smetjel

@clindoeilphotography @vankeirsbulckboudewijn

@goanruhe

@gunterderuyter @belinda_olivier123

@lievelannoo @alain.d.nature @elienostijn @anneloresuys


